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ًا به يرد من الذي ، العالمين رب لله الحمد وأل ،وأشششهد الدين في يفقه خير

ًا أن ،وأشهد له شريك ل وحده الله إل اله صششّل اللهششم ، ورسششوله عبششده محمد
وعلشى محمشد علشى ،وبشارك إبراهيم آل على صليت اله،كما وعلى محمد على

.  مجيد حميد إنك ، ابراهيم آل على باركت كما ، محمد آل
في الخطيب ذكر أحاديث فيها وردت مسئلة عشرة بضع : فهذه بعد أما

حنيفة أبي على المتقدمين بعض ) إنكار بغداد (تاريخ من حنيفة أبي ترجمة
) الخطيب ( تأنيب كتابه في الكوثري زاهد محمد الستاذ لها فتعرض ، ردها

، ،وماله كلمه مسئلة كل في وسأذكر غيره في تعقبه كما ذلك في فتعقبه
. التوفيق الله . وأسأل عليه وما

3



 الولى المسألة
 ينجس لم قلتين الماء بلغ اذا

يقول السينايي موسى بن  الفضل(( طريق  من13/389)  بغداد (تاريخ في
صششلى النبي على . يرد قلتين يبول من أصحأبي : من يقول حنيفة أبا : سمعت

 .)) ينجس لم قلتين الماء كان : إذا وسلم عليه الله
قبل الفقهاء من أحد به يأخذ ) لم1قلتين(  وحديث(( : 83ص الستاذ قال

ًا ذلك في ) لن2( المائتين ًا( اضطراب إل بتصحيحه يقل ) ولم3عظيم
المراد تعين لعدم به الخذ في صححه من تصحيح ينفع )ولم4( المتساهلون

) بقوة الحكام ( عمدة شرح في يعترف العيد دقيق ابن أن حتى بالقلتين
الحنيفة معاشر ) فدعونا ( الصحيح في الدائم الماء بحديث الحنفية احتجاج
ًا  .)) المستنقعات في تسغطس ول الحنفيات من نتوض

.  بالرقام إليه أشرت كما أمور ستة العبارة هذه : في أقول
مذهبان عصرها وفي حنيفة أبي قبل السلف عن فالمنقول الول المر فأما

 :
ً أكان سواء الماء : أن الول ًا أم قليل النجاسة تخالطه أن إل ينجس ل كثير

وهو رواية في أحمد ،وكذلك المالك ذهب ،وإليه طعمه أو ريحه أو لونه فتغير
ًا المذاهب أيسر ً علم ًا الماء أن أحاديث  النبي عن جاءت وقد ، وعمل طهور

أوصافه أحد النجاسة غيرت ما استثناء الروايات في وجاء 1شيء ينجسه ل
.  ذلك على الجماع حكموا إسناد،ولكن جهة من ضعيفة ،وهي

فأما نفسه في مقداره بحسب الكثير الماء حكم هذا : أن الثاني المذهب
بهذا والقائلون ، أوصافه أحد يغير لم وإن فيه النجاسة بوقوع فينجس القليل

وميتة البلوى بها تعم والتي الطرف كما ليدر كالتي النجاسات بعض يستثنون
أن التقدير في المشهور .ثم الفقه كتب في ذلك وتفصيل ، سائل له دم ل ما
حديث  النبي عن هذا في جاء قليل فهو ذلك دون وما كثير فهو قلتين بلغ ما

، هريرة وأبي عباس بن الله وعبد عمر بن الله عبد قول من ،وروي القلتين
ًا به ،وأخذ التابعين من وغيره مجاهد قول ومن بن الله عبد بن الله عبيد نص
فمن الصحابة من الحديث روى من كل أن ،والظاهر مكة فقهاء وبعض عمر

النبي عن يصح ،ولم خلفة بإثبات إل الظاهر هذا عن ُيعدل ول ، به يأخذ بعدهم
 أقوال:  فرويت بعده من ،فأما آخر تقديره

تحتمت لما صح ،ولو ضعف سنده ،وفي ذنوبين ذكر عباس ابن عن أولها
فلعله والتوسعة التيسير إلى بالميل معروف عباس ابن فإن للقلتين مخالفة

تسع اللتين الصغيرتين بالقلتين يصدقا أنه فرأى الطلقا على القلتين حمل
ًا منها كل . فقط ذنوب

(  رقم)) الغليل إرواء(( كتابنا في الئمة من صححه ومن طرقه الحديث تخريج انظر )–1(1
) رقم داود أبي (صحيح وكرمه،وفي بمنه طبعه الله ،ويسر منه الفراغ قاربنا وقد ) ،12
 .ن59
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رأى فكأنه بالعراقا كان ،وسعيد قلل ثلثا ذكر جبير بن سعيد عن ثانيها
ًا منها كل تسع اللتين قلتين تعادل العراقا قلل . فقط ذنوب

ًا عن  ونحوه)) شيء ينجسه لم كذا الماء بلغ  إذا((:  قال مسروقا : عن ثالث
أن فإما عراقيون ،وهؤلء مسعود بن الله عبد بن عبيدة وأبي سيرين ابن

أن ،وإما فأجمعوا العراقا بقلل الحديث في القلتين مقدار يحققوا لم ا يكونوا
ّعين ماء إلى أشاره منهم كل يكونوا :  بقوله فأراد م

يرون أنهم بقولهم ثبت ،وقد إليه المشار الماء هذا بمقدار  أي)) كذا((
يحمل أن من أولى  النبي عن المنقول التقدير على ذلك يحمل لن ، التقدير

. الشرع من مستند له يعلم ل تقدير على
من مثله ،وروزى قلة أربعين ذكر العاص بن عمرو بن الله عبد : عن رابعها

ًا أربعين عنه وقيل ، هريرة أبي عن ضعيف وجه ًا أربعين ، ،وقيل غرب . دلو
،والمعنى القلتين لحديث المعروف معنى الول ، معنيين يحتمل القول وهذا

أوصافه أحد تغير ل نجاسة مخالطة إل ، البتة ينجس ل أربعين بلغ ما أن الثاني
عادة يقع ل ذلك لن أوصافه أحد تغير نجاسة بمخالطة ول ، وأكثر قلتان لنه ،
نجاسة فيه تقع أزيد أو أربعين يبلغ ماء العرب ببلد العصر ذاك يعرف ل إذ ،

أن إل فيقال منطوقة من الستثناء إلى يحتاج الول .والمعنى تغيره
ذلك مع ، سائل له دم مال كميتة النجاسات بعض إل فيقال مفهومه يتغير،ومن

خلفه الشرع عن المنقول بل الشرع من معروف مستند لمفهومه يكون ل
ًا وتكون الثاني المعنى يترجح أن . فأما الفقهاء من أحد إليه يذهب فلم ،وأيض
ًا فوجده ماء ورد من أن القول ذاك فائدة ل بحيث الكثرة من كان فإن متغير
دون كان وإن ، بحث بدون استعماله فله تغيره نجاسة فيه تقع أن عادة يعرف

مفهومه ويطرح الول معنى على يحمل ان وأما ، ويبحث يتروى أن فعليه ذلك
فيه وقعت المقدر بذاك ماء عن سؤال عند كان القول ذاك : لعل ويقال
للتقليد. ل الواقع للموافقة اربعين فذكر ، تغيره ولم نجاسة
ًا ،وغيرهم الفقهاء من المتقدمين من أجد ولم ، هذا ما إلى التفات من واحد

شعر الستاذ وكان مقداره دون الماء وجه مساحة اعتبار من الحنيفة اعتمده
ًا فحاول في بهذا : قال ،وإذا القلتين مذهب ذلك في مذهبه مع يشرك أن عبث

مروى بالقلتين القول ان علم  وقد)) المأتيين قبل الفقهاء أحد به يأخذ  لم((
. وغيرهم والتابعين الصحابة من جماعة عن ثم  النبي عن

لم لكنهم والكثير القليل بين الفرقا إلى الجملة في فذهب الحنفية فأما
ذلك في عندهم وجهه مساحة إلى نظروا وإنما ، فسه في الماء مقدار يعتروا

:  روايات
كانت إذا ، أوصافه أحد تغير ل نجاسة فيه تقع الذي راكد الماء : أن الولى
الخر إلى طرفية أحد من النجاسة خلوص المحتاج يظن بحيث وجهه مساحة
.  فل وإل بنجس

وجهه مساحة كانت إذا ، أوصافه أحد تغير ل بحيث كانت إذا : أنه الثانية
فل وإل بنجس الخر إلى طرفية أحد من النجاسة خلوص المحتاج يظن بحيث

 .
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ًا شديد اضطرب أدناه حرك ذا بحيث كانت إذا : أنه الثانية في تراه كما جد
. المطولة كتبهم

ًا فاشترطوا ، العمق اعتبار عدم بعضهم واستبعدهم في !واختلفوا عمق
: ،وقيل أصابع وقيل:أربع ، بالغتراف ينحسر ل بحيث يكون أن قدره! فقيل

!!! : ذراعان ،وقيل :ذراع وقيل ، : شبر ،وقيل الكعبين بلغ ما
،وقيل المغتسل : حركة فقيل الحركة في الثانية رواية على واختلف
 ،وقيل المتوضئ

سواء ، المساحة قدر لمعرفة ذكروها إنما الحركة وقوع يعتبروا ،ولم اليد
ًا وبعدها النجاسة وقوع عند الماء أكان عندهم الحكم في تحرك أم ساكن

لم وإن النجاسة يغتسل أن فللمحتاج المشروطة بالمساحة كان : إذا ،وقالوا
المشروط القدر تساوى الماء وجه مساحة كانت : إذا ! وقالوا تحرك قد يكن
ًا كان وإن كفى ًا وعرضه ذراع مائة طوله يكون كأن دقيق ! وقال ذراع

حنيفة أبي بأصل الليق  هو((:  الولى الرواية ترجيح في الهمام ابن محققهم
تقدير فيه يرد لم فيما شرعي تقدير فيه يرد لم فيما بتقدير التحكم عدم أعنى

 .))شرعي
ً والبول ، تحكم فيها الولى : والرواية أقول تحرك ثم لماء في وقع إذا مثل

مداد قارورة صببت إذا تشاهد كما الماء جميع إلى البول ذرات خلصت الماء
ًا الماء في مداد لون يظهر فقد حوض في ل ،وقد بتأمل يظهر وقد ، واضح

حال كل ،وعلى لونه وقدر المداد وقدر الماء قدر اختلف بسب ذلك يظهر
ترجع ل الناس وظنون ، الذرات لتفرقا اللون يظهر ل محقق،وإنما فالخلوص

ًا كبير حوض عن ينفر متقزز فمنهم ، طبائعهم إلى ترجع وإنما دللة إلى غالب
ًا رأى إذا ًا إنسان ثلثة رأى لوا ،ولكن ينفر ل آخر و فيه بال عشرة واحد

الرواية جردت .وإذا فيه بالوا عشرة رأى ولو ينفر ل وثالث ، لنفر بالوافية
طباعهم الناس لكو قائلها إل أن إل منها يتحصل يكد ،لم التحكم عن الولى
ً هذا عد ،وفي كان الحسن بن محمد الحنيفة حكى ًونظر. وقد ومذهبا قول
ًا أوقت  ل((:  وقال رجع ،ثم عشر في : بعشر يقول الشافعي  وعقد)) شيئ
ًا المسألة لهذه ً باب ) ( الم ) بهامش الحديث ( اختلف الكتاب في تراه طويل

الحسن بن محمد أنه ،والظاهر بعضهم ثاظر أنه أنه وذكر125-105ص7ج
الماء ينجس ل قلت  فلو)) الماء في قولك سمعت قد  قال((:  المناظرة ،وفي
ً كان النجاس يزيل الماء أن وصفت ما على للقياس بحال يستطيع ل قول
ُد يتغير بأن إل الماء من شيء ينجس ل أن إل ينجس قلت. ل …… رده أح

ولكن ، هذا إلى لقياس في يستقيم قال: ما خالطه؟ بكلما كله ينجس أو…… 
ً تقل ولم اللزم الخبر خالفت . قلت: فقد لزم خبر خلف مع قياس ل معقول

: يقول يوسف أبا سمعت : لقد  فقال(( ك آخر موضع في  وقال)) تقس ولم
في  . وقال)) خطأ فيه ،وقولنا قولنا من أحسن الماء في الحجازيين قول

.)) الماء في تولكم احسن  ما((:  آخر موضع
يخالفهما. ما وسقط الولين المذهبين في الحق : فاتحصر أقول
فالضطراب الحديث ذاك روايات في الضطراب .وهو الثاني أمر وأما
ًَ الوجهين أحد على حجة الحديث الحديث يكون أن الضار ويتجه الخر دون مثل
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مضطرب الراوى ان يدل بحيث ويشتد لضطراب يكثر ،أو الترجيح ول الجمع
كما كذلك الحديث هذا في المر . وليس يضبط لم عليه الحديث مدار الذي
 ) . )1(البيهقي ) و( المستدرك) و(سنن قطني الدار ( سنن مراجعة من يعلم

 ففيه)) المتساهلون إل بتصحيحه  ولم(( الستاذ قول وهو الثالث المر وأما
عبيد وأبو راهوية بن وإسحاقا حنبل بن وأحمد الشافعي صححه فقد مجازفة
محمد انه ويظهر الحنيفة من مناظرة عن الشافعي ،وحكى سلم بن القاسم

( الم ) بهامش الحديث ( اختلف كتاب في ،كما بثبوته اعترف أنه الحسن بم
: . فقال وصفت التي الحاديث تثبيت : أليس  فقلت(( ولفظة115 ص7) ج
في الكلب ولوغ } ،وحديث القلتين الحديث { وهو كثير بن الوليد حديث أما

بضاعة بئر بإسنادها،وحديث فتثبيت عثمان أبي بن موسى ،وحديث الماء
وصححه ، يأتي كما بصحته الطحاوى  اعترف)) معروف وأنه بشهرته فيثبت

ص1)ج ( المستدرك في الحاكم وغيرهم،قال والحاكم حبان وابن حزيمه ابن
ًا احتجا فقد الشيخين شرط على صحيح  حديث((  ك132 رواية بجمع جميع
الخلف ذكر  ثم)) …فيه لخلف يخرجاه لم أعلم والله وأظنها يخرجاه، ولم

. قوة الحديث تزيد متابعة هو ما أنم وأثبت
تعين لعدم صححه تصحيح ينفع  ولم((:  الستاذ قول وهو الرابع أمر وأما
بذلك الحنفية من الطحاوي  واعترف(() :  الباري ( فتح  في)) بالقلتين المراد
تطلق العرب في القلة بأن به القول عن اعتذر ) لكنه الحديث بصحة ( يعنى

ً فيكون تقديرهما الحديث في يثبت ولم كالجرة والصغيرة الكبيرة على مجمل
      )).……العيد دقيق ابن وقواة به يعمل فل

ُتُه وجل عز الله : قال أقول ّفَفاَر َك َف َعاُم : {  ْط إة إإ إكيَن َعَشَر إط إمْن َمَسا ْوَس َما َأ
إعُموَن ْط ُكْم ُت إلي ْه ْو َأ ُهْم َأ ُت َو ْو إكْس إريُر َأ ٍة َتْح َب َق والكبلير الصغير المساكين } ومن َر
يقال وقد والكبير الصغير المماليك ،ومن القضيف والقصير الجسيم والطويل

هذا ،وأمثال وقلنسوة تمرة بتمرة يصدقان إذ والكسوة الطعام في ذلك نحو
والميل والمثقال والرطل كالصاع المقادير ذكر ،وفيها كثير النصوص في

شيء في أحد يقل ولم ، والختلف اشتباه فيه وقع مما ذلك وغير والفرسخ
يذهب من ،ومنهم الطلقا بمقتضى يقول من منهم ،بل مجمل أنه ذلك من
في الطلقا بمعنى إذ فيمكن الكمل يختار من ،ومنهم الوسط أو الغالب إلى

من يكون ما أصغر قلتين يمل بما المقدار التحقيق إلى ذلك فيؤول القلتين
ً نصفها أو كبيرة قلة مقدار يكون قد أنه ذلك في يخدش ول القلل قد كما مثل

كسوة يسمى ما يكفى بأنه القول على المساكين كسوة في ذلك نحو يأتى
ما أن ريب ،ول وغيره الشافعى فعل كما بالحوط الخذ .ويمكن المساكين

الحكم في داخل ذلك على وزاد حينئذ المعهودة القلل أكبر من قلتين بلغ
ًا الحديث المنطوقا قلتين لميبلغ ما ،وأن ينجس ل أنه تقدير،وهو كل على حتم

ًا الحديث مفهوم الحكم في داخل حينئذ المعهود القلل أصغر من وهو ، حتم
وإنما المقدارين هذين إلى بالنظر إجمال لحديث في يتوهم فل ، ينجس أنه

.  بالحتياط فيه فيؤخذ بينهما ما في الشك يبقى

) .ن58( رقم)) داود أبي سنن صحيح(( في ذلك بينت : وقد  قلت)1(
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تفسير في اختلف  وقد(() :  النقي ( الجوهر في التركماني ابن وقال
ًا القلتين ًا اختلف ،وبأربعة ،وبأربع قرب بخمس ففسرتا ، ترى كما شديد

ّفَب والخأبية وبالخأبيتين، العمل فتعذر القلتين مقدار جهالة بهذا فظهر ، : الُح
 .)) بها

أهل كلم تأمل فمن اللغة بمقتضى القلة تفسير في الختلف :أما أقول
هي  القلة أن له ظهر السابقين المحدثين تفسير الستعمالة وموارد اللغة

ورد لما الغريب أهل : تفسير : الولى جهتين من الكبر قيد جاء ،وإنما الجرة
ورقها نوإذا هجر قلل مثل نبقها  فإذا(( المنتهى سدرة ذكر في لحديث في
يقتضي السدرة شأن وتفخم ، بالكبر مشهورة هجر  وقلل)) الفيلة آذان مثل

.  الكبر
ص1) ج البيهقي (سنن ،وفي القلتين لحديث : تفسيرالمحتاطين الثانية

،وعن آدم بن ويحيى وكيع عن ونحوه بالجرتين القلتين تفسير مجاهد عن264
: هاشيم  وعن)) والدواريق الماء فيها يستقى التي الجرار  هذه((:  إسحاقا ابن

 .)) العظام  الخوأبي((:  منذر بن عاصم  وعن)) الكبار  الجرتين((
هي والخأبية الكبر فاشترطوا بالحتياط أخذوا القلتين بحديث الخذين اكثر
من جرتين بلغ فما حال كل ،وعلى الكبيرة الجرة أو الجرة هو والحب الحب
ًا الحديث منطوقا الحكم في داخل الجرار من يعهد ما أكبر يبلغ لم وما حتم

ًا مفهومه حكم في داخل الجرار من يعهد ما اصغر من الجرتين سلف كما حتم
 .

تركماني ابن ذكرها التي الوجه فأكثر تسع ما مقدار في الختلف وأما
يحيى عن عقيل يحيىبن عن يحيى بن محمد عن جريج ابن رواه خبر في جاءت

ًا يحمل لم قلتين الماء كان إذا((  النبي عن يعمر بن ًا ول نجس  رواهأبو)) بأس
كلقلة فأظن هجر قلل فرأيت محمد  قال((:  فيه وقال جريج ابن عن قرة
حميد أبي عن النيسابوري بكر أبي عن قطني دار ورواه)) قربتين تأخذ

إيصي تأخذ قلة كل أن فأظن  قال((:  فيه وقال جريج ابن عن حجاج عن المّص
ْين َق َفَر بن زاهر عن الرزاى على بن أحمد حامد أبي عن البيهقي  رواه)) ال

ً عشر ستة  والفرقا(( وزاد مثله بإسناده النيسابورى بكر أبي عن طاهر رطل
 النبي أن ذكره يحضرني يجل جر ابن عن خالد بن مسلم ثنا الشافعي وراوه))

ًا.وقال يحمل لم قلتين الماء كان : إذا قال . قال هجر بقلل الحديث في خبث
ًا قربتين أو قربتين تسع فالقلة هجر قلل رأيت . وقد جريج ابن . قال وشيئ

نصف أو القربة نصف من أقل ذلك أن إلى يذهب مسلم : كان الشافعي
أقل القلتان تكون ،وقد قلتين يسمع ما أكثر هو قرب : خمس فيقول القربة

…ونصف فربتين القلة تكون أن فالحتياط الشافعي . قال قرب خمس من
إلى ونسبوه ون الكثر ضعفه وإن خالد بن  ومسلم))…كبار الحجاز وقرب
له وكانت مكة أهل فقيه : كان وقالوا وغيره معين ابن وثقة فقد الغلط كثرة
الغلط به ظن فل الفقيه إليه يحتاج مما الخبر ،وهذا جريج ابن حياة في حلقة
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أبن عن  ثابت)) القربتين(( فلفظ ثقة وهو قرة أبو الجملة في تابعه وقد)1(فيه
هجر قلل أن فيدفعه الراء بفتح كان  فإن)) الفرقين(( لفظ فأما ، جريج

إن بعد الزهري قال وقد ، مر كما المثل بها يضرب بحيث بالكبر معروفة
والحساء هجر  قلل(( سنين ونواحيها بحيث بالكبر معروفة هجر في عاش

)) قلتين الرواية وتمل الماء من كبيرة مزادة منها القلة تأخذ معروفة ونواحيها

هو والرواية ثلثة أو ونصف جلدين من والمزادة واحد الجلد من تكون والقربة
فيهما يستقي اللتين المزادتين أن هنا فالمراد الماء مزادتي يحمل الذي البعير
هجر قلل من القلتان ماتسعه يكون يعقل فكيف ، قلتين تملن البعير على
ً وستين أربعة الماء من ًا)) الفرقين(( لفظ يكون أن فإما ؟ فقط رطل  تصحيف
 بسكون)) الفرقين(( يكون أن  وإما)) القربتين(( والصواب الرواة بعض من

ً وعشرون مائة الراء بسكون ،والفرقا الراء البيهقي رواية في وقع وما رطل
ً عشر ستة الفرقا(( زاهر عن الرازى عن ظن الرواة بعض من  تقدير)) رطل

. كلم فيه وزاهر ، الراء بفتح الفرقين
ًا القلتين تفسير من تركماني ابن ذكره ما وأما ً وثلثين باثنتين مع رطل
عدي ابن أخرجه آخر طريق من الفرقا ذكر جاء  وقد(( قوله من أخذه فإنما

قال عمر ابن عن نافع عن إسحاقا بن محمد عن سقلب بن المغيرة جهة من
هجر قلل من قلتين الماء كان : إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال

أن يقتضي : وهذا تركماني ابن  قال)) فرقان أنهما وذكر شيء ينجسه لم
ً وثلثين اثنين قلتان تكون أبي ابن ،وذكر عدي ابن ضعفه هذا .والمغيرة رطل
 )) به بأس ل : جزرى زرعة أبي وعن ، صالح أنه أبيه عن حاتم

ًا بلده محدثو فيه يطعن الذى : الرواى أقول ًا طعن بعض ثناء يزيده ل شديد
ًا غل عليه الغرباء لبعض فتزين التخطيط يتعمد كان بأنه يشعر ذلك لن ، وهن

الفقهاء بعض بها تفرد التي والزيادات الحكام أحاديث قبول لزمه فإن ، مسلم غير هذا قلت(
من غيره ول المؤلف يقوله ل مما ،وهو وغيرها ليلى أبي وابن حنيفة أبي أمثال فيهم المتكلم

من لجهالة ضعيف خالد بن مسلم فوقا من الزيادة فإستنإد هنا بذلك لوسلمنا ثم ، العلم أهل
ًا ضعيفة فهي ، عنه قرة أبي رواية على حمل ،فإن جريج ابن فوقا يعمر بن يحيى لن أيض

لن هنا تفيد فل ، الجملة في له ، قرة أبي متابعة . وأما مجهول يحيى بن ،ومحمد تابعي
توبع قد أنه ،وهب ،وهب قرة أبو عليها يتابعه لم مما  وهى)) هجر بقلل(( بزيادة خاص البحث

 ليس)) هجر :بقلل الحديث في  وقال(( ه قول أن .على الضعف من عرفت لما تثبت ل هي
.  جملة بها الستبدال .فيقط الوقف في صريح

التي المحفوظة الحديث طرقا من شيء في ترد ،ولم محفوظة زيادة تكون أ، يمكن كيف ثم   
هذه أن تعطى الحديثية قواعد بل ، له خالد بن مسلم برواية ل القلتين حديث أصل ثبتت بها

 الكثرون ضعفه وقد بها خالد ابن لتفرد منكرة الزيادة
إثباته صعب الشافعية إليه ذهب ما على به فالستدلل ، صحته مع القلتين لحديث أن والحق

به الستدلل لتقرير الله رحمه المؤلف جهد ،ولقد بردها لهم قبل ل كثيرة اعتراضات ،وعليه
العتراضات عن للجابة يعترض ولم ، ومفهومه منطوقة حيث من الوجوه بعض من وتمكينه
 ()) السنن تهذيب(( في القيم ابن تحقيق إلى فليرجع عليها الوقوف شاء ،فمن إليها المشار
1/56-74 (
حديثه ،لن تعالى الله رحمه المؤلف الذيقرره الول المذهب هو إنما المسألة هذه في ولمختار

ويسرها الشريعة لسماحة هوالموافق ،بل علمي اعتراض منأي سالم به فالستدلل ثبوته مع
. ن

 

9



ًا شأنه ذلك أن فظن مستقيمة باحاديث واستقبله الغرباء عليه فأثنى مطلق
أسقطه جرى فانه هذا المغيرة حال حله.وهذه حقيقة بلده أهل ،وعرف
ًا يكن : لم النفيلى جعفر أبو فقال الجزيرة محدثو ميمون بن على . وقال مؤنث
في لقياة كأنهما رازيان زرعه وأبو حاتم . وابو بعرة يسوى ل : كان الرقي

ممن ضعفه .وقد الظن به فاحسنا تقدم كما لهما فتزين منه فسمعا رحلتهما
ً ،وحسبك أحاديثه اعتبرا لنهما عدي وابن قطني الدار ذلك بع جاء على دليل

عمر بن الله عبد أبن عن إسحاقا ابن عن زووه النا فإن الحديث هذا تخليطه
. وهذا شاء ما المغيرة فيه فخلط للتقدير ول هجر لقلل فيه ذكر ول أبيه عن

عن إسحاقا بن محمد …عن(( هذا المغيرة ترجمة ) في ( الميزان في والذي
ًا عمر ابن عن نافع أربعة ،والقلة شيء ينجسه لم قلتين الماء كان إذا مرفوع
ً وثلثون اثنان الواحدة القلة أن هذا  ففى)) آصع ًا القلتان ل رطل ،والصاع مع
الروايات بعض في رأى المغيرة يكون أرطال،وقد ثمانية العراقيين عند

. حال كل على تالف ،وهو تقدم كما الراء بتقدير بالفرقين التقدير
فإنها الحجاز قرب من وشيء قربتين من قريب الراء بسكون والفرقان هذا

ً وأربعون مائتان فالفرقان الشافعي ذكره كما كبار الشافعي عن ،ومر رطل
ًا شيء جعل جريج ابن صاحب خالد بن مسلم وشيخه بعض وحرّر نصف
رطل وخمسين مائتين قلة فتكون رطل مائة القربة الشافعي أصحاب
أن أحمد المام عن روى ما . فأما وشيء والقربتين الفرقين روايتا فتقاربت
في قلتين ان ورأى جريج ابن عن قرة أبي رواية رجح فكأنه قرب أربع القلتين

ًا قلل ،وأن مطلقتان الحديث أصل أن فرأى المدينة قلل من أكبر هجر
بن إسحاقا قول . وأما إليه حاجة ل الحتياط في غلو قرب أربع على الزيادة
مع قرب خمس الشافعي قول من أخذه فكأنه قرب ست القلتين أن راهويه

. العراقا بقرب قرب ست فجعلها إسحاقا فاحتط كبار الحجاز قرب أن قوله
هو داخل الحجاز قرب من قرب خمس أعنى المقدار فذاك حال كل وعلى

ًا الحديث منطوقا حكم في عليه زاد وما يشتمل ،لنه ينجس ل أنه اعنى حتم
ل أنه على الحديث ،فدللة التفاسير جميع على وزيادة قلتين أو قلتين على

أن يبلغ ل الذي القليل الماء ان على الحديث دللة .. وكذلك حتيمة ينجس
تعذر دعوى فبطلت ، واضحة ينجس التفاسير من تفسير في قلتين يكون

ذكر. فيما به يعمل أن بصحته يعترف من على ،وتحتم بالحديث العمل
ذلك في صح فإنه الدائم الماء بحديث الحتجاج وهر الخامس المر وأما
حديث ) من مسلم (صحيح . ففى فيه البول عن النهى : في : الول حديثان

أبي حديث  ومن)) الراكد الماء في يبال أن نهى أنه  الله رسول  عن(( جابر
)) منه يغتسل ثم الدائم الملء في أحدكم يبولن : ل قال  النبي  عن(( هريرة

 وحديث)) منه تغتسل ثم يجرى ل الذى الدائم الماء في تبل  ل(( رواية وفي
من يقال  فقد)) فيه يغتسل ثم(( ك ) وفيه البخارى ( صحيح في هريرة أبي

:  قضايا ثلثا هنا : ها الحنفية جانب
 .  قولنا وهو وغيره الراكد بين الحديث : فرقا الولى
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فهو التغير يشترط ،ولم ينجسه الراكد الماء في البول على : دّل الثانية
. يشترطه من على لنا حجة

شمول في ظاهر  وهو)) فيه يغتسل  ثم((:  البخارى رواية في : قال اثالثة
من أكثر يكون أن ،ولبد فيه يغتسل أن النسان يمكن الذي للماء الحكم
. بالقلتين يقول من على لنا حجة فهو قلتين

بمفهوم هي إنما التفرقة على الحديث فدللة الولى القضية : أما أقول
ًا كد بالرا الجارى إلحاقا فيلزمهم بها يقولون ل ،والحنفية المخالفة أو قياسي

ً له مخالفة على يقيموا المخالفة مفهوم بدللة فنقول نحن . أما آخر دليل
بعضهم قال حتى بعضهم أو الحنيفة ماتوهمه المخالفة وجه ليس نقول ولكننا

في فاختلطا عال مكان من فصبا نجس ،والخر طاهر أحدهما ماء ان  إنا((
ماء بمنزله صار الرض في الناءين ماء أجرى ! ولو كله طهر نزل ثم الهواء

ًا حفر  لو(( بعضهم  وقال)) جار في الماء رفيقه صب أو صغير حوض من نهر
ًا به توضؤه جاز الماء فيه يجتمع إنا الخر طرفة وعند فيه وتوضأ ميزاب ثاني

المستعمل الماء بنجاسة القول على حتى معتبر هذا أن  وذكروا)) وثم وثم
على آخر وقعد ميزاب في منها الماء يصب جرة إلى عمد لو أنه هذا ،وقضية

إناء الميزاب طرف وعلى الماء مع بوله ويسيل فيه يبول يبول الميزاب وسط
البول ذاك في واجتمع البول خالطه الذي الماء ذاك كان الماء ذاك فيه يجتمع
ًا الناء ًا طاهر ذاك من يسير . شيء ابتداء الجرة في لووضع أنه مع مطهر
ًا ماؤها لصار البول ،وإنما وجه له يعقل ل الفرقا هذا مثل أن ىفخي ول! نجس
التبادر بمقتضى هو الحديث في المخالفة بمفهوم الخارج الجارى الماء

ًا كان ما والنظر البولفيه مفسدة مماليس والعيون كالنهار بطبعه جاري
اغتسل فإن بحاله ويبقى البول به يختلط فإنالراكد الراكد في البول كمفسدة

ً كان وغيره البائل منه إلى اغتساله أول من البل مخالطه بماء مغتسل
ًا تذهب البول فيها وقع التي الدافعة فإن النهر كماء الجارى آخره.وأما ول فور

في فيغتسل يعود أن يمكنه وإنما فيها فيغتسل يعود أن البائل يمكن فل تعود
بوله يخالطه لم جديد ماء فيها يكون الذى الماء ،فان صغير ول البقعة تلك

البول فيها وقع التي الدافعة تمر تكاد فل يتلحق أن الجارى الماء ،ومنشأن
حفظت أنها وعلى عليها فيتغلب المتجد الماء بها يتلحق حتى قدر لهم مسافة

الجديد الماء ويعقبها تجاوزه ما فسرعان يغتسل مرتبانسان حتى حالها بعض
الجارى خالف به الذى المعقول المعنى هو فهذا بأثرها فيذهب المتجدد بل

. الجواب على وبذلك عليه البناء فوجب الراكد
الوحدة بالبولة الراكد تنج على الجابر الحديث دل فلو الثانية القضية وأما

أن فالصواب العظم البحر حتى كثر أو قل راكد ماء كل تنجس على لدل
:  النهى تحقق منها واحدة خشيت إذا علل عدة هناك

ً : التنجيس  الولى ً الماء يكون بأن إما حال ًا قليل الواحدة البولة تغيره جد
فيه. الكلم تقدم وقد الشرعي المقدار دون يكون بأن ،وأما

ً : التنجيس الثانية لوشك الراكد الماء في البول عن لمينه لو أنه وذلك مآل
البول يكثر فقد غيره يصنع وكذلك ذلك ويتكرر فيبول يعود ثم هذا يبول أن

. فينجسه الماء يغير حتى
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ً : التقدير الثالثة (( 111ص7) ج ( الم هامش في كما الشافعي قال ، حال

ً رأى ومن قبل  وقال)) به والوضوء منه الشرب قذر نافع ماء في يبول رجل
يأوى التي والمواضع والظل الطريق ظهر على يتغوط أن ينهى  كما((ذلك: 
 )) ذلك من الناس به يتأذى لما إليها الناس

ً : التقذير الرابعة ًا المصنعة أو يكونالغدير قد مآل ًا كبير النسان يقذره ل جد
. قذره فيه البول يعتادون الناس أن علم إذا لكن واحدة لبوله

ًا أن الطب في تحقق ،فقد المراض : فّشو الخامسة إذا المراض من كثير
ماء في البول كان فأن البول مع المرض الجراثيم خرجت بأحدها المبتلى بال

ذاك يستعملون الذين الناس اجسام في تدخل حتى الجراثيم تلك بقيت راكد
ًا اكثر بذلك والصابة المراض بتلك فيصابون الماء بالجذام الصابة من جد

من تفر كما المجذوم من ( فر الصحيح في ثبت وقد المجذوم من للقرب
ًا اشد منها ) وكثير السد ) ( الصحيح في ثبت وقد البل جرب من ضرر

عمومة على الحديث يبقى وبهذا ) ) ، مصلح على ممرض ( ( ليردون
الظرورة حال فأما الستنباط بمجرد ظاهرة عن اخراج الى وليحتاج

يصدقا ماء في العلل هذة بعض تحقق ان . ثم النواهي اكثر من فمستثنى
بمفهوم ليعتد من قول اما ، الحكم يشملة ان وجب براكد ليس انه علية

عممومة فيخص بة يعتد من قول على واما ، فواضح كالحنفية المخالفة
مايضر الجاري الماء في يلقى ان ليبيح الشرع ان ولريب الواضح بالقياس
القياس واعتبرنا المذكورة العلل اعتبرنا لو قيل هذا وعلى ، يؤذيهم او بالناس

ًا المفهوم اطراح فيلزم جار ماء لكل المنع شمول لزم تبقى : بل . قلت راس
وجهه يبقى فل النجاسة مواضع على بنفسها تمر التي ونحوها السيول مياة
المخالفة بمفهوم يعتقدون الذين ان على فيها البول عن النسان لمنع

ايات عدة القران وفي ، هنا متحقق غير انه لنا للح دققنا لو مالعلنا يشترطون
بعضها وجدت تدبرت اذا بوجوه ويعتلون المخالفة بمفهوم فيها ليأخذون
. هنا وارداص

الخبر معنى  على)) منه يغتسل  ثم((:  قوله كان فأن هريرة أبي حديث وأما
)) يضاجعها ثم أمراتة احدكم ليضرب  كحديث((:  قال القرطبي قدرة كما

العلل بعض على  التنبيه)) منه يغتسل  ثم((:  بقولة زاد انة مر كما فية فالكلم
او يتقذر او فيتنجس منه فيغتسل اليه يحتاج لعله ثم فية يبول : كيف قال كأنه
اولى فغيرة فية لبولة يستقذرة هو كان واذا ؟ اليه حاجتة مع الغتسال يدع

كان وان ان هذا وليدفع لنفسة يحب ما لخية يحب والمؤمن ، بالستقذار
الغتسال على النهي انصب والغتسال البول بين الجمع عن نهي على المعنى

النهي هذا . ويحتمل فية بال قد دائم ماء في : ليغتسل قيل انة البول بعد
النسان لن للبائل عقوبة يكون ان ثالثتها ، التقذر ثانيتها ، التنجس احدها علل

عن يمنعه مما كان منة الغتسال علية حضر الماء في بال ان انة علم اذا
الناقة بتخلية  النبي فأمر ناقتها لعنة التي الموأة حديث منه وقريب ، البول
هي تنزجر لكي بها لتنتفع ان الناقة لعنها على المراة عقوبة جعل كأنة

يساوقا وبذلك النهي وجدت العلل هذة من واحدة فأي ، اللعن عن وغيرها
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عصى فأن الدائم الماء في : ليبل المعنى كان . وان النص عموم التعليل
^17^ جابر حديث في مر كما واوله ، ذكر كما فآخرة منه يغتسل فل فبال

كان اذا الماء ان على ، عنها الجواب بها مايعلم مر فقد الثالثة القضية واما
انه ال النسان قعدة بقدر حوض او ضيقة حفرة في وكان بقليل القلتين دون

ومع ، فيغمرة جوانب من الماء ارتفع قعد اذا لنه فيه النغماس امكن عمق
وفوقا ، نفسة على ويغرف وسطه يقعد بأن يصدقا الماء في فالغتسال ذلك
وغيرة الوجه ذلك من الروايات في والغالب شاذة،  كأنها))  فيه(( كلمة هذا

.))  منه(( كلمة
(الصحيحين) عن في وهو ، فيه الجنب الغتسال عن : النهى الثاني الحديث

يغتسل : لبا  اللع رسول : قال يقول هريرة أبا سمع  أنه(( السائب طالب أبي
: يتناوله . قال هريرة ابا يا يفعل كيف فقال جنب وهو الدائم الناء في أحدكم
ً  .)) تناول
ًا فيه الجنب باغتسال يصير الماء ان على به يتسدل قد ، مطهر غير أو نجس
وأما أنفسهم الحنيفة ذلك عن رغب ثم حنيفة أبي عن فرويت النجاسة فأما

يأبي .ومن والحنابلة الشافعية القلتين دون فيما عليه فواقهم التطهير سلب
تظهر العلل من ذلك غير يحتمل ،وقد التقذير هي النهى علة إن يقول ذلك

مر فقد والجارى دائم بين التفرقة . وأما النص عموم التعليل فيساوقا بالتأمل
الذي لماء في المفسدة حصول على يدل الحديث : ان قيل إن ،وكذا فيها ما

والجواب مثله مر فقد القلتين فوقا إل يكون ول الجنب فيه يغتسل أن يمكن
من نتوضأ لحنيفة معاشر فدعونا(( الستاذ قول وهو السادس المر عنه. وأما
في حتى التقليد إل الستاذ  فأبي)) المستنقعات في نغطس ول الحنيفات

  )1(السخرية. 

دقيق ابن اعترف من الستاذ ادعاه فيما النظر تعالى الله رحمه المصنف فات : لقد  أقول)1(
في كلمه نص فهاك ، خلفة الواقع . فإن الدائم الماء بحديث الحنيفة احتجاج بقوة العيد

  ).))العدة(( -بحاشية1215-1/121(  المذكور الشرح
من أكثر كان وإن الراكد الماء تنجيس على حنيفة أبي اصحاب به يستدل مما الحديث  وهذا((

ًا ، القلتين دون ما على النهى في العالم الحديث هذا ، قلتين حديث ،فإن الحديثين بين جمع
الذى العام الحديث مقتضى من أخص ،وذلك فوقها فما القلتين تنجيس عدم يقتضي القلتين
أم اعترف أهو هذا دقيق بن ما كل في القاري  . فليتأمل)) العام على مقدم ،والخاص ذكرناه

 اعترض
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الثانية المسألة
اليدين رفع

حنيفششة أبا لمبارك ابن  سأل((:  وكيع طريق  من13/389)  بغداد (تاريخ في
قششال ؟ يششديه فيرفع يطير أن : يريد حنيفة أبو فقال الركوع في اليدين رفع عن

ً المبارك ابن : وكان وكيع ً رجل يطير فإنه الولى في طار كان :إن فقال عاقل
ًا يقل ولم حنيفة ابو . فسكت الثانية في  .)) شيئ

 …مسعود ابن لحديث في الحجة ظهور ) مع1……(((: 83 ص الستاذ قال
يصح لم ) بل3( علة من الركوع عند الرفع أسانيد من سند يسلم ) لم2(

بكر أبي رواية في به يأخذ لم ) وهو4( عمر ابن الحديث الرفعغير في حديث
المتوارثا الخلف موضع في التواتر الفرقين أحد ) ودعوى5( …عياش بن

، يرفعون ل كانوا الصحابة من جماعة أن المتواتر ) وإنما6( مسموعة غير
) وإنما8( الصلى التخيير على ذلك )فيدل7( يرفعون كانوا منهم وجماعة
 .)) الفضل هو فيما خلفهم
به  تفرد((:  قطني الدار قال كما مسعود ابن فحدثا الول المر : أما أقول
ًا جابروكان بن محمد عن يريه حماد وغير ، إبراهيم عن حماد عن ضعيف

ً إبراهيم )) وهوالصواب  النبي إلى مرفوع غير فعله من الله عبد عن مرسل

سرقا((:  قال أنه جاءعنه ما  بمناسبة116 ص الستاذ وذكره جابر بن ومحمد
لت فيهاحمد قال  العمى((:  الستاذ  فقال)) حماد كتاب حنيفة أبو منى

والحاصل التراجم قسم في ترجمة  . وترى)) منه شر هو من إل عنه يحدثا
أبي بن حبيب قال حتى الحفظ سيء سليمان بن . وحماد بعمده ليس أنه

على لتكذب إنك والله له : فقلت ابراهيم : قال يقول حماد  كان((:  ثابت
يا سليمان بن حماد لي  قال((:  شعبة  وقال)) ليخطىء إبراهيم إن أو ابراهيم

أكون أو أنسي أن وأخاف ، طال قد العهد فإن إبراهيم على توقفني ل شعبة
توقفنى  ل((:   وقوله165 ) ص والتعديل الجرح ( تقدمه  أنظر)) نسيت قد
من أسمعته تسألنى فل ذلك نحو  أو)) إبراهيم  قال((:  قلت إذا  معناه))إلخ

ل فيما  ونحوه)) إبراهيم  قال(( ك يقال كان قد أنه بهذا فيتبين ل؟ إبراهيم
الدار الكلم عن التركمان ابن أجاب . وقد إبراهيم من سمعه أنه يتحقق
ع الوصل تعارض  إذا((:  وقال يجدى ل بما بنجابر محمد عن فدافع قطني

زادا لنهما ، والوصل الرافع أكثرهم عند فالحكم الوقف، مع ،والرفع الرسال
ًا بثقة ليس جابر بن محمد أن علم وقد قال  . كذا)) مقبولة الثقة وزيادة وحماد
قال وقد ؟ لخلف مع فكيف أصله من ضعيف فالحديث ، الحفظ سيء

ًا أباحنيفة يعنى – أصوله  من((: 153ص الستاذ أو كان متنا الزائد رد أيض
ًا اختلف في هذا ، الترجيح الحديث جهابذة عليه  والذي)) …الناقص إلى سند

. مر كما منه وليسهذا الثقات
بن عاصم عن الثورى سفيان عن الميارك ابن طريق من النسائي وروى

: أل قال مسعود بن عبدالله عن عقلم عن لسود ابن عبدالرحمن عن كليب
روى .وقد يعد لم ثم مرة أول يديه رفع قال: فقال ؟  الرسول بصلة أخبركم
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لم  النبي أن مسعود ابن حديث يثبت  لم((:  قال المبارك ابن عن الترمذى
البيهقي  و(سنن110 ) ص قطني الدار ( سنن  وفي)) مرة أول إل يديه يرفع
: يقال قد  نحوه)) … عندي يثبت  لم((:  قال المبارك ابن  عن79ص2 ) ج
الثبوت بعدم جزمه دل قد . لكن جابر بن محمد حديث عنى المبارك ابن لعل

مايشد سفيان عن رواه فيمال يرى ل أنه على اليدين رفع على ومحافظته
ثقات رجاله سفيان وحديث ، المعنى جهة من ولو جابر بن محمد حديث

وأخرج جماعة وثقه فقد ، انفرد إذا به : ليحتج المدينى ابن قال وإن وعاصم
. علل هناك (الصحيح)،لكن في مسلم له

عنه الحديث هذا طرقا من شيء في أر ولم يدلس سفيان : أن الولى
بالسماع.  تصريحه
أبي بن عثمان عن روايته عقب داود ابو قال عليه اختلف قد : أنه الثانية

عمرو بن وخالد معاوية ثنا على بن  ثناالحسن((:  وستأتي وكيع عن شيبة أبي
،وقال مرة أول في يديه قال: رفع هذا بإسناده سفيان نا ا قالو حذيفة وأبو

عن وكيع  ثنا(( 442  ص1 ) ج أحمد (مسند  وفي)) واحدة : مرة بعضهم
يديه فرفع  الله رسول صلة بكم : أصلى الله عبد قال … عاصم عن سفيانم

 فصلى(( وفيه وكيع عن شيبة أبي بن عثمان عن داود أبو ,اخرجه)) أول في
^ 20 . ^)) مرة إل يديه يرفع فلم

عبد ثنا آدم بن يحيى  ثنا((: 418 ص1) ج (المسند في أحمد : قال الثالثة
نا السود بن الرحمن عبد عن كليب بن عاصم عن كتابه من إدريس بن الله

ركع ثم يديه ورفع فكبر ، الصلة  الله رسول : علمنا قال الله عبد عن علقمة
ًا فبلغ كبتيه، بين وجعلها يديه بين وطبق نفعل كنا قد أخي صدقا ، فقال سعد
 فأعل)) بهذا كليب بن عاصم حدثنى – بركبتيه وأخذ –بهذا أمرنا ثم كذلك

وقال أدريس ابن بحديث سفيان ) حديث اليدين رفع ( جزء في البخارى
 يشير)) العلم أهل عند أجفظ الكتاب لن أصح فهذا ، يعد لم : ثم فيه  ليس((

وكان الركوع عند الرفع ذكر القصة في ير لم لما الرواة بعض إلى البخارى
الصلة أول في إل يرفعون ل كانوا أنهم مسعود ابن أصحاب عن المشهور

فهم كان ما بحسب حفظه من روى لما ثم ، كذلك القصة في الواقع أن فهم
بن ومحمد حاتم ,ابو داود وأبو أحمد الئمة من سفيان حديث أعل ،وممن

حمله من ومنهم وكيع على الوهم حمل من ،فمنهم وغيرهم المروزى نصر
ّد يقتضي هذا في اختلفهم أن الناس بعض وزعم ، سفيان على جملة قولهم ر

شيخه على فالحمل دلسه سفيان كان أنه يظهر والذى بشيء هذا ،وليس
.395  ص1) ج الراية ( نصب . وراجع فالوهم وإل ، منه سمعه الذى

إل يرفع لم  النبي بأن مسعود ابن من تصريح القصة في ليس : أنه الرابعة
قام ثم ، الله رسول بصلة سيخبرهم أنه ذكر أنه المر ،وغاية الصلة أول في

أن ذكر فيها فليس عاصم عن ادريس ابن رواية على بنينا فإن ، بهم بصلى
ذلك الرواي يذكر ولم رفع يكون . فقد الصلة أول غير في يرفع لم الله عبد
إنما وكأنه ، للركوع ةالتكبير والقراءة الصدر على اليدين وضع يذكر لم كما
ص1 ) ج أحمد ( مسند ،وفي التطبيق شأن القصة ذكر من يهمه كان
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كانا أنهما والسود علقمة عن السود أ[ي عن اسحاقا  أبي(( طريق من413
ابن فأخذ ، والسود علقمة علقمة فتأخر الصلة فحضرت ، مسعود ابن مع

ركطعافوضعا ،ثم يسلره عن والخر ، يمينه عن أحدهما فأقام بأيديها مسعود
بين وجعلها وشبك يديه بين طبق ثن أيديهما وضرب ، ركبهما على أيديهما
عن إبراهيم عن منصور رواه  وبنحوه))فعله  النبي : رأيت وقال ، فخذيه
 (صحيح في كما والسود علقمة

نحوه وعلقمة السود عن إبراهيم عن العمش طويق من ) .وفيه مسلم
ًا فصلوا ثلثة كنتم وإذا … قال صلى : فلما قال وزاد من أكثر كنتم ،وإذا جميع
وليجنأ فخذيه على ذراعيه فليفرش أحدكم ركع وإذا ، فليؤمكمأحدكم ذلك

)) فأراهم  الله رسول أصابع اختلف إلى أنظر فلكأني كفيه بين وليطبق

أول الرفع حتى تذكر ل منها وكثير ترى كما ارفع عدم لتذكر الروايات فأكثر
تلك في تعليمهم من مسعود ابن يهم كان الذي أن ذا من فيظهر الصلة
يذكر لم ولذلك والتطبيق الثلثة مقام هو إنما القصة رواية من ويهمهم الصلة
. مر  كما)) ……ثلثة كنتم  إذا((:  قال إذ هذين إل الصلة عقب

مسعود ابن أصحاب من وغيرهما والسود عقلمة عن اشتهر : فقد قيل فإن
ولسيما ذلك غير في رفع رأياه ،ولو الصلة أول في إل يرفعون ل :انوا أنهم
التطبيق عنه أخذوا ،فقد عنه ذلك يأخذوا أن الظاهر لكان الصلة تلك في

 ؟ وغيره
يديه رفعه عن غفل تكونا أن احتمال إلى العلم أهل بعض أشار : فقد قلت

عن ذهل مسعود ابن يكون أن احتمال إلى بعهم وأشار ، الصلة اول غير في
الموقف بيان كان الصلة تلك في المهم الرجللن مايسهو كبعض الرفع

.  مر كما والتطبيق
ما دفع من أقرب حال كل على هي قلت ، بعيدة احتمالت هذه قيل فإن

كانوا أنهم عنهم تواتر وما ، يرفع كان  النبي أن الصحابة من جماعة عن ثبت
. يرفعون

ًا الممتنع : من قلت ، النسخ احتمال إلى بعضهم ذهب فقد قيل فإن أ، جد
أبن به ويختص الصحابة جمهور عليه يطلع ول الحكم هذا مثل في نسخ يقع

في وقعه بما عليه والطباقا الرفع اشتهار مع تبليغه من يكتفي ثم مسعود
.  ثبوتها فرض على القصة
أن كما أنه العلم أهل بعض : ذكر قيلت ؟ هذا غير شيء من فهل قيل فغن

أول في كان ذلك أن تبين وقد ، به وأمر يالتطبيق وأخبر طبق مسعود ابن
إمام موقف إن قال ،وكما التطبيق ترك علة الناس واتفق ، نسخ ثم السلم
 النبي الرأى يكون ان باحتمال واعتذروا ذلك في الناس وخالفه بينهما الثنين

يكونه قد ، عنه ثبت إن الرفع عدم في حاله فكذلك ، ضيق بيت في ذلك فعل
^ 22^ منذ يشرع لم الصلة اول غير في الرفع

ريفع ول يصلى السلم اول في  النبي مسعود ابن فرأى ، الصلة شرعت
بالتطبيق أخذ كما أخذ كما بذلك مسعود ابن فأخذ الصلة اول في إل
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ً كان ذلك كل كان وإن ، والموقف ترك  النبي رأى يكون ،وقد ترك ثم أول
. بذلك مسعود ابن فأخذ بواجب ليس أنه لبيان الصلوات بعض في الرفع
الجماعة يصلي  النبي كان ما غالب لن قريبة الموقف : قضية قيل فإن
. بعد ذكر ففيما والرفع التطبيق قضيتنا فأما اثنين من بأكثر

وهو كلها الثلثا في المر يقرب بوجه الحمد وله تعالى الله فتح : قد قلت
بل وحذه بالترك يثبت ل النسخ أن مسعود ابن رأى من كان كأنه يقال أن

ًا الول يبقى العالم على أن ،ويرى حاله يقتضيه ما على الجملة في مشروع
التطبيق فأما ، إحيائه في يسعى أن الول المر الناس ينسى أن خشي إذا

ًا كان أنه مسعود ابن علم فقد تركه أن هو ورأى به العمل ترك ثم مشروع
ًا ليس لخذ من أشق يظهر فيما لنه رخصة تركه يكون أن إما بل ، له نسخ

كان كما المشقة كراهية المستحب المر يدع ربما  النبي كان وقد بالركب
 إنه((:  وقال فصلى خرج ثم ليلة بها وأبطأ جمعوا إذا العشاء الصلة يعجل
بينهما مخير والمصلى سواء يكوتا أن  وإما)) أمتي على أشق أن لول لوقتها
ًا التطبيق يكون أن ،وأما ًا مندوب علم وقد ، أفضل بالركب الخذ كان وإن أيض
أنه للناس ليبين مندوب أصل في هو وما يدع ربما كان  النبي أن مسعود ابن

بحرام ليس أنه للناس ليبين مكروه الصل في هو ما يفعل وربما بواجب ليس
أنها للناس ليبينوا التضحية يدعون كانوا ، يضحون ل عباس وابن بكر أبو ،وكان
التطبيق ترك على أطبقوا قد الناس أن مسعود ابن رأى فلما ، بواجبة ليست

يخش ولم بفعله أصحابه ،وأمر ففعله إحياءها فأجب أميتت قد سنة أنه رأى
بين معلومة ذلك مشروعية أن لعله ، بالركب الخذ إماتة إلى ذلك يؤدي أن

مكروه الصل في هو ما فترك الجواز بيان قصد . إذا  النبي كان ،وقد لناس
الصل هو ما على الدليل من عرفوه ماقد إلى الناس يكل بل بقصده يخبر ل

^ 23^  ينقل لم وكذلك ، ذلك في
بل قصدهم يبينون التضحية يتركون حين كانوا عباس وابن وعمر بكر أبا أن

. مشروعيتها من الناس عرفه قد ما على يتكلون يكونوا
ابن فعلهم تقدم ثم مرة فعله  النبي فعلل ، بينهما الثنين إمام وقوف وأما

وإن مشروع المرين كل وأن ينسخ لم الول أن رأى ولكنه المرين مسعود
تلك إحياء أحب التقدم على أطبقوا الناس رأى لما ثم ، أفضل التقدم كان

مسعود ابن عن ثبت فإن الصلة أول غير في الرفع ترك . وأما السنة
ً كان يكون بأن السلم أول في ،وأما تركه  النبي رأى أنه فالظاهر أول

بأن ذلك بعد ،وأما المواضع بقية في رفع ثم ، الصلة أول الرفع على يقتصر
تركه الصلة أول الرفع على مواظبتهم الموضع غير في الرفع ترك ربما يكون

الثنين إمام ووقوف التطبيق حال دون عنده ذلك ،وحال البيان لمصلحة
في مر كما للرفع يعرض ولم بهذين أمر الصلة تلك عقب أنه بدليل بينهما
ً كان  النبي أن علم مسعود ابن يكون قد  يقال وربما مسلم حديث يطبق اول

مسعود ابن ،وفرأى ورفع التطبيق ترك ،ثم منه والرجوع الركوع عند يرفع ول
 رخصة يكون فقد بالركب الخذ ،فأما التطبيق من بدل الرفع أن
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بين يجمع لئل يرفع ولم طبق التطبيق إحياء مسعود لبن بدا فلما فقط
. اعلم . والله والمبدل البدل

به الظن يحسن أن أهل وهو مسعود بابن الظن حسن يقتضيه ما غاية فهذا
ًا الرفع ثبت فقد حال كل . وعلى متعلق عبادى فعل وهو  النبلي عن قطع
ًا الفعل يكون أن يعقل ةل بالصلة ًا مندوب ًا الترك ،ويكون كطلق ًا أيض مندوب
ًا مسعود ابن عن ماروي بمثل يثبت ل والنسخ ، النسخ الحتمال بقا فما مطلق

عهد في الصحابة ترك الحتمال،وقد من يطرقه وما الكلم من فيه ما مع
أن التابعين بعض ظن حتى ذلك وأستمر بها لجهر أو النتقال تكبيرات عثمان

ترك في الترخص إل سبب للترك يظهر ول ، يأتي كما مشروع غير ذلك
عن أبعد هو ما ول ذلك الرفع ترك في مسعود بابن نظن لم ونحن ، المندوب
 ، والذهول كالنسيان الملمة
مسعود ابن ان يظهر قيل . فإن الحق وتثبيت البيان قصد به ظننا وإنما
التطبيق في فكذلك ،وقلت عليه المواظبة لصحابه ورضي الترك على واظب

إقب فإنه آكد هذين في هو بل بينهما الثنين إمام ووقوف أمرهم الصلة تلك َع
في ما غاية أن والحق مسلم حديث في مر كما الرفع لترك يعرض ولم بهما
البيان من قصده بما أوفى ذلك ليكون مدة المواظبة الهم رضي يكون أن الر

ُعمر بكو أبو واظب ،كما مسعود ابن ورأى ، التضحية ترك على عباس وابن و
من غيره يرون عندما فسيعلمونها الخال حقيقى أصحابه على خفي إن انه

ذلك يخالف مما اتفق فما ويتدبرون منهم ويسمعون التابعين وكبار الصحابة
في هو ما فترك البيان قصد إذا  النبي كان ،وقد عنه مسؤل غير مسعود فابن

يعرف لم من يراه ربما ، مكروه الصل في هو ما فعل أو مندوب الصل
يقع ،وربما النسخ بعضهم توهم ،وربما المقصود خلف فيفهم السابق الدليل

في كثيرة نظائر ،ولهذا اتباعه في ذلك ويبقى المة فقهاء لبعض التوهم هذا
الخطأ في الناس بعض بسببه يقع مما القرآن نصوص في حتى الشريعة

ًا ذلك ترى كما أتباعه في ذلك ويبقى تعالى ،ولله المذاهب اختلف في واضح
ًا بها يحط لم ,عن المؤمن يستيقضها البالغة الحكمة ذلك في هذا ،وليس علم

ًا موضع . ذلك في نظر
من للرفع سند يسلم  لم((:  الستاذ قول ،وهما والثالث الثاني المر وأما

: يأتي كما البخاري وقال ،  فمجازفة)) عمر ابن حديث إل فيه يصبح ول علة
وصح عنه الثبوت بطعني عمر ابن  وحديث)) الرفع أسانيد من أصح أسانيد  ل((

،وفي الحويرثا بن مالك ) حديث (الصحيحين في منها أحاديث عدة معه
) إلى (الصحيح في البخاري ،وأشار حجر بن وائل ) حديث مسلم ( صحيح

حزيمة ابن صححه ،وقد ، الصحابة من عشرة في الساعدي حميد أبي حديث
البخاري  قال(() :  (الفتح ،وفي ذلك في على حديث وصححا حبان وابن

يثبت لم فإنه لصحابة في طعن فقد بدعة أنه زعم اليدين) :من في( جزءرفع
البخاري وذكر…… ، الرفع أسانيد من أصح أسانيد ،ول تركه منهم أحد عن

ًا ً عشر سبعة رواه أنه أيض ابن القاسم وأبو الحاكم وذكر ، الصحابة من رجل
تتبع أنه الحافظ الفضل أبو شيخنا ،وذكر المبشرة العشرة رواه ممن منده
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ً خمسين فبلغوا الصحابة من رواه من الرفع الكوثر باعتراف  وتواتر)) رجل
البصري كالحسن التابعين من واحد غير نسبه بل الصحابة من جماعة عن

ًا الصحابة إلى جبير بن وسعيد  النبي عن تواترة يستلزم عنهم ،زتواتره مطلق
. الخامس المر في يأتي كما

أبي رواية في به يأخذ  لم(( عمر ابن أن الكوثري قول ،وهو الرابع المر وأما
ًا مجازفة  ففيه)) عياش ابن بكر عياش بن بكر أبي رواية المراد فغن ، أيض
ما أول في إل يديه يرفع عمر ابن  مارأيت(( :و قال مجاهد عن حصين عن

فكيف ، يرفع لم عمر ابن أن على دل لما مجاهد عن هذا صح  . ولو)) يفتتح
وغيرهم العلماء من جماعة أذكر وأنا ؟ بالحديث يأخذ لم انه على يدل أن

ولكني أو الركوع عند رفعهم أذكر هل الن وأتذكر معهم وصليت مدة صحبتهم
: يقل لم .ومجاهد العهد طول بعد أذكر الن فأنا ، جماعة في ذلك تحريت

ابن  مارأيت((:  عنه الحكاية صحت إن – قال وإنما ، يرفع ل عمر ابن رأيت
يروه ولم ورفع عمر ابن يكون أن ينفي ل بأنه يشعر  وهذا)) …يرفع عمر

ذاك عنه صح فإن ، وغيره البخاري ذكر كما الرفع مجاهد ومذهب ، مجاهد
أنه اتفق ,وإنما ، رئعه في عمر ابن تفقد يتحرى له يتفق لم فكأنه القول

ابن عن صح .وقد نفسه بصلة مجاهد اشتعل ثم ، الصلة اول في رفع شاهده
ًا يرفع ربما كان أنه عمر ًا رفع (الموطأ) عن في مالك ذكر ، يتجوز وربما تام
رأسه رفع ،وإذ منكبيه حذو يديه رفع الصلة ابتداء إذا كان عمر ابن  أن(( نافع
: قال جريج ابن ) عن داود أبي (سنن  وفي)) ذلك دون رفعها الركوع من

أبيه عن عمر بن الله عبد بن سالم عن وصح عمر ابن : أكان نافع  قلت((
) : ( المنتقي في الباحي ،قال وغيرها الولى في المنكبين حذو الرفع

ًا المرين يفعل كان عمر بن الله عبد يكون أن  ويحتمل(( ذلك ويرى جميع
ًا  .)) فيهما واسع

أن الرفع أكمل أن يرى كان أنه عمر ابن عن الروايات مجموع : يدل أقول
كان إذا سيما ول ذلك دون بما يحصل السنة أصل ,أن ، منكبيه يداه تحاذي
فيرفع الرفع في يتجوز ربما كان وضعف كبر لما عمر ابن ،فكأن عذر هناك
ًا الولى في يرفع ،وربما ذلك نحو أو الثديين إلى ًا رفع في ويتجوز آكد لنها تام

في الرفع يكون بأن التفرقة المشروع يكون أن جوّز جريج ابن .وكان الباقي
هذا نافع وفهم ذلك على به ليستدل عمر ابن فعل عن ،وسأل أعلى الولى
ًا التفرقة يتحرى يكن لم عمر ابن أن الجواب ،فمحصل بحسبه فأجابه تحري
ًا الولى في يتجوز ربما كان ربما كان بل ، مشروعة بأنها يشعر . فمن أيض
أن فاتفق منه قريب غير عمر ابن وراء كان أنه مجاهد عن الحكاية في الجائر

ًا الةلى في رفع عمر ابن ًا رفع . يره فلم الباقي في ،وتجوز مجاهد رآه تام
إن مجاهد فيها رقبة التي الصلة تلك في سها عمر ابن يكون أن الجائز ومن
تلك عن الجواب اليدين) في الرفع ( جزء في البخاري قال ،وقد رقبة كان

على محمول هو أو ، له اصل ل توهم هو : إنما معين ابن  قال((:  الحكاية
 النبي مارواه ليدع عمر ابن يكن ولم صلته في الرجل مايسهو كبعض السهو

وأبي دثار بن ومحارب ونافع وسالم طاوس مثل عمر ابن عن رواه ما ،مع
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) عن اليدين رفع في( جزء البخاري  وروي)) ……يديه يرفع كان أنه الزبير
ً رأى إذا كان عمر ابن أن مالك رماه رفع وإذا ركع إذا يديه يرفع ل رجل

. بالحصى
ًا صلته عض في الرفع عمر ابن ترك وإذا ًا أو سهو مع عليه يصدقا لم ضعف

الحكاية تلك في والذي فكيف ، بالحديث يأخذ لن انه الرفع من عنه تواتر ما
كله هذا . ومع سلف كما النفيين بين تلزم ول الرفع نفي ل لرؤية نفيا هو إنما
البخاري له يخرج ،ولم الغلط كثير الحفظ شيء عندهم عياش بن بكر فأبو
( مقدمة في تراه كما غيره برواية صحتها ثبتت أحاديث ) إل (الصحيح في

ًا مسلم له يخرج ) ولم الفتح مغيره عن ) عنه (المقدمة في ذكر أنه إل شيئ
عنه الحديث في عنه الله رضي على على يصدقا يكن : ( لم قال مقسم ابن
ثبت لما مخالفة هذه روايته كانت فلو ) ، مسعود بن الله عبد أصحاب من إل

. يخفى ل كما ردها لوجب عمر ابن عن الجماعة برواية
في التواتر الفريقين أحد ودعوى((:  الستاذ قول وهو الخامس المر وأما
 . )) مسموعة غير المتوارثا الخلف موضع

الذي هو الجماع فإن ، الجماع إلى التواتر من ذهنه انتقل الستاذ فكأن
 أن يسوغ

الخلف لمنافاة المتوارثا الخلف مواضع في دعواه تسمع : ل يقال
ًا  النبي وفاة عقب كان ابتداءه التواتر . فأما للجماع دعوى من يمنع لم فور
منهم جماعة لن الصحابة، إجماع هذه قضيتنا في ندعي أن ،فلنا سابق إجماع

نسبه بل ، الكوثرى به به اعترف منهم كثير عن به العمل وتواتر الرفع رووا
ًا الصحابة إلى جبير بن وسعيد البصري كالحسن التابعين من واحد غير مطلق

، مشروع غير انه على يدل ما منهم أحد عن يعرف ول وانتشر ذلك فاشتهر
عن روي ما على الكلم مر ،وقد يثبت فلم تركه أنه بعضهم عن ماروي فأما
جزئي ترك هو فإنما ذلك بعض ،ولوثبت غيره على الكلم ويأتي مسعود ابن
غير يراه التارك أن على يدل ل ،وذلك واحدة صلة أو واحدة ركعة في ،أي

ًا يعلمه ما ترك في عذر أولغير لعذر ترخص يكون قد ،وإذ مشروع . بل مندوب
مشروع غير يراه أنه على ذلك دل لما طويلة مدة تركه بعضهم أن لوثبت
أن ثبت قد . بل يضحون ل كانوا أنهم عباس وابن وعمر بكر أبي عن جاء ،فقد

واستمر ، بها الجهر أو والرفع الخفض تكبيرات عثمان عهد في تركوا الصحابة
ًا أن حتى ذلك والرفع الخفض بالتكبيرات وأتى بهم وصلى العراقا قدم لما علي

هذا  ذكرنا(( ) وغيرهما ( الصحيحين في كما حصين بن عمران قال الجهر أو
فيما الشعري موسى أبو  وقال))  الله رسول مع نصليها كنا صلة الرجل

مع نصليها كنا الصلة  ذكرنا(((الفتح)  في صحيح بسند وغيره أحمد رواه
ًا تركناها وإما نسيناها إما  الله رسول أن حت بالحجاز الترك  واستمر)) عمد

بهم صلى معاوية عهد في المدينة إمارة على مروان استخلفه حين هريرة أبا
بن الرحمن عبد بن سلمة أبو قال ذلك، فأنكروا بها وجهر بالتكبيرات فأتى
: فقال ؟ التكبير هذا ما هريرة أبي يا قلنا(():  مسلم ( صحيح في كما عوف
بها وجهر بالتكبيرات فأتى بمكة بهم  وصلى))  الله رسول لصلة إنهال
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لبن فقلت0( ) وغيره البخاري (صحيح في كما عكرمة وقال ؟، ذلك فأنكووا
 .))  محمد القاسم أبي سنة أمك ثكلتك قال ، أحمق إنه عباس
^ جاء وقد ، آخر دون لشخص يحصل قد ،فإنه واضح فأمره التواتر فأما

28^
أهل واعتذر القرآن من ليستا المعوذتين أن كانيقول أنه مسعود ابن عن
عنده ذلك تواتر ول بقرآنيتهما يصرح ما  النبي من لم. يسمع بأنه عنه العلم

الرفع تواتر في يخدش فل ، غيره عند ذلك تواتر به المقطوع من أن مع
تواتره غيرهم عند تواتر من يازم ل إذ الكوفيين من التابعين بعض مخالفة
، مشروع غير أنه بعضهم أو فتوهموا الترك شبهة لولهم عرضت بل عندهم

بها الجهر أو والرفع الخفض تكبيرات وغيره عثمان ترك من غيرهم توهم كما
من بعدهم جاء ثم ، تقدم كما هريرة أبي على انكروا حتى غيرمشروع ذلك أن

نفسه تطب فلم عنده تواترت ولعلمها والثار الحاديث بلغته من الكوفيين
وأطيب أحوطله الترك أن ورأى النسخ احتمال إلى وفر واعتاده ألفه ما بترك

ل وذلك الصحابة من جماعة عن الرفع بتواتر الكوثري اعترف . وقد لنفسه
أنه يعلموا لولم ، الصلة في تعبدي فعل فإنه  النبي عن تواتره يستازم
ًا كان التعبد وجه على ل فعلوه فإن ، وفعلوه مشروع ًا بالصلة تلعب وإيهام

فعلوه وإن ، ودينه ورسوله الله على كذب وذلك الله يشرعه مالم لمشروعية
والتكذيب الله على والكذب الضللة البدعة صريح فذلك التنعبد وجه على
ًا يثبت . فهذا بآياته ذلك اعتقادهم ويمتنع مشروع أنه يعتقدون كانوا أنهم قطع

اثبات في إليه يصار إنما الرأى أن على ، فيه مجالللرأى ل إذ الرأى جهة من
ًا تركه  النبي أن يعلم لم إذا الفعل ًا ترك وانتفاء السبب قيام مع مستمر
ًا يجهلوا أن الرفع عنهم تواتر الذين على ،ويمتنع المانع  النبي أكان جميع
. به أمروا كما لصلته ومراقبتهم له صحبتهم طالت أن بعد ل أم يرفع

كانوا لصحابة من جماعة أن  المتواتر(( استاذ قول وهو السادس المر وأما
حق الرفع تواتر وهو الثاني  فالشطر)) يرفعون كانوا منهم وجماعة يرفعون ل

تقدم كما يقول البخاري الله عبد أبو النقل إمام وهذا ، فل الول الشطر ،وأما
مسعود ابن عن ما قوة فيه الترك نقل وإنما تركه منهم أحد عن يثبت  لم((

ًا . وروي فيه النظر مر وقد الرفع عنه جاء فقد عمر فأما ، وعلي عمر عن أيض
عن أبحر بن عبدالملك عن عياش بن حسن ،وروي فعله ومن روايته من

يديه يرفع فلم عمر مع  صليت(( قال السود عن إبراهيم عن عدي بن الزبير
إعّل)) الصلة افتتاح في إل صلته من شيء في ُأ . أوجه بثلثة هذا  و

ابن عن الدارمي عثمان قال ، بعضهم لينه عياش بن حسن : أن الول
أهل من وهما بذاك ليستا(( عثمان  قال)) ثقة بكر ابو وأخوه  ثقة((:  معين

يحيى قال حتى حفظه في بكر أبي تليين على  واتفقوا)) والمانة الصدقا
ًا عياش بن بكر أبو كان  لو((:  القطان إذا  وكان)) شيء عن سألته ما حاضر

أحد شيوخنا في يكن لم(( دكين بن الفضل نعيم أبو ،وقال وجهه كلح عنده ذكر
ًا أكثر السود عن إبراهيم عن عدى بن الزبير عن الثورى روى  وقد)) منه غلط

رواية مافي يذكر  لم)) منكبيه حذو الصلة في يديه يرفع كان عمر  أن((
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، يرفع ل الثورى ،وكان عدي بن الزبير عن أبجر ابن عن عياش أبن الحسن
هذا مثل في والخطأ ، الثورى أغفله لما الحسن ذكره ما قصة في كان فلو

فيقوى عدمالرفع في الكوفة أهل عن حكايات إبراهيم عند كان فإنه قريب
. الحسن على الشتباه دخول احتمال

) الحديث علوم ( معرفة . وفي دلس ربما إبراهيم : أن الثاني الوجه
المشايخ من عدة :سمعت قال سالكم بن  خلف(( طريق  من108 ص للحاكم
فاشتبه أخبارهم تمييز في فأخذنا والمدلسين التدليس كثرة تذاكروا أصحابنا

وإبراهيم …… النخعي يزيد بن وأبيراهيم الحسن أبي بن الحسن تدليس علينا
ًا منجاب بن وسهم نويرة بن هني مثل الله عبد أصحاب وبين بينه يدخل أيض

 . )) عنهم دلس وربما الطائي وخزامة
ذلك في ،ويكفي فعله ومن روايته من الرفع عمر عن روي قد : أنه الثالث
ًا كان أنه مع عبدالله ابنه عن ماتواتر ًا لبيه ملزم بن زيد قال به الفتداء متحري
عبد من بأقصد خارج أو داخل المسجد لباب قاصد وجد  ما((:  أبيه عن اسلم

ابن الحديث له ذكر أنه إبراهيم عن جاء وقد سعد، ابن  رواه)) أبيه لعمل الله
 الله رسول رأى أباه  ماأرى((إبراهيم:  فقال الرفع في أبيه عن حجر بن وائل

عنه يحفظ مسعود} لم { بن اللله وعبد ذلك  . فحفظ)1(الواحد اليوم ذك إل
السود : مانرى عياش بن الحسن مارواه عنه صح : إن لبراهيم  فيقال))!  ؟

؟ عمر بن الله عبد ابنه من به أعلم أفيكون الواحد اليوم ذاك إل عمر رأى
الرفع أن ،ومعلوم الواضع في  النبي رفع تثبت محققة مثبتة وائل ورواية
ًا إل ليكون ،ومإذا المواضع في مكررا فعله إل طبيعي داع هنا ليس إذ تعبد

ًا الصلة في مشروعيته ثبتت واحد صلة في  النبي عن ثبت هو كما مطلق
يثبت ما قدمنا ،وقد اختصاصه يثبت ما ،إل الصلة أعمال من غيره في الشأن

عن الرواية في فأما ، لذلك منافاة فيه يتحقق ل مسعود أن عن يقوى أو
قريب غير السود إمام كان عمر يكون أن الجائز فمن إليه صحت إن السود

ًا الصلة أول عمر فرفع منه ًا رفع وما الركوع عند عمر رفع ثم السود رآه تام
ًا بعده لم أنه فظن السود يره فلم –عمر ابن عن تقدم كما فيه تجوز رفع
ً يرفع .  أصل

على عن أبيه عن كليب بن عاصم عن النهشلى بكر أبو فروى على وأما
يرفع ل ثم الصلة من الولى التكبيرة في يديه يرفع كان  أنه(( عنه الله رضي

بن الله عبد عن عقيبة بن موسى عن الزناد أبي ابن وروى)) منها شيء في
على عن رافع أبي بن الله عبيد عنو العرج هرمز بن الرحمن عبد عن الفضل

ًا ذلك ويصنع منكبيه حذو يديه رفع لصلة اقام إذ كان أنه  النبي عن إذا أيض

عن وغيره داود أبو أخرجه ما ،وهو يبطله ما صح فقد ذلك ،ومع رأى مجرد : هذا  قلت)1(
وفيه الحديث : فذكر  قلت)) …يصلى كيف  رسول الصلة إلى  لنظرن(( قال أنه وائل كليب
شديد برد فيه زمان في ذلك بعد جئت  ثم((:  فيه وقال منه والرفع الركوع عند اليدين الرفع

) وله4/318(  أحمد  . وأخرجه)) الثياب تحت ايديهم تحرك الثياب جل عليهم الناس فرأيت
ً أن أهله بعض عن الجبار عبد عن أخرى ) طريق4/319(  عنده أخرى مرة  أتيته((:  قال وائل
. )) لثياب تحت هكذا يقولون فرأيتهم الكيسة وفيها البرانس فيها ثياب الناس وعلى

 

22



قام وإذا … الركوع من رأسه رفع إذا ،ويصنعا يركع ان وأراد ته قراء قضى
امام عن  وغيرها)) الرواية نصب((  في)) …كذلك يديه رفع السجدتين من

 صحيح(( فقال ؟ وقال هذا الزناد أبي ابن حديث عن سئل أنه حنبل بن أحمد
أبي ابن حديث حديث ذكر ثم النهشلي ) أثر القراءة ( جزء في البخاري وذكر
كتاب(( في الزناد أبي ابن حديثق الترمذي  أخرج)) اصح  وهذا(( وقال الزناد

ًا  ووصححه)) صحيح حسن لحديث  هذا((:  ) وقال  من(جامعه)) الدعوات أيض
سعيد بن عثمان  عن80ص2) ج البيهقي حبان،وفي( سنن وأبن حزيمة ابن

^ 31^  ذكر الدارمي
وقد ، على عن الواهي الطريق هذا من روى قد  فهذا((:  وقال النهشلي أثر
أنه على عن رافع أبي بن الله عبيد عن العرج هرمز عن الرحمن عبد روى
الظن فليس ، الركوع من رأسه يرفع وبعدما الركوع عند يرفعها  النبي رأى

النهشلي بكر أبو ليس ،ولكن  النبي على فعله يختار أن عنه الله رضي بعلي
التركماني ابن اعترضه  ،)) غيره بها يأت لم سنة به يثبت أو بروايته يحتج ممن
على عن رافع أبي ابن مارواه هو الواهي الطريق عن روي الذي  بل((:  فقال

: فليس الدارمي قول الذكر ثم  ،)) الزناد أبي بن الرحمن عبد سنده في لن
.  .. الخ الظن

ً  النبي بعد فيجعله يعكسه أن  لخصمه((:  فقال  .)) تقدم ما نسخ على دليل
أثبت المرفوع فسند الزناد أبي وابن النهشلي عن النظر صرفنا : إذا أقول

الموقوف . وسند الجماعة بهم احتج بهم احتج أثبات ثقات كلهم رجاله لن
، البخاري له يخرج فلم جمالعة ووثقه مسلم له أخرج وإن عاصم ، مقال فيه

زرعة وأبو سعد ابن وثقه رإن  وأبوه)) انفرد إذا به يحتج  ل(( المدينى بن وقال
ًا نعلم  ل((:  النسائي وقال ، مسلم ول البخاري له يخرج فلم عنه روى أحد
في بقوى ليس ،وابراهيم مهاجر ،وابراهيم مهاجر بن ابراهيم وغير ابنه غير

ً بينهما وازنا إذا أننا فلشك الزناد أبي وابن النهشي  فأما)) لحديث إجمال
داود وأبو معين وابن وأحمد مهدي ابن ووثقه مسلم له أخرج أثبت فالنهشي
أبي من خير عندي وهو حديثه صالحيكتب شيخ(( : ((:  حاتم أبو وقال والعجلي

ًا  والهذلي)) الهذلي بكر  كان0: ( النهشلي في سعد ابن ،وقال ضعيفجد
ًا ًا وكان ، مرجئ ًا عابد فلم الزناد  وأماأبي)) يستضعفه ومنهم احاديث وله ناسك
مسلم وأخرجله وأخرج البخاري عنه علق ) وإنما ( الصحيح صاحبا به يحتج
أمران . وههنا الكثرون وفصل بعضهم وضعفه  جماعة ،ووثقه المقدكمة في

والواجب ، صحيح أنه عندهم ضعيف هو من رواية من الحديث أئمة أن الول
وسطاص الراوي كان إذا ذلك من ،وأولى لهم التسليم دونهم من على

المذكور الزناد أبي ابن حديث الئمة صحح . وقد الزناد أبي وابن كالنهشلي
مر.  كما النهشلي آثر والدرامي البخاري ولين

ٍو في اختلفوا : إذا الثاني والمر في يأت ولم بعضهم ولينة بعضهم فوثقه را
 تفصيل حقه

ًا لفين فيه وسط أنه فالظاهر أكثرهم وإذا ، النهشلي حال وهذه مطلق
يؤخذكم ل أن فالواجب أخرى في وضعفوه حال في فثبتوه راو في الكلم

23



ً الراوي ذاك حكم إذا فأما ، هو الضربين أي من يتبين لم الحديث في إل إجمال
غاية فهو اختلط ثم ثبتا ثقة كان فمن ، حاله بحسب معاملته فالواجب تبين
الئمة أكثر فإن القبيل هذا من لزناد أبي وابن ، فضعيف بعده أو ، الصحة في

بن مالك فأتيت المدينة  قدمت(( سلمة بن موسى قال ، فيه الكلم فصلوا
: . فقال به تأمرني ممن وأسمع العلم لسمع إليك قدمت إني له فقلت أنس
ثقة عن إل الرضا هذا يرضي ل بالتحري مشهور  ومالك)) الزناد أبي بابن عليك

ًا هذا الذهبي عد ،ولذلك فيه شك ل  وثقة(() :  ( لميزان في قال بل ، توثيق
: لمالك : قلت سلمة بن موسى خالي لي قال مريم أبي بن سعيد قال المالك

بن صالح  وقال)) الزناد أبي بن الرحمن بعبد : عليك قال ، ثقة رجل على دلني
الفقهاء- وقال يعنى – بالسبعة كتا أبيه عن لروايته مالك فيه  تكلم0: ( محمد

أبن عن يأتي كما العراقا إلى انتقل أن بعد هذا روي  وإنما)) ؟ هذا عن كنا أين
فهو بالمدينة حدثا  ما(( أبيه عن المدني ابن على بن الله عبد . وقال المدني
بن الرحمن عبد ،ورأيت البغداديون افسده لبغداد في حدثا وما ، الصحيح

فلن فل مشيختهم عن حديثه في يقول وكان ، أحاديثه على يخط مهدي
عن أبيه عن الرواية  يعني)) فقهائهم عن البغداديون ولقنه وفلن،وقال

ًا أن محمد بن صالح حكى الذى هو بها،وهذا الفقهاء أو بالمدينة المشيخة مالك
كان إنما مهد وابن ، بالعراقا ذلك منه وقع إنما الزناد أبي ابن أن تبين ، أنكره
المديني ابن كلم عليه يدل كما العراقا به حدثا مما الزناد أبي ابن عن عنده

وفي صدوقا  ثقة((:  شيبة بن يعقوب على. وقال بن عمرو عن نحوه ،ويأتي
وما مقارب بالمدينة : حديثه يقول المديني ابن على سمعت ، ضعف حديثه
عنه روى فيما نظرت : وقد على . قال مضطرب فهو العراقا به حدثا

 فيهضعف((:  على بن عمر  وقال)) مقاربة فرأيتها الهاشمي داود بن سليمان
معين ابن عن داود أبو . وقال)) ببغداد حدثا مما أصح بالمدينة حدثا فما

 )) الزناد أبي بن الرحمن عبد عروة بن هشام في الناس  أثبت((
عن الساجي حكاه  . زفيما)) والكبار مالك هشام عن روى قد أنه مع هذا

هريرة أبي ن ‘العرج عن أبيه عن الزناد أبي بن الرحمن  عبد(( معين ابن
حكاه  وفيما))  ضعيف(( معين عنأبن وغيره صالح بن معاوية  . وقال)) حجة

عنه  يروى(( أحمد عن طالب أبو  وقال))صحاح  أحاديثه((:  أحمد عن الساجي
((:  أبيه عن أحمد بن صالح  وقال)) نعم قال ؟ ُيحمل  قلت((:  طالب أبو  قال))

(  من))اللباس((في الترمذي  . وقال))  ثقة((:  العجلي  وقال)) بالحديث مضطر
 المسح(( في له . وأخرج أحاديثه من عدة وصحيح  ،))حافظ ثقة(()  جامعة

 النبي : رأيت المغيرة عن الزبير بن عروة عن أبيه عن  حديثه)) الخفين على
حسن حديث المغيرة ( حديث:  قال . ثم ظاهرهما على الخفين عللى يمسح
ًا نعلم . ول …الزناد أبي بن لرحمن عبد حديث مهو صحيح عروة عن يذكر أحد

وكانم – البخاري يعني محمد قال …  – غيره)) هما الظاهر  على(( المغيرة عن
 . )) الزناد أبي بن الرحمن بعبد يشير مالك

ً الزناد أبي بن ل أن لنا تبين ماتقدم تدبرنا فإذا :  أحوال
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أثبت إنه معين ابن قال ، عروة بن هشام عن يرويه فيما : حاله الولى
. الثقة من العلياء الدرجة في الحال هذه في فهو ، فيه الناس

،ذكر هريرة أبي عن العرج عن أبيه عن يرويه فيما : حاله الثانية الحال
أنه الطلقا . وظاهر لول من قريب . وهذا حخجة أنه معين ابن عن الساجي

ممكن ،وهذا ببغداد به حدثا وما المدينة به حدثا ما الحالتين هاتين في سواء
ًا الوجهين هذين من مايريه أتقن يكون بأن تلقين فيه يءثر فلم حفظ

عليه واشتبه فيه فاضطرب حفظه يتقن يكن لم فيما فيه اثر ،وإنما البغداديين
.

قول في فهو بالمدينة المذكورين لوجهين غير من رواه فيما : حاله الثالثة
ابن على قول ذلك ونحو ، ببغداد به حدثا مما أصح والساجي على بن عمرو

. صحيح أنه ابنه حكاية في ابنالمدني وصرح يعقوب ماحكاه على المديني أبن
السماع إلى والرشاد بالمدينة كان إذ يوثقه من مالك عن روى ما ويواقفه

ًا منه قبل بالعراقا رواه ما بذلك ويلتحق ، المدينة محدثي بين من له مخصص
ذلك ،وعلى كتابة أصل من ولكنت ذلك بعد أو ، عليه ويشبهوا يلقنوه أن

سماع أن القرب بل ، عليها المديني ان لثناء عنه الهاشمي أحاديث تحميل
به حدثا مما أصح عنه أحاديثة هذاتكون فعلى ، كتابة أصل منهمن الهاشمي

.  حفظه من المدينة
منذلك حديث في يعلم أن إل ، ضعف ففيه ببغداد حديثة : بقية الرابعة

، هريرة أبي عن العرج عن أبيه عن يرويه لما اتقانه مثل حفظه يتقن أنهكان
ًا يكون فإنه حديثه من انتقائه في الترمذى صنيع يدل هذا وعلى صحيح

أوقعة إنما القلتين أن أحمد المام كلم دل ،وقد منه أحاديث لعدة وتصحيحه
على عنه وجه غير من الحديث جاء إذا هذا . فعلى لضطراب في انتقائه
الحالين الزناد أبي . فابن حديثه صحيح من أنه على ذلك دل واحدة وتيرة

يكن لم إن الثالثة الحال ،وفي بكثير النهشلي من أثبت بهما يلتحق وما الولين
بالمدينة به حدثا مما الحديث . وهذا دونه الرابعة ،وفي بدونه فوقهفليس

33ص2) ج البيهقي ( سنن في كما وهب بن الله عبد عنه وراه ممن فان
) داود أبي ( سنن في كما عنه الهاشمي أحاديث من وهو ، صحيح بسند

من تقدم من وصححه واحدة وتيرة وجه غير من وجاء ) وغيرهما و(الترمذي
سند على سنده برجحان ذلك وتأكد ، النهشلي حال فوقا فيه فحاله ، الئمة

الصحابة من جماعة عن الثابتة للحاديث وبموافقة ، مر كما النهشلي
من المتواترة الثار ومقتضى الحاديث تلك لمقتضى النهشلي أثر ومخالفة
وبيان الجملة في النهشلي أثر صحة من مانع : ل أقول أني . على الصحابة

ًا رأينا ثم الرفع مسئلة في الختلف علمنا إذا أننا ذلك مذهبه نعرف لم عالم
قي يقع فإنه رفع نره فلم صلته بعض في فرقبناه نعرفه أن وأردنا ، ذلك في

ومات مدة ذلك على مضت فإذا ، شأنه ذلك وأن الرفع عدم مذهبه أن ظننا
: فنقول تقدم ما .على نبني فقد الرفع في حاله نذكر أن لنا بدا ثم العالم ذاك
ًا رقب أنه لكليب اتفق يكون أن الجائز . فمن يرفع يكن لم بعض في علي

ًا الفتتاح عند على رفع أن فاتفق ؟ ل أم الرفع مذهبه أمن ليرى صلته رفع
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ًا ، كليب يره فلم بعده فما الركوع عند الرفع في تجوزعلى ثم ، كليب رآه تام
.  ذلك بحسب عنه يحكي فذهب ، الرفع عدم مذهبه ،وأن يرفع لم أنه فظن

.  بعد عن يخلو ل الحتمال هذا : لكن قيل فإن
ّد قيل . فإن الحتمال أقرب : لكنه قلت السبيعي إسحاقا إبن عن روي : ق

في إل ايديهم يرفعون ل على وأصحاب الله عبد أصحاب  كان((:  قال انه
 . )) الصلة افتتاح

ًا صبحوا ثم الله عبد صبحوا الذين أراد : إنما قلت عبد ذكر قدم ولذلك علي
ًا أن مع الله كانوا هم الله عبد وأصحاب يتشيع إسحاقا أبو ،وكان أفضل علي

) عن مسلم ( صحيح مقدمة ،وفي على أصحاب من بهم المقتدي بعده
من إل عنه الحديث في علّي على يصدقا  لميكن((:  قال مقسم بن المغيرة
عنه أخذوه ما يلزمون الله عبد أصحاب  . وكان)) مسعود بن الله عبد أصحاب

ًا رأوا ،وإن على الكلم تقدم . وقد وغيره التطبيق لزموا كما يخالفه علي
عليهم ينكر لم : ولماذا قيل فإن تفغل فل الرفع ترك الله عبد عن أخذهم

كما ينعوا فلم عليهم أنكر أو ، خالهم من ذلك على يقف لم قلت: لعله ؟ على
.  التطبيق قضية في ذلك يحتمل
 النبي بعد على فعل فيجعل يعكسه أن لخصمه((:  تركماني ابن قول بقى

ً  .)) تقدم ما نسخ على دليل
فادعي ثبت إذا الحكم أن الصول في تقرر فقد بشيء هذا :ليس فأقول

قد إذ الدعوى بتلك النسخ يثبت لم ، منهم غيره وخالفه نسخة الصحابة بعض
. وقد النسخ يوجب دليل أنه على غيره يوافقه مال إلى صاحبها استند يكون

غيره ،وخالفه منسوخة أنها إلى بعضهم ذهب أحكام عدة في الصحابة اختلف
قوله القائل رأى ،ول حجة : هذامنسوخ صاحبه قول في المخالف يرا ،ولم
الرفع أن يرى يكون أن بعلي يظن فكيف ، النسخ إثبانت في كافيا ذلك

يخبرون الصحابة من غيره أن ،ويعلم يرفع كان  النبي بأن يخبر ثم منسوخ
ً به ويعلمون بذلك ًا عمل ًا شائع الحجة ببيان بذلك إخباره على يتبع ل ثم ذائع
 ؟ ذلك ويعلن نسخة على
ظاهر ول دعواه في صريح ول النسخ على بدليل ماليس على يقتصر بل
يقول فقد بعضهم رقبة فإن ، صلته في الناس يرقبه ل قد إذ ، الترك وهو فيها
وغيره عثمان ترخص كما ترخص أو ، سها أو لعذر، أو ألجواز، لبيان ترك لعله
من ماتقدم فالحق يكون ل ما . هذا تقدم كما بها جهر أو التكبيرات ترك في

أحد عن يثبت ل إنه البخاري قاله ما وتحقق ، كليب وهم أو النهشلي أثر وهم
الجواز لبيان ما وقت في تركه بعضهم يكون ان إلى الرفع ترك الصحابة من
. أعلم . والله تقدم مما غيره أو

)) الصلي التخيير على ذلك  فيدل((:  الكوثري قول وهو السابع المر وأما

وجه فهذا جائز والخر مندوب المرين احد إن الصلي بالتخيير أراد فإن
ًا تركه فيكون الرفع هو المندوب يكون أن ويتعين في جاء وهو لمندوب ترك
كان ولو يخفى ل كما التعبد وجه على يرفع من فإن عكسه يصح ول الجملة
ًا بدعة التعبد وجه على فعله فكان مشروع غير الرفع تعالى الله على وكذب
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ًا فندب ، مندوب المرين كل ان أريد وإن ؟ جائز أنه يقال فيكيف بآياته وتكذيب
ًا الترك ندب على دليل ول معقول ثابت حق الرفع ندب مع هو ول ، مطلق
ًا يكون إنما ندب حيث المندوب ترك فإن ، بمعقول الفعل خلف أو مكروه
في المأثورة اذكار كال فعلين بين يكون إنما المندوبين بين والتخيير الولى

فقد المصلي به أتنى أيهما فيقال مثل إثنان منها ثبت إذا ، الصلة إفتتحاح
ًا للخر تركه يكن لم بأحدهما بها اتى إذا و ، احسن الولى، خلف ول مكروه

. مقامه يقوم أخر إلى تركه إا لنه
ًا : فههنا قيل فإن أتى فقد الترك رفع فمن ، والسكون : الرفع امران أيض

.  مندوب وهو بالسكون
لم التي الحركات عن الصلة في السكون شرع وإنما ترك : السكون قلت
قال سمرة بن جابر حديث من ) وغيره مسلم ( صحيح في كما فيها تشرع

السلم ، عليكم : السلم بأيدينا قلنا سلمنا إذا فكنا  الله رسول مع ( صليت
كأنها بأيديكم تشيرون شأنكم : ما فقال  الله رسول إلينا فنظر ، عليكم
) بيده يويء ول صاحبه الى فيلتفت أحدكم سلم إذا ؟ الشمس خيل أذناب

بها ولشارة ، السلم عند أيدي رفع وهيه الحركة تلك عن بالسكون فأمرهم
ًا حركة وهو باللتفات وأمرهم ويسرى يمنى الحركة إن الفرقا وإنما أيض

الصلة في الحركات سائر في المر يجري هذا فعلى ، مشروعه غير الولى
ًا كان فما ًا عنه السكون يكون أن يعقل لم واجب ًا كان وما ، جائز لم مندوب

ًا الى عنه السكون يكون أن يعقل ًا كان وما ، الولى خلف أو مكروه مباح
ًا عنه فسكون خلفهم : ( وإنما الكوثري قول وهو الثامن المر  وأما)1(مباح
باقية سنة الرفع أن عرف من منهم فإن الجملة في ) فوجيه الفضل فيماهو
هذه تبلغه لم من بعدهم فمن تابعين ،ومن تركها من افضل السنة ،وفعل
أنها عنده بها ترجح شبهه عليه غلبت ولكن بلغته أو يثبت منوجه السنة

فعلها،وكذلك من أفضل البدعة ،وترك بدعة الرفع أم عنده فيكون منسوخة
كه فتر بدعة يكون ةإن سنة يكون أن يحتمل نا فإن الحال عليه التبس من

،فله لهواه إيثار الشهاب مع واسترسل الحجج عن أعرض من فأما ، أفضل
. المستعان . والله آخر حكم

الرفع مشروعية يرون أنهم ، الحنفية مذهب على الله رحمه المصنف قاله ما يؤكد ومما(
المشايخ إختيار في الجنازه تكبيرات في وكذا ، العيدين صلت في الزوائد تكبيرات اليدين

ُأسكنوا المذكور الحديث كان . فله كتبهم من ) وغيره الكنز ( شرح في كما بلخ ) لصلة في (
ًا هذا مذهبهم لكان ، التكبير في الرفع يشمل ل الزوائد في الرفع بأن العلم مع ، له مخالف

في الرفع عدا أما ،  الله رسول عن له أصل ل الجنازه في ورفع به استدل الذي حديثه يصح
بمنه طبعه تمام الله وبدعها) يسر الجنائز ( احكام كتاب في بنيته كنت كما ، الحرام تكبيرة
تكبيرات في اليدين رفع كراهة على بالحديث يستدلون ، مذهبهم هذا لقوم . فأعجب وكرمه

مع والعيدين الجنازه في الرفع كراهة على به يستدلون ل ثم ،  النبي عن تواتره مع النتقال
حنيفة أبي لقول مناسبة من اتم والمناسب اللايق هو أن ذلك على زد  عنه ثبوته عدم

ًا ا المذكورتين الصلتين في الرفع ) لن يديه فيرفع يطير أن ( يريد العيد صلة وخصوص
وتأويله عنه بسكوته عنه بصحتهم الكوثري سلم وقد ،، فيه الرفع لتتابع القول هذا ألى أقرب

مذهب في الحد هذا ألىة جائزة ممازحة وهل ممازحة المبارك لبن قال حنيفة أبا بأن إياه
،، الكوثري

 هداك فاللهم   
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الثالثة المسألة
 والمحجوم الحاجم أفظر

أبيه عن الوارثا عبد بن الصمد عبد طريق  من13/388)  بغداد ( تاريخ في
: هذا . فقال والمحجوم الحاجم : أفطر  النبي قول حنيفة لبي  قال: ذكر((: 

لم والمحجوم لحاجم أفطر : أفطر  حديث((: 81 ص لأستاذ  . قال)) سجع
.)) …للفطار عرضه أنهما بمعنى معين ابن منهم الحديث أهل من كثير يثبته

المديني وابن أحمد المام أكثر أو وجه من الحديث صحح : ممن قلت 
وابن مي الدار سعيد بن وعثمان زرعة وأبو والبخاري راهوية بن وإسحاقا

لحمد: : قلت المروذي ) : قال (الفتح ففي معين ابن . فأما وغيرهم خزيمة
 . وزعم)) مجازفة : هذا . فقال يثبت شيء فيه : ليس قال معين بن يحيى إن

ًا يراه أثبته من أن الستاذ ً أو منسوخ القسم ترك فإنه ، قال كما ليس ، مؤول
والوزاعي وعطاء على وعن(() :  الباري ( فتح في حجر ابن ،قال الثالث
القضاء عليها ،وأوجبوا والمحجوم الحاجم يفطر ثور وأبي وإسحاقا وأحمد
ًا الكفارة فأوجب عطاء ،وشذ خزيمة ابن الشافعية من أحمد بقول وقال ، أيض
من الداودي قال وبذلك … حبان وابن النيسابورى الوليد وأبو المنذر وابن

 .)) المالكية
عبد رواه . فالحديث صائم وهو احتجم  النبي أن بحديث النسخ دعوى فأما
،واحتجم محرم وهو  احتجم0: ( عباس ابن عن عكرمة عن أبوب عن الوارثا

عكرمة عن أيوب عن معمر علية ابن  ورواه(()  ( الفتح  وفي))صائم وهو
ً مقسم عن  . وجاء)) وإرساله وصلة في زيد بن حماد على واختلف ، مرسل

محرم وهوصائم والمدينة مكةى بين  الله رسول  احتجم((: :  عباس ابن عن
ًا  وراه(( وقال: 263  ص4ج البيهقي  . وذكر)) ابن عن مهران بن ميمون أيض

في كما عباس ابن عن عطاء عن جريج لبن رواية في وكذلك  ،)) عباس
اليهودية قصة  ذكر305ص1ج أحمد عند عباس ابن عن عكرمة عن ( الفتح)

ًا ذلك من وجد إذا  النبي الطعام في السم وضعت التي : قال ، احتجم شيئ
ًا ذلك من وجد أحرم فلما مرة فسافر خزيمة ابن أجاب  . وقد)) فاحتجم شيئ

ًا أصبح إذا للمسافر بلن الحديث هذا عن يفطر أن النهار أثناء له بدا ثم صائم
ًا سفرة في أصبح  انه الجواب وحاصل ، احتجم الوجع به هاج لما ثم صائم

احتج الصائم تفطر الحجامة أن بلغه قد يكن لم عباس ابن وكأن ، فأفطر
في إل  لربا((:  بحديث يحدثا أسامة سمع كما ظنه. وهذا حسب على بالقصة
: حديث عنده يثبت  ولم)) النسيئة

ًا إل بالورقا الورقا ول بالذهب مع الذهب تبيعوا ل (( ً بوزن وزن ًا مثل )) بيد يد
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ًا التفاصيل مع بالذهب ذهب بحل يفتي فكان جاء ثم ، بالفضة الفضة وكذا نقد
.)1( فرجع الخر بالحديث أخبره الصحابة بعض أن

يفتي فكان ، فيها يصلي فلم الكعبة دخل  النبي أن أسامة أخبره وكما
العمودين بين صلى وأنه ، الكعبة  النبي مع دحل أنه بلل عن صح ،وقد بذلك

يكن لم  النبي أن ويذكر ، السرية في قراء ل أن يرى كان ،وكما المقدمين
غير اثبت . وقد فغضب ، نفسه في يقرأ كان : لعله له فقيل ، فيها يقرأ

على الصحأبي به يحتج ممال كثير هذا . وأمثال شبهه معه تبقى ل بما القراءة
ابن عن الحديث ذاك عطاء روي . وقد خطأ كان ظنه أن ويتبين ظنه حسب
. مر كما الفطار إلى ذهب ثم عباس
للناس ذلك يبين أن الظاهر لكان بالحجامة أفطر  النبي كان :لو قيل فإن

 ؟
الحاجم يفطر أنه بيان من منه سبق بما اكتفى  النبي ان : يحاب قلت

. الفطار له يحل السفر في الصائم أن بيان ،ومن والمحجوم
في رخص  النبي أن أنس وعن الخدري سعيد أبي عن جاء : فقد قيل فإن

. للصائم الحجامة
أن أمكن صح ) ،ولو الباري ( فتح في ترى كما عنهما ذلك صحة : في قلت
صائم وهووهو  احتجامه من عباس ابن ذكره ما بالترخيص مرادهما يكون

مسوغ فل ظاهره عن النص بصرف التأويل . وأما فيه ما مر وقد ، سفره في
 . )1(أعلم له. والله

 ) . ن1326 ( )) الغليل  إرواء(( في خرجتها ،وقد طريق من عباس ابن عن ذلك  ثبت)1(

الحديث أن هو الصحيح الجواب ان أرى ولكنى ، له مسوغ ل المذكور التاويل أن : لشك قلت(
أبي عن له ، صحيحان حديثان فأنهما ، المذكورين وأنس سعيد أبي حديثي بنص منسوخ

الذي الكلم ،وأما أيضا صحيح أحدهما طرقا ثلثا أنس وعن ، صحيح أحدهما ، طريقان سعيد
إذا سيما ل الحديث في علة يكون أن يمكن ما فيه  فليس))الفتح(( على فيه المصنف أحال
بعض كان إذا . فكيف اصل له أن تدل الحديث الطرقا كثرة فغن ، طرقه جميع من إليه نظر

ًا مفرداتها  ()) التغليل  إرواء(( في ،ومحله ذلك شرح مجال هذا ،وليس نفسه في صحيح
الموجز التعليق مع الله رحمه الحافظ كلم من شيء إلى الشارة من لبأس ) ،ولكن913
: أنس طرقا بعض في قال عليه

   ، الفتح في كان ذلك فيهأن ينكرلن ما المتن في أن إل ، البخاري رجال من كلهم  ورواته((      
 .)) ذلك قبل قتل وجعفر   

ً للفتح ذكر الحديث في ليس فغنه ، الله رحمه الحافظ من سهو : وهذا قلت      وعليه ، اصل
الحديث ذكر أن بعد سبق ما ادعي الحافظ أن والعجيب ، فيه نكاررة ل صحيح فالحديث

للصائم الحجامة كرهت ما  أول(( ولفظه قطني الدار  أخرجه((:  لفظه وهذا ذكرالفتح بدون
ثم ، هذان : أفطر فقال ،  الله رسول به فمر صائم وهو احتجم طالب أبي بن جعفر أن

)) …ثقات كلهم . رواته صائم وهو يحتجم أنس ،وكان للصائم لحجامة في بعد  النبي رخص

) .239 ( ص)) سننه(( في قطني الدار عند هو وهكذا
صح  ولو((:  الله رحمه المؤلف قول أن لك يتبين النسخ في الصريح اللفظ هذا عرفت وإذا

 …عباس ابن ذكره ما بالترخيص مرادهما يكون أن امكن
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الرابعة المسألة
 الهدى إشعار

رسول  … وأشعر((:  أسباط بن يوسف  عن13/390)  بغداد ( تاريخ في
 ليس(( : 87ص استاذ  قال)) مثلة : الشعار حنيفة أبو وقال ، وأصحابه   الله
إلى يشتر كما النخعي إبراهيم عن حماد عن يرويه أثر بل ، فقط قوله من
تحمل التعريف ولم فيه المبالغ زمانها أهل إشعار يريدان . ، …الترمذي ذلك
نسمع : لم : يقول يقول العمش أن على … زمانهما في المعهود على

ًا يقول النخعي ابراهيم ) ( الحلية في بمعناه ما تجد كما مروي، وهو إل شيئ
ًا هذا النخحعي قول ،فيكون نعيم لبي قيمة عرفت وأنت ، به يحتج أثر

 . )) وغيره البر عبد ابن عند النخعي مراسيل
: قال . ثم  النبي إشعار حديث وكيع طريق من فروى الترمذي أما أقول

ًا  سمعت((:  ثقة) يقول ( وهو عيسى بن يوسف  سمعت(( حين يقول وكيع
الشعار فإن هذا في الرأى أهل قول إلى تنظروا : ل قال الحديث هذا روى
وهو جنادة بن ( سلم السائب أبا : سمعت الترمذي  قال)) بدعة وقولهم سنة
: أشعر الرأى في ينظر ممن عنده لرجل فقال وكيع عند : كنا ) يقول ثقة

عن روي قد : فإنه الرجل قال ؟ مثلة : هو حنيفة أبو ويقول ،  الله رسول
ًا : : فرأيت . قال مثلة : الشعار قال أنه النخعي إبراهيم ًا غضب وكيع غضب
ًا ما ؟ إبراهيم : قال وتقول  الله رسول : قال لك : : أقول وقال ، شديد
 .)) هذا قولك عن تنزع حتى ثم تحبس بأن أحقك

وكيف سمعه وممن هو من يدري  ل)) إبراهيم عن روي قد  فإنه((:  القائل
:  دعاوى على بني الستاذ ولكن ، إسناده

.  ثقة الرجل ذاك : أن الولى
.  روي حنيفة أبا فإن  معناه)) روي قد  فإنه((:  قوله : أن الثانية
.   حنيفة أبي من أبي من ذلك سمع : أنه الثالثة

. الحكاية في لحماد ذكر ل أنه مع ، حماد عن ذلك روي أباحنيفة : أن الرابعة
) ص ( الترحيب في ذلك نحو نقم الستاذ أن مع ، أثر ذلك : أن الخامسة

الله رضي وأصحابه  النبي عن يؤثر مالم على الثر  وإطلقا((:   فقال28
الناقد هذا من الزائف الخبر تقوية سبيل في مبتكر شيء الله دين في عنهم

وإنما يقيس ول يستنبط يكن لم النخعي براهيم ‘: أن  . السادسة))! الصالح
، ذلك خلف إبراهيم عن المتواتر أن يعلم والستاذ ، بنصه يرويه ما يقول كان
كان وإنما ، المحض برأيه يفتي يكن لم : إنه يقال أن يسوغ أنه المر غاية

.  كغيره للخطأ عرضه فيكون عليها ويقيس المرويات من يستنبط
ًا يتعدي ل إبراهيم كان التي المرويات تلك : أن السابعة تشمل ل منصوصه

فتكون النبوية النصوص هي وإنما الصحابة ول التعابعين من قلبه من أقول
.   النبي عن أرسلها مراسيل كلها كلها وفتاواه إبراهيم أقول
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،وقد المزاعم هذه في الستاذ بمناقشة أطيل . ول حجة ذلك : أن الثامنة
فيه المبالغ زمانهما أهل إشعار  يريدان((:  بقوله الخير الثلثا عن هو رجع

: القائل قول من الواضح والظاهر ، جديدة دعوى فهذه ذلك  ومع))…
ًا الشعار على  الحكم)) مثله  الشعار(( : لقال الستاذ زعمه ما أراد ولو مطلق
القول ذاك يثبت فلم إبراهيم . فأما ذلك نحو  أو)) مثلة الشعار في لمبالغة((

فيها أوقع ، جهة من الملمة دفع إن ، بعذر عنه العتذار إلى ضرورة فل ، عنه
:  جهتين من

.  للباطل الموهم : الطلقا الولى
بالطباقا والتابعون الصحابة بقايا وفيهم زمانه أهل جميح : أتهامه الثانية

اعتذر فقد حنيفة أبو . وأما بفصل ول يطلق أن استساغ حتى يجوز مال على
 …البدن هلك منه يخاف وجه على يفعل ما كره إنما((:  بقوله الطحاوي عنه

ّد يراعون ل لنهم العامة عن الباب هذا فأرادسد كان من ،وأما ذلك في لح
ًا  . )) فل ذلك فى بالسنة عارف

.  حال كل على حاصل وذلك سنة الشعار أن إثبات هنا والمقصود
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 الخامسة المسألة
السراويل نعلين أو إزارا يجد ل المحرم

 عليه فدية ل ول والخف
أبششا  شششهدت((:  قششال زيششد بششن حماد طريق  من13/392)  بغداد ( تاريخ في
ًا يجد لم محرم عن رسئل حنيفة ، الفديششة : عليششه قششال ، سششراويل فلبششس إزار
كمن لعذر أبيحا إنما  فهذان(( : 94 ص الستاذ  قال)) …… الله : سبحان قلت

أذي رأسه في كمن الفدية وجوب دون الباحة هذه تحول فل رأسه في أذى به
َلبس بسشقوط يصشرح مشا الحشاديث في وليس ، الكريم القرآن في ما على ، ف
.  المعذور عن الفدية

إتّموا وتعالى تبارك الله قول هو القرآن في : الذي أقول َأ َو ّفَج : { ْلَح َة ا ُعْمَر ْل َوا
إه ّفَل إإْن إل ُتْم َف إصْر ْيَسَر َفَما ُأْح َت إي إمَن اْس ْد َه ْل ُقوا َول ا إل ُكْم َتْح ُؤوَس ّفَتى ُر َغ َح ُل ْب ُي َي ْد َه ْل ا

ّفَلُه إح ُكْم َكاَن َفَمْن َم ْن ًا إم إريض ْو َم إه َأ ًى إب إه إمْن َأذ إس ْأ َيٌة َر ْد إف ٍم إمْن َف َيا ْو إص ٍة َأ َق َد َص
ْو في ما على ،  فلبس(( فقوللستاذ ، الحلق الية في  . فالذي196ُنُسٍك}-  َأ

ًا يريد أن إل اللهم له وجه ل)) الكريم القران ففي القرآن في ما على : قياس
- الحرام عدم على لتوقفها نظر القياس صحة ففي ذلك ومع تلبيس عبارته
ًا السلم جعل كما – التحلل أعني من ،والسلم الصلة من الخروج على علم

في منه يجوز ل أنه بدليل غيره من للصلة منافاة أشد وهو الناس خطاب
ً لستغاثة إليه احتاج وإن ، القتال حال في حتى كثير ول قليل الصلة مثل
ً الحركة بخلف ًا للصلة منافية كانت وإن فإنها مثل القليل يجوز ل أنه إل أيض

ًا منها ليستلزم الحلق في فالتشديد ، الخوف صلة في الكثير ويجوز مطلق
على الفدية وجوب على إجماع هناك كان . فإن منه أخف هو فيما التشديد

ً لمرض عمامة لبس إلى احتاج من الزار فاقد لبس عليه يقاس فل مثل
ًا المطلوب غير الرأس ستر لن ، للخفين النعلين وفاقد ، للسراريل شرع

إلى المشيء استطاعة من يمنع قد مما الرجلين ووقاية العورة ستر كطلب
. فأما الثاني في التشديد يستلزم ل الول في ،والتشديد . أعماله وأد الحج

عن فأبعد القرآن في المنصوص الحلق على والخفين السراويل لبس قياس
ًا الفارقين جتماع ل الصحة .  مع
بالخياطة وتلفيقه السراويل فتق من الزار فاقد تمكن إذا : أرأيت قيل فإن

 يكون حتى
ًا إزار ؟ نعلين يصيروا حتى الخفين تقطيع من النعلين فاقد وتمكن ، له كافي
تمكن وإذا ، ذلك من النسان يتمكن ل أن يكثر لنه ذلك إلزامه يتجه : ل قلت
:  حديثان الباب في صح وقد . هذا ومنفعته قيمته ينقص للمال إفساد ففيه

عما سئل  النبي أن ) وغيرهما ( الصحيحين في عمر ابن حديث الول
ول السراويلت ول العمائم ول القميص بلبس  ل((:  فقال المحرم يلبس

أسفل وليقطعهما الخفين فليلبس نعلين يجد ل أحد إل الخفاف ول البرانس
يجد لم لمن السراويل في الذن أولى باب من منه ويؤخذ)) ……الكعبين من
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ًا ًا وكونه أشد البدن أسفل ستر الى الحاجة لن إزار ًا مطلوب أظهر شرع
ينبغي فكذلك الخفين أعلى بقطع أمر كما يقال فقد القطع في النظر ويبقى
أنصاف تحت ما يقطع إنما يقال وقد السراويل من الركبتين تحت ما قطع

ًا ستره مشروع الركب ألى ذلك فوقا لنما الساقين بخلف يجب لم وان أيض
والثبيت العطف الولى بل القطع يتعين ل يقال وقد فوقهما وما الكعبين ستر

ذلك بنحو يتاتى كان وله ، إفساد بدون للمقصود محصل ذلك لن بالخياطة
ًا فيهما به لقلنا الخفين في حتى بالخياطة تلفيقه ثم السراويل فتق فأما أيض

ًا يكون الخفين في به اكتفى بما الحديث إكتفاء لزومه عدم على دل فقد ازار
.  نعلين يصيرا حتى تقطيعهما يشترط ولم

 سمعت(( ) وغيرهما ( الصحيحين في عباس ابن : الحديث الثاني الحديث
ًا يجد لم : من بعرفات يخطب  الله رسول لم ومن ، سراويل فليلبس ازار

والخفين السراويل على النص الحديث هذا  ففي)) خفين فليلبس نعلين يجد
ًا نسخ إنه وقال اطلقه على به أخذ من العلم أهل فمن ، القطع يذكر ولم مع

المطلق حمل من ومنهم متأخر عباس، أبن حديث لن الخفين بقطع للمر
قطع وجوب عدم يكون الول فعلى ، الخفين بقطع فقال المقيد على

بل يقال ،وقد بالطلقا فيه يتمسك فقد الثانى على أما ، اولى السراويل
فسكوت حال كل . وعلى الول الحديث على الكلم في تقدم ما حكمه يكون

وقت عن البيان تأخير لزم وإل ، لتحب أنها يدل الفدية ذكر عن الحديثين
ل والخفين السراويل لقضية يتعرض لم القرآن في المتقدم والبيان ، الحاجة

ًا ًا ول نص . أعلم . والله تقدم كما تنبيه
 السادسة المسألة

 بدرهمين وجوزة درهم
ابو  أحل((:  قال مالك أبي بن يزيد بن خالد  عن13/412بغداد)  (تاريخ في
ل نسيئة بدرهمين وجوزة : درهم فقال الربا تحليل . أما …والربا الزنا خنيفة
المدون خلف على لنها مرية بل  فرية(( : 145 ص الستاذ  قال)) …به بأس
 .)) النسيئة في الفقهاء أشد من حنيفة ،وأبو مذهبه في

ً قال حنيفة أبو يكون فقد الستاذ الكلم صح : إن أقول ، عنه رجع ثم قول
ًا ذلك إجازة رأى خالد يكون وقد ، يأتي كما نسيئة نحوه إجازة تستلزم نقد

من آصع بخمسة نقد ودجرهم تمر : صاع القاعدة تلك مرفوع من أ، وبيان
ًا تمر صاع جائزتين بيعتين معنى في بأنه ذلك إجازة في الحنفية يعتل ، نقد

ًا بصاع ًا بدرهم آصع وأربعة نقد ًا ودرهم تمر صاع : فكذلك لهم فيقال نقد نقد
ًا أحدها نسيئة آصع بخمسة في هو يقال أن إذيمكن ، نسيئة والباقي نقد
ًا بصاع صاع جائزتين بيعتين امعنى ًا بدرهم نسيئة آصع ,اربعة نقد . فإن نقد

كأن الربا يقصدان قد إذ ننجيزه ل قالوا وإن ، النسيئة ربا جاء ذلك التزموا
بتلك فيحتالن حاجته يسد ل ردى تمر صاع آخر وعند جيد تمر رجل عند يكون
ًا قاصدين البيعة ًا بدرهم صاع ًا نقد ًا وصاع فكذلك . قلنا نسيئة آصع بأربعة نقد
ًا يقصدان قد النقد ًا بدرهم صاع ًا نقد ًا آصع بأربعة وصاع تبرأ فالستاذ ، نقد
وقام قصداه ربا أحدهما معنيين هناك ان . والحاصل ربا فى فوقع ربا من
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من يعاب / أفل يوهماه أن حاول جائز ،والخر إياه قصدهما على الدليل
أن الذريعة سد يراع لم إذا نعم ؟ الثاني على الحكم وينى الول عن أعرض
ًا العقد يصحح ًا المعاملة هذه لهم ،ويكره بالمسلمين للظن إحسان لنها مطلق
على الحنيفة أبي قول تنزيل الحنيفة يمكن / وربما الربا ألى وذريعة متهمة

.  الموفق . والله وأنفسهم إمامهم عن المعرة يدفعون ،وبذلك هذا
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السابعة المسألة
خيارالمجلس

حنيفة لبي  قلت((:  قال المفضل بن بشير عن13/387)  بغداد ( تاريخ في
: هذا . قال يتفرقا مالم بالخيار : البيعان قال  النبي أن عمر أبن عن : نافع
على – الخيار على – الحديث يعنى – حمل  إذا((: 87 ص الستاذ  . قال)) رجز

ًا يكون المجلس الخيار من لكل التصرف يبيح الذى الله كتاب لنص مخالف
: تعالى الله قال التراضي على يدل ما تحقق بمجرد يخصه فيما المتعاقدين

َيا َها [ ّي أ
إذيَن َ ّفَل ُنوا ا ُلوا ل آَم ُك ْأ ُكْم َت َل َوا ُكْم َأْم َن ْي إل َب إط َبا ْل ّفَل إبا ُكوَن َأْن إإ ًة َت َعْن إتَجاَر

.))ُ ] َتَراٍض
أموال بعضهم : ليأكل  المعنى(( 77  ص2 ) ج المعانى ( روح : في أقول

، والظلم والبخس والقمار كالربا الشرع يخالف ما بالباطل ،والمراد بعض
كان ما : هو الحسن . وعن عنه الله ري الباقر عن المروى وهو السدي قاله
أنهما جرير ابن عكرمة وعن عنه . وأخرج العوض طريق من استحقاقا بغير
ذلك فنسخ ، الية بهذه الناس من أحد عند يأكل أن يتحرج الرجل : كان قال
] الية بيوتكم من تأكلوا أن أنفسكم على [ ول النور سورة في التي الية

ً يكرن ل الخلقا مكارم وجه على أكل ما لن أقوى الول ،والقول أكل
أنه مسعود ابن عن صحيح بسند والطبراني حاتم أبي ابن أخرج وقد ، بالباطل

 .)) القيامة يوم إلى ولتنسخ مانسخت محكمة : إنها الية في قال
وأن ،  للسبية))  الباطل(( قوله في الباء أن على مبنى الول : المعنى أقول
ًا الشرع به يعتد مال الباطل الباء أن على مبني الثاني . والمعنى للحل سبب

أراها ل الّسدى إلى الول المعنى . ونسبة يحققله مال الباطل ,ان للمقابلة
:  بالباطل(( 19ص5جرير) ج ابن ( تفسير في كما السدي قال وغنما ، تصح
إن ألفا الدرهم في : ليربح تجارة تكون أن . إل والظلم والبخس والقمار الربا

والبخس القمار في للثاني حيتها صل وبيان ، للمعنيين عبارته  فأول)) استطاع
يأكل وعشرة مائة ليقتضي مائة أقرض من فإن الربا فأما ، ظاهر والظلم
كنت لعلى المائة أقرض لم : لو يقل ان غايته لغن له تحقق ل بما العشرة
ل هذا له . فيقال فربح فيها أتجر المستقرض ،ولعل فربحت فيها أتجرت
لخسرت فيها أتجرت لو ،ولعلك منك لسرقت تقرضها لم لو لعلك له تحقق

أو فخسر أتجر ،ولعله فيها يتجر لم المستقرض ،ولعل والعناء يلحقك ما مع
،وإنما ىخر موضع هذا . ولتمام فيتبعه ربح فإن ، المال رأس منه ذهب

. وآخر الول بالمعنى قائل أنه يحتم ل للربا السدي ذكر أن هنا المقصود
الخذ من البيع في الغبن أن رأى وأنه الثاني معنى في ظاهر السدي عبارة

ً استثناء مستثنى ولكنه الية في المراد بالباطل في الصل هنو ما على متصل
ً ،ولنفرض الستثناء الزمان بخسب منهما كل قيمة : ثوبان ذلك يبين مثال
فقد خمسة منهما كل قيمة ويظن ذلك البائع يجهل ،فقد عشرة والمكان
فيشتريها عشرين منها كل قيمة فيظن المشترى يجهل ،وقد بعشرة فيبيعها
لتحقق بما نصفيهما أو أحدهما أخذ فقد أحدهما بقيمة أخذهما فمن بأربعين
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هذا ، له يحقق ل بما الثمن نصف أخذ فقد قيمتها بمثلي باعهما ،ومن له
أو باع من فإن ، الناس بين المتعارف ،وهو والمكان الزمان قيمة باعتبار
ًا الناس يعده ل والمكان الزمان بقيمة اشترى ًا أو غابن إذا ولكنك ، البتة مغبون
أو ، السلعة على البائع غرمه ما مقدار الحقيقة القيمة : إنما تقول قد تعمقت
إلى بالنظر فأما ، البائع إلى بالنظر : هذا لك فيقال ، فقدها ينقصه ما مقدار

فباع كثير ماء عنده كمن ، يتعارضان وقد ، ماتنفقه مقدار فقيمتهما المشترى
وتضيق ويضطرب المر ويخفى الثمن في النظر ،ويبقى لمضطر شربة منه

ًا المعاملة فما ، المتبايعان به تراضي ما اعتبار إلى الشرع عدل جرم . ل جد
أن يمنع ل هذا لكن ، التجارة في الشرع بها يعتد التي  القيمة فهو به تراضيا
ً الغبن يسمى بهذا الباطل لزم من ،وليس التحقق إلى بالنظر بالباطل أكل
ًا يكون أن المعنى به يلهو شيء  كل((:  الحديث وفي ، الشرع في محرم
من فإنهن امراته وملعبته فرسه وتأديبة بقوسة رمية غل باطل الرجل
ًا مباح هو ما الثلثا هذه غير الرجل به يلهو فيما أن  ومعلوم)) )1(الحق . إجماع

يكن لم بالمشروع فيه عمل إذا فإنه الخلقا مكارم وجه على أكل ما فأما
مكافأة يقصد قد الباذل أن وذلك ، بالباطل الكل من المعنيين كل على

ًا يرجو ،وقد سابق إحسان على له المبذول ً عوض ً ،إما مستقبل وإما مال
متحقق بأمر أكل سابق غحسان مقابل في والكل الثناء، ذلك ،وأقل منفعة

ًا يقبل أن مستقبل رجاء على له للمبذول ،والمشروع المكافأة غعلى عازم
ًا يفترض من بمنزله فيكون الصحابة بعض كان ،وإنما يقضى لن على عازم

ً لهم يتيسر ل أن خشية وأصدقائهم أقاربهم بيوت في الكل عن يتورعون أول
، الكل في حرج ل أنه النور آية في لهم تعالى الله . فبين المرضية المكافأة

ًا ذلك مادام أعلم والله يريد يكرم الناس أن ،والمعروف المعروف على جاري
ًا أكل فمن ، بالمعروف بعضا بعضهم ويكافئ بعضا بعضهم على عازم

، له لتحقق بما يأكل فلم المروءت أهل بين معروف هو ما بحسب المكافأة
ً أن فرضنا لو نعم ًا رجل ًا غني وأصدقائه أقاربة بيوت على يتردد اعتادأن لئيم

ً أعلم والله هذا كان المعروفة المكافأة على عازم غير عندهم ليأكل في داخل
. المعنيين كل على الباطل
بيان هو ،وإنما نسخ هناك ليس الثاني لمعنى على أنه علمت تدبرت وإذا
يطلقون ربما أنهم السلف عن عرف ،وقد المتحرجون أولئك توهمه ما لدفع

مارجح اندفع كله . وبهذا ذاك من أعلم والله فهذا ، البيان مطلق على النسخ
ً الستثناء فيكون الثاني المعنى وترجح الول المعنى به . الصل هو كما متصل

. أعلم والله
، االمتبايعين من كٍل رضا اشتراط فس ] نص تراض : [ عن تعالى وقوله
منضبط ظاهر بأمر يضبطه أن مثله في الشارع ،وسنة خفي معنى والرضا
مدار فيكون ، ههنا كالرضا الحكمة مدار عليه الذي المعنى على يشتمل
؟ ههنا الضابط ذاك على الحكم

 ) . ن310(  رقم)) الصحيحة الحاديث  سلسلة(( في خرجته ، صحيح  حديث)1(
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. وذلك النكاح في كما القبول اليجاب أي الصيغة انه على الستاذ بنى
 .))  تجارة((:  بقوله علمت قد الصيغة : أن : الول بوجهين مدفوع

سبق أو هزل عن تكون إذ الرضا على الدللة بواضحه ليست : أنها الثاني
،ويكثر ويتكرر وقوعه ،ويكثر النفس من الرضا تمكن قبل استعجال أو لسان

ل العمر في يقع ل قد فإنمه النكاح بخلف المثل بقيمة الجهل لكثرة التغابن
تثبيت إلى يتشوف والشارع ، للبيع يحتاطون مال له الناس ويحتاط ، مرة

إلى الحلل  أبغض((:  الحديث في جاء ، البيع تثبيت إلى يتشوف ل ما النكاح
ًا أقال  من((:  فيه  وجاء)) )1(الطلقا الله القيامة يوم عثرته الله أقال بيعته نادم

كله هذا من وأوضح ، مكارمه على النكاح ومبنى المشاحة على البيع  ومبنى))
)))2( والرجعة والطلقا : النكاح جد وهزلهن جد جدهن  ثلثا((:  الحديث في أن

، للشارع هو غنما الضابط تعين أن على ، كالبيع غيرها وبين ثلثة هذا ففرقا
الضابط تعيين قد فنجدها ، السنة إلى الرجوع وجب الكتاب من يظهر لم فإذا

،وأما اللزوم احتيار وأما ، والقبول اليجاب بعد أمرين أحد بحصول التراضي
ذلك على ويتفرقا اجتماعهما مدة التراضي من حالهما ظاهر على يستمرا أن

اللزوم اختيار ،أما للحكمة المطابعة بغاية هذا أن المتدبر على يخفى ،ول
من الحال ظاهر على الستمرار ،وأما التراضي استحكام في بين أنه فواضح

لسان أوسبق هزل هناك كان إذا أنه الغالب فلن ذلك على والتفرقا التراضي
يقطع التفرقا أن علم إا سيما ول التفرقا قبل صاحبه كه يتدار أن استعجال أو

، للحكمة المطابق الواضح التفسير للية مفسر الحديث أن بهذا . فبان الخيار
هذا ) . ويؤكد جرير أبن ( تفسير وراجع ، الكوثري زعم كما لها مخالف ل

أبيه عت شعيب بن عمرو حديث من ) وغيرهما داود أبي ( سنن مافي المعنى
ًا العاص بن عمرو بن الله عبد عن يتفرقا، لم ما بالخيار  المتبايعان((:  مرفوع
يستقيله أن خشية  صاحبه5يفارقا ان له يحل ول خيار الصفقة تكون أن إل

(( . 
ل وهو فبفارقه صاحبه يستغفل أن هما لحد يحل ل انه أعلم والله والمراد

ًا أمهل أنه إل الفسخ يريد وكان رضاه استحكم يكون ل قد إذ يشعر اعتماد
جاء ما . فأما بالفسخ لبادر المفارقة يريد رآه لو حتى ، يفوت ل ذلك أن على
ًُا اشترى إذا كان أنه عمر ابن عن على فمحمول ، صاحبه فارقا يعجبه شيئ

: ( وقوله ، الزيادة هذه على وقف يكون ل أو ، يراه وصاحبه بالمفارقا مبادرته
ل العقد الزوم بعد الستقاله فإن ، العقد الزوم على يدل ل  ،)) يستقله  حتى0

المراد وإنما زمان، ويمضي يفارقه أن بعد يستقله قد . إذا المفارقة فيها تمنع
من ويرى الفسخ إلى يبادر فل المجلس في يندم قد صاحبه أن أعلم والله

فإنه برضاهما الفسخ  ليكون)) أقلني((:  له يقول أن والعشرة الدب حسن
. للنفوس أطيب
ان بمعنى الرجوع الخيار على حمل إذا لحديث أن  على0: ( الكوثري قال
المجلس في الخر قبول قبل الرجوع حق فله أوجب إذا والمشترى البائع

. ن هناك مخرج صحيح بعده الذي  . والحديث)) الرواء(( في ذكرته مقال إسناده  في)1(
 . ن السابق المصدر في خرجتها وقد ، طرقه بمجموع حسن  حديث)2(
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ًا الموجب من الرجوع خيار فيزول ًا أو كان بائع قبل الخر بقبول مشتري
 .)) تعالى الله لكتاب مخالف غير يكون المعنى فهذا ، المجلس انقطاع
لكل المجلس خيار إثبات من الواضح بالمعنى الحديث أن علمت : قد أقول

المعنى هذا وأما ، تعالى الله لكتاب مخالف غير تبايعهما المتبايعينبعد من
وحمل احتمله ولو ، يأتي كما له محتمل غير فالحديث الكوثري ذكره الذي
الخر  وقول))بعت(( أحدهما لن المجمل معنى في القرآن في ما لبقى عليه
ًا الهزل لحتمال القرآن في المشروط التراضي به يتضح  ل))  اشتريت((:  فور

.  مر كما والستعجال اللسان وسبق
: فقال زعمه الذي للمعنى الحديث احتمال تقريب الستاذ حاول ثم

محمول اللفظ هذا إذ ،  حقيقة))  المتبايعين(( لفظ يكون التقدير هذا  وعلى((
المتعاقدين كلمتي صدور مابعد على وحمله تقديرنا، في العقد حال على

ًا يجعله ًا مجاز أحدهما مادام لهما ثابت الرجوع خيار أن الحديث . وفائدة كوني
لنه ، مال على والعتق مال على لخلع لكا المجلس في الخر يقبل ولم أوجب
المرأة قبول قبل فيهما الرجوع المولى ول المزوج ليس

.))  والعبد
الحنيفة قدماء تأويل أن القول هذا الفرارإلى إلى : فللمجيء أقول

أنه ،منها بوجوه أبطل والقبول باليجاب والتفرقا  بالمتساومين))  المتبايعان((
ّفَلفظ أخرج يجهل ل إذ فائدة بل يبقى الحديث أن ،ومنها حجة بل حقيقة عن ل

من كالمستجير الفار هذا أن . وستعلم شيء به يلزم ل التساوم أن أحد
. بالنار الرمضاء
ًا  يجعله((:  قوله ًا مجاز المشتق أن المقررة الصول من أن تفسيره كوني
يكن لم فإن ، منه المشتق المعنى وجود حين حقيقة المةصوف على يصدقا
،واختلف سيكون ما باعتبار أي كوني فمجاز حصوله قبل فأما ، منه جزء فىخر
. فأقول كان ما باعتبار أي كوني مجاز ،وقيل حقيقة فقيل زواله بعد فيما

وجود حين  إل)) بائع(( لفظ النسان على حقيقة يصدقا ل بأنه يقضي الصل
،والحديث المتأخر الصغة من حرف آخر عند ذلك يكون ،وإنما حقيقة البيع
. وأوضح قولنا ،وهذا يتفرقا أن إلى ويستمر الخيار حينئذ منهما لكل أن يثبت
فعل وجود عند يوجد إنما  والتفاعل))  المتبايعان(( الحديث الذي أن ذلك من

ً ضربت إذا تراك أل الثاني،  متضاربان(( عليكما يصدقا ل أنه يصدقا ل أنه رجل
لك ضربه ذلك عقب إذا ذلك يصدقا وإنما ، الضاربين احد أنك عليك  ول))

متضاربان أنمكما عليكما فيصدقا حقيقة التضارب يوجد ضربته تصيبك فحينما
هو : الزائل قلت ؟ فعلى زال وقد : كيف قلت . فإن المتضاربين أحد وأنك

منه جزء ضربك واحد الفعل وهو التضارب هو هنا منه المشتق والفعل ضربك
من على حقيقة يصدقا ل أنه ترى أل ، زواله يضر ول بقاؤه يشترط ل والجزء
؟ زالت قد الحروف كثير أن مع كلمه من حرف آخر  عند))  متكلم(( أنه يتكلم
من حرف آخر  عند))  متبايعان(( أنهما المتبايعين على حقيقة يصدقا فإنما
ًا الخيار الحديث بحكم لهما يثبت وحينئذ منهما المتأخر صيغة أن مستمر
. قولنا وهذا ، يتفرقا
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أن ) يثبت (الصحيحين (الموطأ) و في كما الحديث أن وهو ثالث ووجه
ًا للمتأخر ثابت  فهو))يتفرقا حتى الخيار منهما واحد  لكل(( آخر له يثبت قطع

ًا صيغته من حرف دون للمتأخر يثبت بأنه قائل ول ، يتفرقا أن إلى مستمر
ًا الثاني صيغة من حرف آخر عند له فثبت المتقدم ًا أن إلى مستمر يتفرق

ً يرى وهو للعون المحتسب قال . ولو قولنا ،وهو : أمسك آخر يضرب رجل
لحكم  حقيقة))  الضارب(( كلمة لكانت الحاكم عند تحضره حتى الضارب

ًا بالمساك في وهكذا ، قلبها ينقطع الضرب كانت وإن ، غايته إلى مستمر
،وضل حقيقة على مبني قولنا أن اتضح فقد ، ذلك وغير والزاني السارقا

ًا يكون أنه زعمك في الستاذ سعي يحتمله فل اختاره القوللذى فأما ، مجاز
ًا ول حقيقة الحديث على  فمبنى)). …الحديث  وفائدة((قولهخ:  . فأما مجاز

ٍد لكل الخيار أثبت فالحديث ذلك ومع ، منه فرغنا قد الذي القول من واح
موجب بخلف قبول إلى يحتاج يتضمنمال ل للبيع الموجب وصيغة ، المتبايعين

في فإيجابه ، العتق أو الطلقا يتضمن اجابه فإن مال على العتق أو الخلع
البادي في يتوهم ل أنه فثبت ، ذلك في رجوع ول العتق أو الطلقا تعليق معنى

المعنى هذا على الحديث فحمل ، له رجوع ل أنه المتساومين من بالصيغة
.  فائدة له يكون ل أنه في المتساومين على حمله مثل الستاذ اختاره الذي

))  يتفرقا(( كلمة زعم على تجرئه ما بشهبه الجهد بعد الستاذ يظفر ولم هذا

ًا كانت قولنا إلى حملت إن الحديث في كششانت قششولهم على حملت وإن ، مجاز
نحششو والسششنة الكتاب في شائع بالقوال  والتفرقا((:  قوله إلى فعدل ،، حقيقة

ًا الله بحبل : [ واعتصموا تعالى قوله وقششوله تعششالى ] وقششوله تفرقششوا ول جميع
اللششه)1(يغششن يتفرقا : [ وان تعالى ] وقوله الكتاب ُأتوا الذين تفرقا [ وما تعالى

ً بالبششد التفرقا  بل)2() الحديث –اليهود ( افترقت الحديث ] وفي سعته من كل
قبششل الصششرف كعقششد إتمامهششا ل الشششرع في العقود لفساد شأنه من خروج ان

تعييشن قبشل بالشدين والششدين ، المششال لششرأس القبششض قبل السلم ،وعقد القبض
الصششول عششن خششروج ان بالبششد التفششرقا علششى الحششديث حمششل وفششي أحششدهما

خششروج فيه فليس بالقوال التفرقا على حملة وأما تعالى الله لكتاب ،ومخالفة
والسششنة الكتششاب فششي أشهر كونه مع تعالى الله لكتاب مخالفة ول الصول عن

(( . 
 على190 ص الغلط إصلح في  واقتصر)) يغنى يتفرقا  إن(( 79 ) ص ( التأنيب في  وقع)1(

 !  )) يغت(( إصلح
فرقة وسبعين علىاثنين النصارى ،وتفرقت فرقة وسبعين إحدى  على(( : وتمامة  قلت)2(

ًا الكوثري اختصره الحديث تمامن هو  هذا)) فرقة وسبعين ثلثا على امتى ،وتفترقا ظنا عمد
ول عمرو بن محمد ورواية منة أنها بدعوى ضعيفة يذهب  وهو)) النار في  كلها((آخر:  في منه

عمر ابن -هو هريرة أبي حديث من وهو المذكور الحديث أن ! والحقيقة عنده به يحتج
الزيادة هذا حديثه في فليس ، المحقيقين عند الحديث حسن كونه مع ،وهو المذكور

ًا المذكورة خرجتها طرقا من  النبي عن ثابتة صحيحة الزيادة ،ولكن الكوثرى  لدعوى خلف
الذي الوقت في أنه الكوثري هوى عجيب ومن ) ،203(   رقم)) لصحيحة  احاديث(( في

)) واحدة الى الحنة في  كلها(( بزيادة الحديث تقوية إلى يميل الزيادة هذه تضيف إلى يذهب

تراه ذكرنا فيما الكوثري وكلم ) ،1035 ()) الضعيفة  الحاديث(( في حققته كما باطلة وهي
في عليه وردنا  ،9-5 ص اينى السفر المظفر  لبي)) لدين في  التبصير(( على مقدمته في

  . ن السابقين المصدرين
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، شششيهة بل بالبششدان التفششرقا فششي حقيقششة ،وهششو الجتماع فك : التفرقا أقول
ًا ًا والتفرقا الجتماع يأتي ما وكثير تششدل مششا بحسششب المعنويششة المور في مجاز
فششي الكلمششة ومجيششء ، السششتاذ سششاقها التي الشواهد ذلك ،ومن القرائن عليه

ًا أكثر أو موضع ،وهششذه قرينششة ل حيششث علىالمجششاز خملها يسوغ ل بقرينته مجاز
ًااستعمالها  كثر))  أسد(( كلمة لقششد حششتى القرينششة مششع الشششجاع الرجششل فششي جذ
عاقششل يقششول ل ذلششك ،ومششع الحقيقي معناها في استعمالها من أكثر ذلك يكون

ينبغششي قطعششي اصششل وهششذا ، قرينششة ل حيششث المجششاز علششى حملهششا يسششوغ أنششه
ًا عنه المتأولين تغافل كثر فقد استحضاره ان ثبششت اذا . نعم الناس على تلبيس

الششذي معنششى فششي شرعيه حقيقة صارت الخر معنى الى الكلمة نقض الشارع
 الششى))  التفششرقا((كلمششة نقششض الشششارع ان احششد يششدعى ل اذ ، هنا وهذا اليه نقلة

المعنويششة المششور فششي القران في مجيئها كثرة . وأما اللغوي معناها غير معنى
افششتراقا دون ذكرهششا فكششثر الشششارع نظششر فششي مهمة المور تلك لن ذلك فانما

والخيششف والزيششغ والكظششم كرقبششه كششثيرة بكلمات اسوة ذلك في ولها ، البدان
بششالقول السششتاذ ذكرها التى للشواهد اختصاص . ول ذلك وغير والغلظ واللين

عششن فششالتفرقا ، بغيششره يقششع وقششد بششالقول يقششع قششد معنششوى تفششرقا فششي كلها بل
، بعششض بالعصششيان ويجششاهر ويبتدع ، بعض يكفر بأن يحصل الله بحبل العتصام

وتفششرقا وبششالقول ، وبالفعششل بالعتقاد يقع قد والعصيان والبتداع كفر من وكل
بعضششهم كفششر وإشششتداد ، بعضششهم بإيمشان هششو الرسششول مجيء بعد الكتاب اهل

كارضششاعها بالفعششل يكششون قششد الزوجيششن وتفرقا ، بالقول لذلك اختصاص ولت
قششول علششى القاطعششة الششزواج وبنيششة ، الجششانبين من وبالقول ، صغيرة لها ضرة

الفعششال مششن عليهششا يبنششي ومششا اعتقششاداتهم بششاختلف اليهششود وافششتراقا ، مالششك
والقوال. 

وتعاقششد ، سششابق اجتمششاع عششن هششو إنمششا المثلششة هششذه فششي فششالتفرقا هذا ومع
ًا يسمى بأن اجدر متساومين أرفشد . لكننششى يخفشى ل كمششا تفشرقا بعشد اجتماعش

لششبيع فششي الرغبة وتحملهما بأبدانهما يجتمعان المتساومين : إن فأقول الستاذ
فيتفرقششان الجتمششاع سششبب زال تعاقششد إذا ثششم ، سششاعة مجتمعين يبقيا أن على

التعاقششد علششى التفرقا إطلقا يسوغ فقد للتفرقا سبب كأنه فالتعاقد ، بأبدانهما
ًا التعاقششد : ليس يقال قد لكن ، لذلك ًا سششبب الطلقا ذلششك فششي ،ومثلششه مباشششر

، قولنا في صريح نص الحديث بل ، إليه ملجيء ول عليه دليل ل ضعيف فمجاز
عمششر ابن عن نافع عن سعيد بن الليث المام حديث ) من ( الصحيحين فقفي

ًا ًا زكانششا يتفرقا مالم بالخيار منهما واخد فكل الرجلن تبايع  إذا(( مرفوع جميعشش
.)) البيع وجب فقد البيع منهما واحد يترك ولم يتبايعا أن بعد تفرقا . وإن…

.)). …العقود افساد شأنه من بالبدان التفرقا  بل(( قوله
بششل تفششرقا هششو حيث من للتفرقا ليس المسأئل هذه في العقد : فساد أقول

ًا صيرورته وهي بالتفرقا حصلت أخرى جهة من بششدين في وبيع ، الولى في رب
ٍر شراء في المتعاقدين ،وتفرقا الخريين في فضششة أو بذهب معينة فرس أو دا
ً العقششد يثبششت مششا بششه يحصششل بل ، يشبهه ما ول ذلك من شيء به يحصل ل مثل

وجششل عششز اللششه كتششاب فششي المشششروط التراضششي صششحة وهوتششبين ويؤكششده
ًا إيضاحه تقدم كما واستحكامه مختلفتان الواحدحكمان بالمر يناط ما . وكثير
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ًا الخر كان إذا ، النكاح ينافي الزوجين أحد كإسلم مختلفيتين جهتين من كافر
ًا الخر أسلم إذا ويثبة ، المرأة وكإسلم ، علىخلف لك قبل أسلم قد ،كان أيض

، الكفشار أرقابهششا مشن إرثهشا ،ويمنششع للكششافر ويحرمه للمسلم نكاحها ُيحل اليم
. تحصى ل ذلك . وأمثال المسلمين أرقابها من لها ويثبته

حشتى العقشد تصشحيح هشو ليششس مسششئلتنا في بالتفرقا الحتاصل الثر أن على
أثششر وإنمششا والقبششول بالجششاب صششح قششد العقششد فششإن الصور لتلك مخالفته تظهر

. الخيار إفساد فقل شئت وإن ، الخيار قطع التفرقا
 .)) تعالى الله لكتاب ومخالفة الصول عن  خروج(( قوله
ًا يسمونه القياس مخالفة به فالمراد الصول عن الخروج : أما أقول خروجشش

ًا الصول عن ً تمويه ًا وتهويل ذكششره عمششاد الواضششح الجششواب تقششدم وقششد وتستر
 أجمششع((:   بقششوله161 ص آخششر في يتبجح الستاذ . وبينما القياس من الستاذ
ص  ويقششول)) القيششاس علششى  يرجششح(( الضششعيف الحديث ان على العراقا فقهاء
كمششا النص مورد في القياس في الخوض يأبي كأن(( زياد بن الحسن  في181
ببعششض  يعنششى)) الصششلة فششي القهقهششة المسششألة فششي المشاغبين بعض مع فعل

ًا الشافعي المام المشاغبين أن يششرى أنششه زيششاد بششن علىالحسششن أورد له ورفيق
؟ تبطلششه القهقهة أن يرى فكيف الوضوء يبطل ل الصلة في المحصنات قذف
ًا المجلششس خيششار أحششاديث يرد بالستاذ  إذا)1( ، وذهب الحسن فقال أنهششا زاعمشش

لششه المخششالف القيششاس ورضوح القهقهة حديثه ضعف مع هذا ، للقياس مخالفة
. لها المخالف القياس ووهن الخيار أحاديث وثبوت
يحششاول السششتاذ تششرى ،وبينمششا زعمهششا تنفيششد تقدم فقد للكتاب المخالفة وأما
فششي القصششاص مسششئلة فششي يعششرض به أذا ، هنا الكتاب مخالفة بدعوى التثبيت
الواضششحة القرآنيششة الششدللت ن سششارقه يقطع ما مقدار ومسئلة بالمثل القتال

مسششألة فششي الجلششي القيششاس زموافقششة البصحيحة الحاديث من يوافقها ما مع
عششن الششذب هو واحد أمر بينه يؤلف الذي التناقض من ذلك غير . إلى القصاص
أن مششن صششاحبه تششبرئه معششه يصششعب الششذي الحششد إلى ذلك في ،والغلو المذهب

ًا والرهبان الحبار واتخذ ، هواه غلهه اتخ ممن يكون . والله الله دون من أربلب
. المستعان

العقششد مجلس من القيام من عمر ابن عن يروى فيما نص  ول(( الستاذ قال
علششى يقطششع أن لجل منه هذا يكون قد بل ، مذهبه من المجلس خيار ان على
أبشن خوصشم ،وقشد المجلس الخيار ممنيرى أنه حتمال ل الرجوع حق بايعه من

فيهششا رأيشة خلف علشى عثمانم فحمله العيوب من البراءة في عثمان إلى عمر
 .)) عقود في الراء يرعى فأصبح
ًا الحششديث  النششبي عششن عمششر ابششن روى : قششد أقول خيششار إثبششات فششي صششريح

عششن سششعيد بششن يحيى طريق ) من البخارى ( صحيح وفي ، تقدم كما المجلس
ًا عمر ابن عن نافع إذا عمششر ابششن  وكششان((:  نششافع قال ثم ، . الحديث …مرفوع

ًا اشترى الزهرى طريق ) من البخاري (صحيح  وفي)) صاحبه فارقا يعجبه شيئ
 ……عثمان المؤمنين أمير من  بعت(( أبيه عن عمر بن الله عبد بن سالم عن

 ) . ن444( الصفحة على التعليق في بتمامها القصة  تقدمت)1(
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ّد أن خشششية بيته من خرجت حتى عقبي على رجعت تبايعنا فلما الششبيع نششي يششرا
قششد أني رأيت بيعي وجب .. فلما يتفرقا حتى بالخيار المتبايعين السنة ،وكانت

 .)) غبنته
ًا جعله ثم نفسه الحديث فصراحة مششا منه يشترى من عمر ابن لمفارقة سبب

:  وقوله يعجبه
الوضششوح  بغايششة)) …وبيعششه بيعششي وجششب  فلما((:   وقوله)) …السنة  وكانت((

 .)). …منه هذا يكون  قد(( الستاذ قول بطلن
 .)) ئاهضه حجج صحابنا  ول((:  الستاذ قال

وأصششحابه حنفية أبي مع الهجرة دار  وعالم((:  . قال داحضة شبه : بل أقول
ًا ظن ،ومن المسألة هذه في اهششل وإمششام العراقا اهل امام عليه انفق بما وهن

 .)) سواء ظن فقد الحجاز
روايششة مششن  النششبي عن ثيت لما المخالف قولهما وهن اعتقد من : أما أقول
لهششم يعلششم ول  النبي بعد منهم جماعة به وقضى به وعمل صحابة من جماعة
فمششن ، يعتقششده أن مسششلم كششل على يحب ما اعتقد فإنما الصحابة من مخالفة

. فيه وقع أو الكبر الخطر شارف فقد سواء ظن قد المعتقد هذا أن زعم
المغيششرة بششن الرحمششن عبد بن محمد وهو ذئب أبي ابن كلمة الستاذ ذكر ثم
. التراجم قسم في ترجمة في تها ذكر ،وقد

ًا رأيت  ما((:  قال عينية ابن عن13/389)  بغداد (تاريخ وفي اللششه على أجر
اروي أنششي . بلغششه فيششرده  النششبي لحششديث المثششال يضششرب كان حنيفة أبي من

أ ، سششفينة فششي كانششا أن : أريششت يقششول  فجعششل)) يتفرقا لم ما بالخيار ( البيعان
قششال ؟ يتفرقششان كيششف سششفر فششي كانششا إن رأيششت أ ، السششجن في كانا ان رأيت

:شش 82 ص الستاذ إلششى اهتدى حتى المعنى على حنيفة أبي غوص كان  هكذا(( 
 . )) البدان ل بالقوال الفتراقا بالفتراقا المراد أن

ل أن يتفششق قششد أنه علينا ورد الحديث قلبنا إذا أننا العبارة تلك : مغزى أقول
ًا لهمششا فتششح قششد الحششديث أن . والجششواب التفرقا من المتأبيعان يتمكن آخششر بابشش

وأن ، تفششرقا غيششر من فبيلزم اللزوم يختارا أن وهو العقد إبرام من به يتمكنان
. بششذلك مصششرحة رواية تبلغه لم حنيفة أبا . وكان فظاهر الفسخ أحدها أو أرادا
يفسششخ أو الزوم يختار أن الخر ويأبي اللزوم فيختار أحدهما يبادر قد قيل فغن

علششى المضششيق : هو . قلت فسخة ول العقد يمكنهإبرام ل لنه المبادر فيتضرو
أو ، مرفششأ إلى السفينة تصل بأن المفارقة من التمكن فلينتظر بمبادرته نفسه
ينقششل أو ، السششجن مششن إلششى أحششدهما ينقششل أو ، السششجن من أحدهما أو يطلقا

النفششراد  مششن يخششاف ل حيششث المسششافران يبلششغ أو ، ىخششر سششجن إلششى احششدهما
اتفششاقا . قلششت جهالتها مع تطول قد المدة لكن قيل . فإن الرفقة عن والتباعد

نادر ، الجهالة وتفحش المدة وتطول التفرقا ويمتنع أحدهما يبادر أن يجتمع أن
ًا ًا ذلك مثل ويقع ، جد والسششلم الصششرف فششي وكششذلك ، الرؤيششة خيششار فششي كثير

السششتبعاد ذلششك فمثل ، التفرقا قبل بالقبض إل العقد فيه يستقر ل مما وغيرها
نظششر لته دل في أو ثبوته في بدليل الخذ عن التوفيق ففى به يعتد أن ساغ إن

ووضششوح والشششهرة الصششحة بغايششة الحديث فإن ، كذلك ههنا هنا البأمر وليس ،
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عنششه وصششح ، عمششر ابن عن طرقا من ) وغيرهما ( الصحيحين في فهو الدللة،
حكيششم حششديث مشن ) غيرهمشا ( الصحيحين في وهو يوافقه، ما وفعله قوله من
بششن عبدالله حديث من جاء ، به وقضى رواه أنه برزة أبي عن وصح ، حزام بن

، بششه القضاء على المؤمنين أمير عن وجاء ، ةغيرهم وسمرة هريرة وأبي عمر
ربيعششة عششن التششابعين مششن فيششه الخلف جششاء وإنمششا ، الصششحابة مششن مخششالف ول

: إن لششه قيششل إذ ذئششب أبي ابن نكير واشتد ، بالكوفة النخعي وإبراهيم بالمدينة
ًا أنما  ومالك)) يقتل وإل تاب فإن  يستتاب((:  فقال ، الحديث بهذا يأخذ ل مالك
معششروف حششد عندنا لهذا ليس(( الحديث روى أن بعد (الموطأ) بقوله في اعتذر

ًا نقل وحششده ، بشدان بشال التفششرقا فشي حقيقششة التفشرقا أن معلشوم فغنشه ، ونظر
والعمششل ، والسششلم الصششرف فششي نظيرة على اتفقوا وقد ، العرب في معروف

كتششاب . وراجششع وغيرهمششا بالمدينششة التششابعين أئمة من وكثير الصحابة عن ثابت
^ 58. ^ الثالث المجلدات أوائل ) للشافعي ( الم
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الثامنة المسألة
يحل أجنبية بامراة مريبة خلوة خل رجل

: نحن فقال عليها فعثر يتزوجها أن له
زوجان

 احششل((:  مالششك أبششي بششن يزيششد بششن خالششد قششول السادسششة المسألة في تقدم
 .)) …الزنا ابوحنيفة

ً أن : لششو فقال : لو فقال الزنا تحليل  وأما((:  قال فششي اجتمعششا وامششراة رجل
امرأتششي : هششي هو . وقال زوجي : هو المرأة فقالت البوين معروفا وهما بيت
:شش 145ص الستاذ  قال)) لهما عرض لم ( السششهم فششي المعظم الملك  قال(( 

فبششأي ، زوجششان : نحششن لششه فقششال ورجششل امششراة مششن واحششد جاء ): إذا المصيب
ًا يدعى منهما واحد كل لن عليها يتعرض أو بينهما يفرقا طريقة ً أمر ،ولو حلل

زوجششه نفسششهوعلى على يشهد ساعة بل يوم كل النسان لكان الباب هذا فتح
علششى مششاليخفى الحششرج مششن ،وفيششه منالئمة أحد به يقل لم وهذا زوجان أنهما
. ))أحد

زوجتششه أنهششا وهششي زوجهششا انششه الرجششل إقرار إن((:  الحنيفة كتب :على اقول
ًا يكون مالششك أبششي ابششن مسششالة هي  فهذه))  النشاء(( إقرارهما ويتضمن إنكاح

المغالطششة إلى لجأ ولذلك عنده المعظم ملكه وكذالك نفسه السناذ استشهاد
ً عرفنا إذا أننا . وحاصلها وجششدناهما ثششم بزوجيششن ليسششا أنهما نعلم وامرأة رجل

يقششول فأبوحنيفششة ، زوجششى : هششو ،وقششالنت زوجتى : هي فقال مريبة خلوة في
ًا اعترافهما : يكون يقول ول حينئششذ مششن زوجيششن فيصششران النكششاح به ينقد عقد

. أمور ثلثة هذا ! ففى لهما يعرض
. ولي بل : أنه الولى
. يقصده لم وإن إنشاء يكون كيف : أنه الثاني
ارتكبششا قششد لنهمششا القششل على وتعزير بإنكار لهما يعرض ل كيف : أنه الثالث

ًا الحرام فششذاك عليهمششا العثششور قبل بزواج تافظا كانا أن لنهما خلوة وهو قطع
اعترافهمششا أو ، الزوجيششة بدعواهما إل يتلفظا لم ن‘و شهود ول ولي ل إذ باطل

ًا ، أوضح فالمر عليهما العثور عند بها وذلششك ىخر وجه من متجه فالتعزيز وأيض
ً هذا يكون لئل : قششائلين مطمئنين آمنين بالفاجرة الفاجر يخلو ، للفجور تسهيل
! .  زوجان : نحن قلنا علينا اطلع ،وإن المقصود فذاك علينا يطلع لم إن

 التاسعة المسألة
 نكاح قبل الطلقا

أبششي : قششول لششه قيششل أنه حنبل بن أحمد  : عنم13/411)  بغداد ( تاريخ في
من يكن لم كأنه ظ، حنيفة أبو  مسكين((:  فقال ؟ النكاح فبل : الطلقا حنيفة

الصششحابة وعششن  النششبي عن فيه وقد ، بشيء العلم من يكن لم وكأنه ، العراقا
، المسششيب بششن ،وسششعيد جششبير بن سعيد مثل التابعين من وعشرين نيف ،وعن
 .)) ؟ : تطلق يقول أن يجترى كيف ،وعكرمة ،وطاوس عطاء
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في إل طلقا ل انه حنيفة أبي مذهب ان  … على(( : 142 ص الستاذ قال
ًا أو ملك ل أنششه ألمششة أجمعت وقد…… ، الملك علئق من علقة أو ملك مضاف
َيا تعالى لقوله النكاح قبل طلقا يقع َها : [ ّي أ

إذيَن َ ّفَل ُنششوا ا َذا آَم ُتششُم إإ َكْح إت َن َنششا إم ْؤ ْلُم ا
ّفَم ُهّن] الية ُث ُتُمو ْق ّفَل فهششي فلنششة نكحت : إن وقال بالنكاح الطلقا علق فمن ، َط

ًا المعلق هذا يعد . ل طالق فهي ًا طلقا ول النكاح قبل مطلق النكششاح قبل واقع
ًا يعد وإنما ، هششذا فيكششون النكششاح النكششح عقششد بعد الطلقا يقع حيث بعده مطلق

ًا الطلقا لن ، النكاح قبل طلقا : ل حديث متناول ومن الية متناول من خارج
الثلثششة وأصششحابة حنيفششة أبششو ذهششب . ,غليششه قبله ل النكاح بعد المسألة تلم في

وعمششر والشششعبي ومجاهششد والتنخعي ومالك الثورى قول . وهو البتى وعثمالن
، اضطراب تخلوعن ل الباب هذا في . والحاديث خص إذا فيما  العزيز عبد بن

عمربششن . وقششول خششص أو عششم إذا فيمششا السششلف بيششن الششذيل طويششل والخلف
ابششن الشششافعي وتششابع ، وأصششحابة حنيفششة أبششو إليششه ذهششب فيمششا صريح الخطاب
. أحمد ذهب وأليه ، خص أو عم سواء المسيب
وقششول النكششاح قبششل طلقا ل  بششاب(() :  (الصششحيح فششي البخششاري : قال أقول

َيا تعالى َها : [ ّي أ
إذيَن َ ّفَل ُنوا ا َذا آَم ُتُم إإ َكْح إت َن َنششا إم ْؤ ْلُم ّفَم ا ّفَن ُثشش ُه ُتُمششو ْق ّفَل إل إمششْن َط ْبشش َأْن َق

ّفَن ُه ُكْم َفَما َتَمّسو ّفَن َل إهشش ْي َل ٍة إمششْن َع ّفَد َها إعشش َن ّدو َتشش ْع ّفَن َت ُه ُعششو ّت ّفَن َفَم ُه ًا َوَسششّرُحو َسششَراح
إميلً] . وقال عششن ذلك في ،ويرى النكاح بعدج الطلقا الله : جعل عباس ابن َج

وعبيششد الرحمششن عبششد بششن بكر وأبي الزبير بن وعروة المسيب بن وسعيد على
 بن وسعيد وشريح حسين بن وعلى عثمان بأن ، عتبة بن الله

سشعيد بشن وعشامر وعطششاء وعكرمشة الحسن وطاوس وسالم والقاسم جبير
ومجاهششد يسششار بششن وسششليمان كعششب بششن ومحمششد جششبير بن ونافع زيد وجابربن
 .)) تطلق ل أنها والشعبي هرم وبن وعمر الرحمن عبد بن والقاسم
عمششر عششن يصششح ) زلم ( الفتح في كما صحيحه هؤلء من جماعة عن والثار

ًا الوقششوع عششدم على السلف وجمهورؤ ، البااب في شيء الخطاب بن ، مطلقشش
 لم)) …أمرأة كل((:  قال كأن عم ,إذا وقع خص إذا انمه مسعود ابن عن وروى

بششن عمششر عششن يصششح زلششم قالها  ما((:  فقال هذا انكر انه عباس ابن وعن ، يقع
ًا الوقششوع عششدم علششى السششلف وجمهششورؤ ، البششااب في شيء الخطاب ، مطلقشش

 لم)) …أمرأة كل((:  قال كأن عم ,إذا وقع خص إذا انمه مسعود ابن عن وروى
يكششن وإن ، مسششعود ابششن قالهششا  ما((:  فقال هذا انكر انه عباس ابن وعن ، يقع

هششذا عنششه نقششل وممششن أليششة  فتل)).  …تعالى الله قال … عالم من فزلة قالها
وهو ، حنيفة أبي شيخ سليمان أبي بن وحماد النخعي وإبراهيم الشعبي القول

ًا يقششع ل أنششه كششالجمهور عنششه وقيششل ، ملششك عششن مشششهور مششذهب وهششذا مطلقشش
ًا : يقع حنيفة أبو ،وقال وأحمد الشافعي . ذلك في سلف له يعلم . ول مطلق

زيششن ثششم عبششاس بن الله عبد القران وترجمان المة حبر بها فاحتج الية فأما
ًا الوقوع عدم على البخاري ثم الحسين بن على العابدين بعضهم ،وزعم مطلق
مششن فأمششا نكاحها قبل المرآة على الطلقا يقع ل أنه عهلى تدل ل أنها كالستاذ

إذا لنشه وقششوعه عدم على ألية تدل  فل)) طالق فهي فلنة تزوجت  إن((:  قال
) فلنششة مخففششة اللم ( بفتح  طلقت((:  : يقال أقول ، النكاح بعد قع فإنما وقع
 أي)) امرأتششه فلن  طلششق((:  ويقششال ، الزواج من بقول نكاحها عقدة انحلت أي

46



ّيرها تسرح جعلها أي حها سّر يقال كما تطلق جعلها ،وغيششر تسششير جعلهششا ،وسشش
: وقششوع . والثششاني الخشاص : قشوله : الول أمريشن يتضمن الرجل .فطلقا ذلك
امرأتششه فلن  طلششق((:  قيششل . وإذا نكاحهششا عقششدة بششه فتنحششل المرأة على الثر

مششن حقيقة هو فهذا اليوم ذاك وقعا العقدة وانحلل قوله أن  فالمتبادر)) اليوم
وجه على يصدقا لم طالق فأنت الجمعة يوم جاء : إذا السبت يوم لمراته قال

السبت يوم : طلق يقال أن . ول طلق : إنه الجمعة يوم قبل يقال أن الحقيقة
. طلشق : إنشه الجمعشة يشوم مجيشء بعد يقال ولكنه الجمعة يوم قبل طلق ول ،

السششبت يششوم وطلقششت السششبت يششوم طلقهششا : علششق قيششل التفضششيل ُأريدد فإذا
مات جراحة السبت يوم آخر رجل جرح ،إذا ذلك . ونظير الجمعة يوم وطلقت

المششوت بعد يقال ولكن ، قتل أنه الموت قبل حقيقة يقال فل الجمعة يوم منها
السبت يوم جرحه يقال بل الجمعة وليوم السبت يوم قتله يقال ول ، قتله أنه

تششأخير ] يقتضششي طلقتمششوهن :[ ثم الية في تعالى . فقوله الجمعة يوم فمات
ًا: قول المرين :  أمرين . ويؤيده العقدة الرجلوانحلل مع
كششان ،وإذا المهلششة  تقتضششي))  ثششم(( ] وكلمششة طلقتمششوهن : قوله: [ ثم الول
ًا الطلقا . مهلة بل وقع يقع إنه ،وقلنا بالنكاح معلق

ًا : [ وسرحوهن : قوله الثاني ً سششراح إلششى إرجاعهششا هنششا ] ةالتسششريح جميل
ًا كان ،ومن إليه زفت قد كانت إذا ذلك يكون وإنما أهلها يقع بنكاحه أنه معلوم

ًا له: سرحها يقال حتى المرأة إليه تزف فمتى طلتقة ً سراح ؟ جميل
،وتشأوله الوقششوع عششدم  علشى المتقششدمين مشن جماعة به فاحتج الحديث وأما
ًا  فيه))  طلقا(( لفظ كان : إن ،وأقول الستاذ ذكر بما بعضهم التطبق من اسم
قولنششا مصششدر كششان ،وإن مششر ممششا يعلششم كمششا التأويل سقط التكلم من كالكلم

إت(( َقشش َل َط ُة   ْأويششل  كششان)) المششرأ فششي والشششهر الكششثر هششو والول ، مسششاغ للت
ن تطلشق ل المشرأة أن أحد يجهل ل بأنه التأويل دفع ،وقد الستعمال ليشس مم

. الفائدة عن خلوا يجعله النفي هذا على الحديث فحمل بزوج لها
والطلقا النكششاح شششرع وإنمششا وتعششالى تبششارك اللششه أن ريششب فل النظششر وأمششا
شششرعي مقصششد بششه يحصل أن يحتمل ل الطلقا ذلك مثل عظيمة،وأن لمقاصد

. النكاح لشرع مضاد ،وهو
تششدفعه وأحششدهما ، قششولن إل حنيفششة أبي قبل السلف عن يثبت لم فإذا وبعد
علششى مذهب وهو الخر القول تعين ، القياس في ضعيف وهو المذكورة الدلة
 )1( الموفق . والله وأحمد الشافعي مذهب ثم عباس وأبن

      

بذلك حقيق ،وهو يتعقبه لم الكوثري زعمهع مما شيء الله رجمه المؤلف على : بقى قلت(
باطل إطلقه على القول  . فهذا)) اضطراب عن تخلو ل الباب في الحاديث  إن((:  قوله وهو

خالية منها كثيرة أحاديث الباب في ! فإن نفسه الكوثري على حي بطلنه يخفي أظن ،وأما
،ومن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو : حديث وأحدها ، قادحة علة أو اضطرب أي عن

والحاكم لطيالسي جابرعند : عن . والثاني وحسنه والترمذى داود أبي عند عنه طريق
.   قال كما ،وهو الذهبي ووافقه الشيخين شرط عل وصححه

، حجر ابن الحافظ قال كما حسن بسند ماجه ابن أخرجه ، مخزمة بن المسور : عن والثالث
(  رقم)) الغليل  إرواء(( في مخرجة وغيرها الحاديث . وهذه البوصيرى والحافظ

  ) .ن213041778
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العاشرة المسألة
مشروعة العقيقة

 النبي عن العقيقة  في(( حنبل بن أحمد  عن13/411)  بغداد (تاريخ في
عمل من : هو حنيفة أبو ،وقال التابعين وعن أصحابه وعن مسنده أحاديث

وجوب يرون الجاهلية أهل كان  نعم(( : 142 ص الستاذ  . قال)) الجاهلية
قال  وأصحابه حنيفة أبي رأي في وجوب غير من السلم في وأبيحت العقيقة
حماد عن حنيفة أبو ) : أخبرنا ( الثار في الشيباني الحسن ابن محمد المام

. رفضت السلم جاء فلما ، لجاهلية في العقيقة  : كانت قال إبراهيم عن
الحنيفة ابن محمد عن رجل : حدثنال قال  حنيفة أبو : وأخبرنال محمد قال
الستاذ: قال  . ثم)) رفضت السلم جاء فلماء الجاهلية في : كانت العقيقة أن

إذا عليهم وجوبه معتبرين  الجاهلية أهل عمل من كان ما أن حنيفة أبو  يرى((
المعتبر الوجوب إبقاء على ل بإحة إل العمل هذا يدل ل السلم في به عمل
 .)).  …الجاهلية في

،وكلمة محظورة أنها في ظاهر)) الجاهلية عمل  من((:  القائل : قول أقول
،وقول فقط وجوبها اعتقاد في ل نفسها العقيقة في كلمه أن  تدل))  عمل((

فيكون البتة مشروعة غير أنها في  ظاهر)) رفضت السلم جاء فلما(( القائل
ً مشروعيتها اعتقاد ًا ضلل ًا كبير ًا به الله ينزل لم بما وتدين محمد فأما ، سلطان

؟ ل أم أثقة  حنيفة أبي شيخ من يدرى ل إذ ، عنه الثر يصح فل الحنيفة بن
. عليه مقدم ،والمثبت فناف ابراهيم وأما

) البخاري ( صحيح في حديثان منها قوليه أحاديث مشروعيتها في ورد وقد
ً التركماني ابن  فاعترضه298  ص9) ج ( السنن في البيهقي ذكرهما : قائل

بالوجوب  . والقول)) لمدعاه مطابقين غير فهما وجوبها على دليل  ظاهرهما((
عن شغيب بن عمرو بحديث بالندب يقول من واحتج ، الظاهرية عن منقول

ًا جده عن أبيه عن ، فلينسك عنه ينسك أن فأجب ولد له ولد من((:  مرفوع
ًا الحديث  وهذا)).. شاتان الغلم عبادة النسك لغن مشروعيتها على يدل أيض

يعتقدون الجاهلية أهل أكان وسواء ، بد ول مندوبة كانت تكن.واجبة لم إذا
مشروعة هي بل السلم في ترفض لم فإنها ، ل أم وجوبها يعتقدون وجوبها

 )1(. فيه

، وجوبها يعتقدون كانوا الجاهلية أهل أن الكوثري لقوله يشهد ما السنة في : ليس  قلت)1(
ذلك عليها ليبنى  ،9منه دعوى مجرد هي وإنما ، ذاك من شيء فيها ليس السنة كتب فهذه

ى ذلك بطلن يؤكد . ومما القاطع بالدليل بطلنه  الله رحمه المؤلف بين الذي التأويل
 ( ص)) ه  الموطأ(( في محمد المام قول به يقول ل كان نفسه حنيفة أبا أن ويدل التنأويل

نسخ ثم ، السلم أول في وقدفعلت الجاهلية في كانت أنها فبلغنا العقيقة  أما(() : 286
يجوز فهل ، العقيقة مشروعية بنسخ منه نص : هذتا  قلت)) …قبله كان ذبح كل الضحى

عذر بأى حنيفة أبي عن عتذر ل النصاف من شيء الكوثري عند كان بالمنسوخ؟! ولو العمل
بها العمل عن تعطل ان عليها ،ولغار لمامه ينتصر مثلها القل على للسنة نتصر ،ول مقبول
ًا يجعلها ًا أمر مناسبة غير في لحمها من لبأكل النسان يذبحها ذبيحة كأى فحسب مباح

ًا الكوثري كان لو ، مشروعة مثلة حنفي -وهو اللكنوى الحسنات أبو العلمة لقال منصف
انها  وإنأريد((:  المتقدمة محمد المام كلمة على تعليقه في ! – قال مأبينهما شتان ،ولكن
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عشرة الحادي المسألة
ثلثة وللفارس الغنيمة من سهم للراحل
لفرسه وسهمان له سهم ،

 الله رسول  …. قال(( أسباط بن يوسف  عن13/390)  بغداد ( تاريخ في
أكثر بهيمة سهم أجعل ل :أنا حنيفة أبو . قال سهم وللرجل سهمان للفرس

سهم وللرجل سهمان ( للفر  : فقوله86ص الستاذ  قال)) المؤمن سهم من
) وهو سهمان وللرجل سهم ( للفارس بعضها وفي الروايات بعض في ) هكذا

في المخرج جارية بن مجمع الفظ في وقع الذى وهو حنيفة أبو اختاره الذى
. … نظر الرواة ألفاظ اختلف رأى لما حنيفة ) …. فأبو داود أبي ( سنن
سهمان ( للفرس رواية أن على فحكم البهائم تمليك يرى ل الشرع أن فوجد

حيث الرواى غلط من الرجل مايملك ضعف بهيمة تمليك بظاهرها ) المفيدة
ًا العلم غير في القدمين خط في الوسط من تحذف اللف كانت أيض

ًا فقرأهذاالغالط ً ( فرس ًا قرأءته ) ماتحب ) و( رجل ً ( فارس ) ) و( راجل
مع والنسان الخيل المذكورين باللفظين قاصدين الغلط على رواة فتتابعت

القرينة قيام عند بالخيللخالية يراد كما الفرس من الفارس إرادتهم إمكان
ًا أبو . فرد الصحة على الحديث علىرواية آخرون ،ومضى الروايتين بين جمع
ل أنه . ليفهمهم علمؤمن بهيمة أفضل ل : لني يقوله علىالغالطين حنيفة
مع التفضيل عن تكلم ،وإنما الصل خلف ،والمجاز للبهائم الشرع في تمليك

ًا أنه …فيه المغلوط الحديث في كلم لن لمؤمن البهيمة بمساوة يقول ل ايض
في له الشافعي ومتابعة حنيفة أبي وفاة بعد الخراج في يوسف أبي وقول
في ورد ما وأما … الملة فقيه مغزى بعيدانعن تشنيع زيادة ) مع ( الم

التنفيل على حنيفة أبو حمله فقد الحروب بعض الفارسفي سهم مضاعفة
. أبهذا الحروب باختلف تختلف الفرسان إلى الحاجة لن ، الدلة بين جمعاص

 .)) ؟. حاشاه  الله رسول على رد حنيفة أبو كون
عن الحكايات كثرت . وقد التعسف من التوجيه هذا في ما :ليخفى أقول

: أنه يقال فقد ، بالكلماتالموحشة عليه يعترض من مجابهة في حنيفة أبي
ً يراهم ول ، بالمعرضين يتبرم كان الكلمات بتلك فكانيدفعهم ، للمناظرة أهل
.فهل اعتقادهم من ذلك على يترتب بما مبال غير ، التعرض إلى يعودو لئل

فهو وشرعيتها استحبابها رفض السلم جاء فلما ، مشروعة أو مستحبة الجاهلية في كانت
.. …واستحبابها العقيقة شرعيته أحاديث من مملوء المعتبرة الحديث كتب فهذه ، مسلم غير

((. 
ً يصلح  ل)). …ينسك أن  فأجب(( …شعيب بن عمر الحديث إن ثم قلت المر صرف على دليل

ليس بالحج المر ان على يدل فهل  ،)) فليتعجل الحج أراد  من((:   كقوله فإنه الندب إلى
وجوب يقتضي ،وذلك ظاهره على المر إبقاء توجب الصولية قالقواعد ةلذلك ؟ للوجوب
: ) قال9/582 ( ))  الفتح(( في كما سعد بن الليث والمام البصري الحسن قال وبه العقيقة

ًا الوجوب جاء  وقد((  .))أحمد عن رواية ،وهي الزناد أبي عن أيض
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عنده وآثرهم به أخصهم أن حتى أصحابة مع الطريقة هذه على جرى
 ؟ الستاذ له يتفطن لم –يوسف أبو وهو –بمقاصده وأعلمهم

: حيث الول مواضع ثلثة في فيقع المتقدمين كتاب في اللف حذف فأما
فلن. بن سليمان فلن بن : القاسم مثل به يلتبس ما لعدم إما اللبس يؤمن

. بها يلتبس ما يوجد ل ألف بل كتبت إذا العلم هذه فلن.فإن بن وإسحاقا
معرفته وتعم والتلقين بالتلقي يؤخذ أن شأنه من الذي القرآن متابة في وأما

الوجهين كل على يصح فيما .وأما ينبه أن يلبث لم مخطئ أخطاء إذا بحيث
 .)) للرجل للفرس(( الحديث في قوله ] وليس الدين يوم و[ ملك جبريل مثل
)) للرجل  للفارس(( يسمع الكاتب يخطيء أن إل . اللهم هذا من شيء في

 لكنه)) . للرجل  للفرس(( فيكتب الكتابة في تخفيفه يجوز مما ذلك فيحسب
سمع الكاتب يكون بأن القارى يخطئ أن يحتمل قد فكذلك هذا يحتمل قد كما

.  للفارس(( الصل أن القارئ توهم ثم ، كذلك فكتبها)). للرجل  للفرس((
ًا اللف حذف  وإنما)) للرجل )) . للرجل  للفارس(( فيقرؤها الكتابة في تخفيف

. كذلك ويريها
همين للفرس  جعل(( الرواية في فالذي ، المجاز على الحقيقة تقديم وأما

ًا وللرجل ، التعليل لم اللم ،بل  مجاز))  للفرس((:  قوله في يتجه  ول)) سهم
الحجة فما قلنا ، التمليك لشبه اللم : بل قيل . فغن الفرس لجل جعل أي

اولى فجعلهاللتعليل حجة هناك كانت فإن ؟ مجاز التمليك شبه لم أن على
ًا  ويراتد))  الفرس(( يطلق أن ساغ لو وكذلك المجاز على للحقيقة تقديم

معروف غير فإنه مسلم غير ذلك سواغ . علىأن الستاذ زعم  كما))  الفارس((
،وإنما  فمستفيض))  الفرسان((  وإرادة))  الخيل(( طلقا فأما ، عليه قرينة ول

الخيل تكون ل حيث الجيش ذكر المقام يكون حيث جاء ،وإنما بقرينة يسوغ
.  التلزم من بينهماضرب فيكون فرسانها مع إل

يجب الواحدة الكلمة في محله علىالمجاز فتقدم المجداز اتجه أنه هب
كما بلحجة مجازى علىمعنى حملها يجوز ول الحقيقي معناها على حملها
في والكلم متنافيتان مختلفتان روايتان .فأما موضوع غير في الستاذ ارتبكه

للن الولى تقديم يتجه فل بقرينته صحيح مجاز الخرى وفي حقيقة اهما إحد
من يخطئ كما والمخطئ ، بالمجاز يتكلم فكذلك بالحقيقة يتكلم كما المتكلم
يكون ما أغلب لن ، أقرب احتمله بل ، عكسه فكذلك ، المجاز إلى الحقيقة

رأيت فقد ، كذلك التصحيف من يقع كا ،وغالب المألوف على بالحمل الخطأ
ًا))  َزبر(( اسم أحصيه مال ًا))  سعر((  واسم))  أنس(( إلى  مصحف إلى  مصحف

:  الشاعر . قال هذا عكس رأيت أننى أذكر  ول)) سعد((
الُخنان أيام الفتيان من     فإني عني سائل يك فمن
: الخر وقال

 وياصر الجزيل يعطيك لك أخ   فحمدته تستكسه ولم كساك
هذا  وأمثال)) . ناصر  الختان(( إلى البيتين هذين قافيتى الناس فصحف

إلمام. له من على يخفى ل كثيرة
عروة بن فهشام ، الجادة بسلوك يقع ما أغلب السانيد في الخطاء وهكذا

عبيد عن كيسان بن وهب عن يروى ،وقد عائيشة عن أبيه عن روايته غالب
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ًا هشام من رجل يسمع فقد عمير بن على مضي ثم الثاني بالسند خبر
الول بالسند هشام من الخبر ذاك سمع أنه فيتوهم عليه فيشبه زمان السامع

اختلفا راويين وجدوا إذا الحديث أئمة تجد ولذلك ، المألوف الغالب هو ما على
ًا هشام عن رويا بأن ًا خبر عبيد عن وهب عن هشام عن أحدهما جعله واحد

الول يقدموا أن فالغالب ، عائشة عن أبيه عن هشام عن الخر ،وجعله
مال هذا من وجد الحديث علل كتب راجع ومن مثال هذا ، الثاني ويخطؤوا
يحصى.
ل فإنما المتنافيتين الروايتين في المجاز على تقدم الحقيقة أن هب

ًا يبعدذلك هنا ها المر ليس ، قوي مرجح الخرى للرواية يوجد ل حيث جد
الحنيفة أن ذلك .وشرح الوضوح بغاية المر وجد الروايات تتبع من بل كذلك

:  أشياء بأربعة يتشبثون
مجمع بن يعقوب بن مجمع رواية من أنه والجوابعنه ، مجمع : حديث أولها

: قال الشافعي  ان325ص6) ج لبيهقي ( سنن وفي بسنده أبيه عن
، به بأس ل فمعروف مجمع : أما  . أقول)) يعرف ل شيخ يعقوب بن  مجمع((

ابن عن الراية ( نصب ففي مجمع بن يعقوب أباه اد أر الشافعي فلعل
عنه يعرفروى ول مجمع بن يعقوب بحال الجهل الحديث هذا  علة(( القطان

أحد يعقوب يوثق ،ولم ضعيفان ولكنهما آخرين راويين المزي . وذكر ابنه غير
ًا يجدى ) فل (التقات في له حبان ابن ذكر فأما ابن قاعدة من عرف لما شيئ

، موضع غير في ذلك الستاذ ذكر ) فقد (الثقاب في المجاهيل ذكر من حبان
،وفي القواعد قسم من السادسة القاعدة من الثامن المر في وشرحته

أن فيه فإن آخر وهم الحديث التراجم. وفي قسم من حبان ابن ترجمة
وأبو ، مائتين كانوا أنهم ،والمعروف ثلثمائة كانوا خبير يوم المسلمين فرسان

) الراية ( نصب في كما تعقبه ) فقد ( سننه في الحديث أخرج وإن داود
وأعطى سهمين الفرس فأعطى فارس مائتي كانواغ إنما وهم  هذا((:  بقوله

ابن عن2326ج ( المستدرك في الحاكم منهم جماعة  وأخرج)) سهما صاحبه
)) سهمين سهمين خبير يوم فرس المائتي فسم  الله رسول  أن((:  عباس

سعيد بن يحيى عن الحمر خالد أبي ) عن شيبة أبي ابن ( مصنف وفي
لكل فرس لمائتي خيبر يوم أسهم  النبي أن كيسان بن صالح عن النصارى

.  سهمين منهم
( سنن . وفي التابعين أفاضل من وصالح عليهم متفق ثقات كلهم وهولء
) البيهقي

مسلمة بن لمحمد ابن  حدثني(( إسحاقا ابن ) عن ( السيرة بسند326 ص   ج
: كانت قال حزم بن بكر أبي بن الله عبد وحدثني أهله من أدركه عمن

مائة واربع الف الرجال سهم مائة وثمان الف على خيبر اموال على المقاسم
سهم وللرجال سهم ولصاحبه سهمان للفرس فكان ، فرس مأتين والخيل

بعض وفي مائة واربع الف انه الجيش عدد في وأثبتها الروايات وأكثر
مقاتل عدد بأن ذذلك بين العلم اهل وجمع مائة وخمس الف الرواياتن

ًا كانوا للسهم المستحقين يستحق ل ممن مائة نحو ومعهم مائة واربع الف
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ًا مائة : شهيدها قال يسار بن بشير عن وجاء وصبيان والنساء العبيد من سهم
مجموع فأما النصار خيل على محمول وهذا سهمين للفرس وجعل فرس
. مائتين فكانت الخيل

عن نافع عن العمري عاصم بن حفص بن عمر بن الله عبد : حديث الثاني
)) سهما وللراجل سهمين للفارس يسهم كان  اللله رسول  أن((:  عمر بن

في بالشك العمري عن القعنبي  ورواه((:  قال ثم قطني الدار اخرجه
 فقد)) عنه القعنبي نا الوراقا على بن محمد ثناء بكر أبو ثنا والفرس الفارس

عنه أروي ل  ذاهب(( البخاري قال حتى الخطأ كثير ذلك مع وهو العمرى شك
ًا . بالساقط ليس ،وأنه وصدقه فلصلحه عليه أثنى  ومن)) شيئ

بن حفص بن عمنر بن الله عبيد عن بعضهم رواية في وقع : ما الثالث
. حديثه على الكلم في ذلك رسيأتي عاصم

أبي عن شعبة عن  غنذر(() :  (المصنف في سيبة أبي ابن : قال الرابع
ًا  : وجدته شعبة قال سهمان : للفارس قال على عن هانئ عن إسحاقا مكتوب

أبي عن أبيه عن شهاب بن حبيب ثنا  معاذ((:  ذلك قبل  وقال)))  ( بياض عند
ًا وللرجل سهمين للفارس أسهم أنه أنه موسى  .)) سهم

روى .وقد مشككة  عبارة)). … وجدته((:  شعبة فقول على عن الثر أما
بن ( السود شاذان  عن(( 327ص6) ج ( سننالبيهقي في كما الشافعي

فأسهمك عثمان بن سعيد مع : غزوت قال إسحاقا أبي عن  زهير ) عن عامر
بن بن هانئ حدثني : وكذلك إسحاقا أبو . قال سهما ولي سهمين لفرسي

ابن ( مصنف  وفي))عمر عن مضرب بن حارثة حدثني وكذلك على، عن هانئ
غزوة : شهدنا قال إسحاقا أبي عن وإسرائيل سفيان ثنا  وكيع(() :  شيبة أبي
فرسان هانئ ومع فرسان ومعي هانئ بن عثمان ،ومعى عثمان بنم سعيد مع

)) أسهم خمسة ولفرسية لهانئ وأسهم ، اسهم خمسة ولفرسي لي فأسهم ،

ولصاحبها أسهم أربعة للفرسين أسهم إذا لنه زهير لرواية مخالف غير وهذا
مما أثبت شك بل . وهذا سهما ،ولصاحبه سهمين للفرس أسهم فقد سهما
ابن قال وحده إسحاقا أبو إل يروعنه لم هانئ بن فهانئ هذا . ومع شعبة ذكره

النسائي عادة  . ومن)) بأس به  ليس((:  النسائي  وقال))  مجهول((.  المدينى
من السادسة القاعدة من الثامن المر في شرحته كما المجاهيل بعض توثيق
. القواعد قسم

للفارس معناه بأن بعضهم تأوله وقد جيد فسنده موسى أبي عن الثر وأما
رجل هو حيث من ثابت سهم له يكون أن ينافي ل وذلك فرس ذو هو حيث من

) أن ( تهذيبه في ذكر جرير أبن أن التركماني أبن ذكر . وقد تعسف هذا وفي
الواقعة كانت إذا فيما موسى لبي رأى هذا ( تستر) فكأن واقعه في كان هذا

أنهم التابعين من جماعة عن جاء وقد ، فيه الخيل غناء يضعف حصين قتال
ًا لها ليسهمون أو الحصون قتال في الخيل سهام ينقصون كانوا ذكر ، شيئ
وإنكار ، ذلك العزيز عبد بن عمنر إنكار ،وذكره وغيره شيبة أبي ابن ذلك

سهمين للفرس خبير غنائم في أسهم  النبي بأن واحتجاجه له مكحول
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ًا كانت خيبر أن مع سهما ولصاحبه المعنى هذا ذكر قد جرير ابن . ولعل حصن
.  ذلك له تيسر من ) فليراجعه ( التهذيب في

 الخطاب بن عمر بن عاصم بن حفص بن عمر بن الله عبيد حديث
عن جاء بل يحصى ل بما الله عبد أخيه من أثبت جليل ثقة هذا الله عبيد
أثبت الله عبيد أن صالح بن وأحمد أحمد والمام القطان سعيد بن يحيى

وغيره.  مالك وفيهم ، نافع أصحابه
. الحديث الجماعة على وقعت وقد

والزهد والفقه والتقان الحفظ في المثل به المضروب : المام الول
في أحمد المام قال ، الثورى سعيد بن سفيان الله عبد أبو والسنة والعبادة

بن الله عبيد عن بن سفيان أنا الرزاقا عبد  ثنا(( : 152ص2( المسند) ج
ًا وللرجل سهمين للفرس جعل  النبي أن عمران ابن عن نافع عن عمر سهم

الوليد بن الله عبد طريق  ن467( تالسنن) ص في  قطني الدار  ورواه))
ثلثة ولفرسه للرجل اسهم  الله رسول  ا،(( )1( –-بسنده سفيان عن العدتي
ص6) ج ( السنن في البيهقي  . ورواه)) سهمان ولفرسه سهم للرجل أسهم
أسهم  الله رسول  أن(( –-بسنده سفيان عن حذيفة أبي طريق  من325

 . )) سهمان وللفرس سهم للرجل أسهم ثلثة للرجل
أحمد المام عنه رواه الواسطي بشير بن هشيم المقدم : الحافظ الثاني

: ) ولفظه عمر ابن  ( مسند في حديث أول  وهو2ص2( المسند) ج في
ًا وللرجل سهمين للفرس خيبر يوم جعل  الله رسول  أن(( :  . الثالث)) سهم

) ج ( المسند في أحمد المام عنه رواه الضرير خازم بن محمد معاوية أبو
ًا ، أسهم ثلثة ولفرسه للرجل أسهم  الله رسول  أن((:   ولفظه2ص2 سهم
عن رواه ،وقد أحمد ) عن ( السنن في دالود ابو وراه  ،)) لفرسه ،وسهمين له

ًا معاوية أبي بن ماجه،والحسن ابن عند الشوارب أبي بن محمد بن على أيض
ج البيهقي عند نصر بن وسعدان  ،467 ص قطني الذار عند الزعفراني محمد

 . 325 ص6
 ج))  الم(( ) بهامش ( مسنده في كما الشافعي عند الزرقا : إسحاقا الرابع

 ؟)) بسهم للفرس ضرب  الله رسول  …. أن(( 250ص6
يحيى بن يحيى ) عن ( صحيحه في مسلم رواه أخضر بن : سليم الخامس

، سهمين للفرس النفل في قسم  الله رسول  ….أن(( عنه كامل وأبي
ًا وللرجل سليم عن رواه  وقد))  للراجل(( الصحيح رواة يبض عند  وقع)) سهم

ًا ( مسند  ،وعفان62 ص2) ج أحمد ( مسند مهدى بن الرحمن عبد أيض
وفي الترمذى عند مسعدة بن وحميد عبده بن  ،وأحمد72ص2) ج أحمد

ًا روايتهم  .))  للرجل((:  جميع
في البخاري عند إسماعيل ابن عبيد عنه رواه أسامة : أبو لسادسا

همينس للفرس جعل  الله رسول أن ..... (( : )) الجهاد تابك(( ) في ( صححه

 .)) الله عبيد  عن((  والصواب)) الله عبد  عن(( النسخة في وقع(
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ًا ولصاحبه ، كرامة بن عثمان بن دمحم أسامة أبي نع رواه وكذلك )) سهم
ابن ورواه  ،324  ص6 ج البيهقي ندع الزهر  ،وأبو467 ص الدارقطني عند

. سيأتيو نمير ابن الله وعبد أسامة بيأ ) عن ( المصنف يف يبةش بيأ
 ص2 ) ج ( المسند في أحمد المام عنه رواه نمير بن الله : عبد السابع

وكذلك )) سهما للرجلو سهمين للفرس قسم  الله سولر أن .... (( : 143
عن ) الصحيح(  في مسلم ،رواه أحمد طريق  من467ص لدارقطنيا رواه

لمو مثله ((:  الق أخضر بن ليمس تنم على وأحال ، هبيأ نع نمير نب محمد
ًاأ لدارقطنيا ورواه )) النفل : في يذكر بشير بن الرحمن عبد طريق من يض

في (( ) باب شيبة بيأ أبن .وفي( مصنف نمير بن الله عبد عن الحكم بن
الله وعبد أسامة بوأ حدثنا . )) أسهم : ثلثة قال من ؟ هل يقسم مك الفارس

همينس للفرس جعل  ألله رسول ... أن عمر بن الله عبيد : ثنا الق نمير نب
ًا وللرجل ) شيبة أبي ابن مصنف(  ( الفتح) عن يف حجر بنا وذكره )) سهم

كذلك يبةش بيأ ابن عن له )) لجهادا كتاب (( في رواه عاصم بيأ أن وذكر
( منصور بن أحمد نا يلنيسابورا بكر أبو حدثنا (( : 469 ص لدارقطنيا وقال.

الرسول أن....  نمير زيد وابن أسامة أبو ان شيبة بيأ نب بكر أبو ) نا الرمادي
ًا.قال , وللراجل سهمين للفارس جعل  الله  سهم

ابن من وهم عندي : هذا النيسابوري لنا . قال غير ابن يقول كذا:  لرماديا
يرهماغو بشر بن الرحمن وعبد حنبل ابن أحمد لن الرمادي أو شيبة بيأ

وغير كرامة ابن , ورواه عنهما ذكره تقدم وقد, هذا خلف غير ابن عن رووه
ًا هذا خلف أسامه بيأ عن   .تقدم وقد أيض

) : شيبة بيأ ابن ( مصنف نع تقدم فقد الرمادي من : الوهم أقول
بيأ ابن رواه ) وكذلك ( المصنف عن حجر ابن نقله وكذلك . للرجل للفرس
هذاب صدر شيبه بيأ ابن أن ذلك , ويؤكد مر كما شيبه بيأ ابن عن عاصم

كرذ, ثم مر كما )) أسهم ثلثة قال من ((:  عنوانه في قال الذي الباب الحديث
ًا وأثري مجمع حديث فيه فذكر ))؟ سهمان للفارس لاق من ((:  عنوانه آخر باب

لفظ أو الرمادي زعم كما غير ابن لفظ أن عنده كان فلو موسى بيأو علي
. الثاني الباب في لحديثا لوضع )) .للرجل للفارس (( كليهما وأ أسامة بيأ

أثر على الكلم يف ليهإ لشارةا قدمتت لذيا لتأويلا أولت لعله:  قيل فإن
.  وسىم بيأ

. التأويل ذلك نم : يمنع قلت
.  الحديث بهذا )) سهمأ : ثلثة قال ن م(( ابب تصديره:  الثاني
هذا في درجهماي لمو موسى بيأو عل ثراأ حتملهي لتأويلا ذاك : أن الثالث

 .)) سهمان قال: للفارس من (( باب يف علهماج بل ، الباب
)) الحكام (( وفي (() :  النقي رهلجو ا( في تركماني بنا الق فقد:  قيل فإن

همينس للفارس جعل السلم عليه نهأ عمر أبن نع وير وقد: الحق لعبد
ًا وللراجل يف لزيلعيا ونقل )) غيرهو شيبة بيأ بنا بكر بوأ . وذكره سهم
ثم )) للرجل.  لفارس ل((:  فيهو يبةش بيأ بنا ديثح ص3الراية) ج ( نصب
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 يف الدارقطني واهر يبةش بيأ بنا طريق ومن ((:  قال
 .)).... لنيسابورىا بكر بوأ وقال) سننه( 

بنا وأما، لرماديا وايةر لىع عتمدا إل أراه لف الحق بدع أما:  أقول
ًاك نقلي إنهف ليهع فالمعتبة لتركمانيا ، ) نفسه يبةش بيأ ابن مصنف(  عن ثير

،وتناوله نهع النقل نع هنا عرضأ باله فما ، ليع ثرأ أسطر عدب نهع قلن بل
لىع عتمدا إل راهأ لف الزيلعي ؟! وأمات)  الحق بدع أحكام(  نم بعيد من

اجعر يكون ال أن فإما ، الرمادي نع النيسابوري نع الدارقطني رواية
لىع لخطأا ملح يكون نأ إماو ، لرماديا مال وافقتهم ) لظنه ( المصنف

. والله الرمادي قاله كما طأخ)  ( المصنف نم ليهاع قفو لتيا النسخة
.  المستعان

)) يبرخ غزوة (( ) في حيحة ص( يف البخاري ندع قدامة نب ائدة ز: لثامنا

زائدة نع ابقس نب محمد نع إسحاقا بن الحسن نع البخاري رواه
ًاس للرجلو همينس لفرسل الخيبر يوم  الله لرسول ا قسم....(( فسره.  هم
لهف رسف هل يكن لم إنف سهمأ لثةث لهف رسف الرجل مع انك إذا:  قالف افعن

نسخ يف قعو لكن )) لرجلل(( المتن يف الصواب نأ دلي لتفسيرا هذا و)) سهم
، المشهورب يسل البخاري شيخ كنل تقنم وزائدة، رأيت ) كما الصحيح( 

( مقدمة من لتاسعا الفصل من ترجمته في حجر بنا قال ، ابقس نب ومحمد
: كان شيبة نب يعقوب قالو حنبل بن حمدأ وقواه لعجليا وثقة (() :  لفتحا
بيأ بنأ وقال، هب بأس ل:  النسائي . وقال الضبطب وصفي منم وليس قةث

احدو ديثح وىس البخاري في له يسل . قلت ضعيف:  عينم ابن نع خيثمة
ذاه وفاته قال ذا . ك)) موسى بن للها بيدع ليهع ابعهت وقد ... )) الوصايا (( يف
جبرهي سيري الحديث هذا يف الوهم أن رأى أنه لبخاريا وعذر ، لحديثا

(( يف كرهذ وإنما )) لخيلا همانس اب ب(( يف ذكرهي لمف ذلك ومع.  التفسير

 . )) يبرخ غزوة
فتح(  في ماك شقيق نب الحسن نب ليع تهع واهر المبارك : ابن التاسع

 ....(( ولفظها ليتةا المبارك ابن نع نعيم نع لرماديا روايو ذكر ) ، الباري
ًَا وللرجل هممينس للفارس اسهم أنه  النبي عن ((:  الق ثم ، سهم

المبارك ابن عن – نعيم نم ثبتأ هو – شقيق ابن الحسن ابن على وقدجرواه
لفارسا لفظب عتنىا نماإ أنهل قيةب يذكره ولم )) فرسلل أسهم:  بلفظ

نع لرماديا منصور ابن حمدا رواه فيما ..... ((:  لكذ بلق الق قدو الفرسو
.... لدارقطنيا الق همينس لفارسل أسهم:  بلفظ...  يبةش بيأ نب بكر بيأ
نب أحمد ان النيسابوري بكر أبو حدثنا (( 469 ص الدارقطني رواه ام أما . ف))

أسهم أنه  النبي عن.....  لمباركا ابن ان حماد نب نعيم لرمادي) نا(ا منصور
ًاس للرجلو همينس لفارسل ، المبارك ابن عن عيمن فظل ذاك أحمد . قال هم

المبارك ابن لن نعيم من لوهما لعل و: النيسابوري . قال يخالفونه والناس
 . )) لناسا اثبت نم

ًا شديد يهف الحنيفة وكلم ، الوهم ثيرك : نعيم أقول من ترجمته في كما جذ
بيأ لىع همو ماك الرمادي نم الوهم يكون نأ خشىأ لكنيو ، التراجم قسم
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. وقال وثقوه انهم مع الحديث هذا في بليته ما أدرى ول. شيبة بيأ بن كرب
للفارس:  يهف فقال بإسناده الله عبيد نع تركمانى ابن واهر((:  تركماني ابن

ًا وللرجل سهمين  . )))  ( التمهيد احبص ذكره سهم
( صاحب أن يذكر لم إذا ، التركمانى ابن لىع خرىأ معقبة وهذه:  أقول
. المستعان ! والله نعيم نع لرماديا طريق من رواه نما إ) التمهيد

بكر أبو حدثنا (( 468 ص قطنى الدار . قال سلمة نب ماد: ح العاشر
موسى نب محمد بن النضر ان لسلميا يوسف بنا أحمد ان النيسابوري

ًاس لفارسل أسهم  الله الرسول .... أن سلمة نب حماد ان ليمامىا هم
همينس للفارس:  قالف حماد نع المنهال بن جاجح خالفه.  سه للفرسو
ًا للرجلو  . )) سهم

وكلم ، وحميد ثابت عن رويهي فيما بتوهث نماإ الخطأ ثيرك : حماد أقول
وايتيهر وأولى ، لتراجما قسم نم ترجمته يف راهت ماك الشديد يهف الحنيفة
.  لثباتا لثقاتا يهف وافق ام بالصحة

ًاس لصاحبهو همينس لفرسل ان لىع يدل مام لبابا وفي   هم
حمدم نا ث((( الوسط) :  الطبراني  عن416 ص 3 ) ج الراية ( نصب في

نب الله بيدع نع عاويةم بيأ نع يونس نب هشام ناث الحضرمي الله بدع بن
سهمأ لثةث يبرخ يوم هل سهمأ  النبي نأ عمر نع مرع أبن نع نافع نع عمر

الله عبيد عن لناسا ورواه ((:  الطبراني قال ، )) فرسهل . وسهمين له سهما
يونس بنا هشام به فردت وهذا.   النبي عن عمر ابن نع نافع نع عمر بن
 . )) معاوية بيأ نع

)) عمر عن (( قولواي لمف قولواي لمف عاويةم بيأ نع ماعةج واهر : وقد أقول

بيأ نع أحمد ) عن داود بيأ ( سنن يف قعو نعم )) للرجل أسهم ((:  قالواو
ول ، قةث وهشام ، شامه وايةر نم شدي أنهك هذا و)) لرجل أسهم (( عاويةم

لناسا لكنو ، الوجهين نم نافع نع الله عبيد عند لحديثا يكون نأ يبعد
.   عمومهل الخرب وعنوا، عمرب خصوصةل هذا نع أعرضوا
نب ومحاضر ، لنسائيا ندع الجمحي لرحمنا عبد نب سعيد عن وروى

نب عباد نب حيىي نع عروة نب هشام ن ع(( 471 ص لدارقطنيا ندع لمورعا
خيبر امع  الله سولر ضرب:  قولي انك نهأ جده نع الزبير نب الله عبد

ًاس سهمأ ربعةأ العوام نب للزبير ًاو لزبيرل هم بنت صفيةل لقربىا ذيل سهم
سلمم الرجال نم محاضرو سعيد )) لفرسل سهمينو الزبير مأ المطلب عبد

هذا لى ع)) الخيل سهمان باب (( يف لنسائيا اقتصرو ، قالم نهمام كل فيو
. لخلفا يضره ال ندهع حيحص أنهب يشعر ،وذاك شيءب تعقبهي ولم ، الحديث

ندع لعبديا بشر نب ومحمد ، شيبة أبي بنا عند يونس نب يسىع واهر وقد
( ) بهامش ( مسند يف ماك الشافعي ندع يينةغ واتبن  ،417 ص الدارقطني

ً يحيى نع هشام عن  ثلثتهم250 ص 6 الم) ج (( يينهع ابن ولفظ ، مرسل

وسهمين ، هل سهم ، سهمأ أربعةب لمغنما يف ضربي انك العوام نب لزبيرا أن
إسماعيل  عن417 ص الدارقطني وعند )) القربى ذوي يف وسهم ، فرسهل

الزبير نب الله بدع نع هبيأ نع إحداهما وايتانر روةع نب هشام نع عياش بن
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: الخرى و))....... سهمأ ربعةأ بدر يوم  الله سولر عطاني أ(( الق الزبير نع
يماف خلطي وإسماعيل، معناه ب))..  الزبير نع الزبير بن الله عبد بن عباد نع
ناث تابع ثنا (( 166  ص1 ) ج أحمد مسند(  . وفي لشاميينا غير نم رويهي
أعطى  النبي أن هبيأ نع لزبيرا المنذرين نع محمد نب فليح ناث الله بدع
ًاس لزبيرا ًا وأمه هم )) لزبيرا ( مسند يف  أحمد9ذكره ى همينس فرسهو سهم

زياد بنا وه وعتاب.  لمراسيلا خراج إ) لمسند( ا في حمدأ عادة نم وليس
قدو المبارك ابن هو الله وعبد ، أحد غمزهي لمو غيرهو حاتم بوأ ثقةو المروزي

في لبخاريا فجرى ، والمنذر حمدم ين ب)) بن (( لمةك عضهمب لىع صفحتت
) . ولم المنفعة تعجيل(  يف ليحف ترجمة في ماك ذلك لىع تبعه منو تاريخه

وايةر الله شاء نإ فالصواب ، لمباركا ابن نع ذلكك رواه نم لبخاريا ذكري
.  قويةت عنه المبارك ابن وايةر كنل شهورم غيرف ليحف أما.  حمدأ

 ،138  ص4  ج) ( المسند يف حمدأ ندع مرةع أبي حديث نم الباب فيو
رجمةت في ماك ندهم وابن  ،468 ص طنيق والدار  ،) السنن(  يف اودد بيأ

. ) الصابة من(  مرةع أبي
جابرو بشةك بيوأ همر بيوأ همر بيوأ المقدادو عباس ابن الحديث منو
لفرسل أن لىع تفقةم كاها ، غيرهو الدارقطني عند تراها ، ريرةه بيوأ
ًاس ولصاحبه همينس مجاهد نع شيبة) مراسيل بيأ ابن صنفم( في و. هم
نب الحص كمرسل ، عضهاب قدمت قدو غيرهمو كحولم و  معدوان نب خالدو

نب الرحيم بدع ثنا (() :  المصنف(  وفي.  يسار بن شيرب ومرسل كيسان
غزوا ذاإ : كانوا التق يرينس ابنو الحسن عن سوار نب أشعث نع سليمان

هل همينس سهمأ لثةث قسمت ينح الغنيمة من لفارسل سمواق لغنائما أصابواف
ًا ، ًاو فرسهل وسهم نع سفيان نع عون نب عفرج حدثنا (( وفيه )) للراجل سهم

سهمان للفرس:  الواق أنهم  حمدم أصحاب نع صحابناأ ثنا:  هيلك نب لمةس
قال)  الشعبي(  عامر نع جالدم ثنا:  الق حاضرم دثناح وفيه )) همس للرجلو
ألف لفأ لثينث لمسلمونا ) أصابة جلول(  قاصو بيأ عن عدس فتح لما: 
وكيع حدثنا (( وفيه )) مثقال لفأ للرجلو ، آلف لثةث لفارسل قسمف ثقالم
فإن فرسين نم لكثر يسهم ل:  الق الحسين نع هشام نع فيانس : ثنا الق
وفي )) له وسهم فرسيهل ربعةأ سهمأ خمسة هل أسهم رسانف الرجل عم انك

ناث ضالةف بن رجف ثنا منصور بنا سعيد قال (( 419ص3) ج ( نصبالراية
بيأ لىإ تبك الخطاب ابن عمر نأ الزهري عن لزبيديا الوليد نب حمدم
ولصاحبها سهمأ ربعةأ للفرسينو همينس لفرسل أسهم أن الجراح نب بيدةع

ًا  . )) نائبج هوف لفرسينا وقاف كان وما سهمأ مسةخ ذلكف سهم
ًا رأى وقد(  لحذاءا خالد  عن470 ص)  لدارقطنيا ( سنن وفي ) قال أنس

ذكر . و)) همس للرجلو لثةث : للفارس قال  النبي نع يهف يختلف ل ((: 
إني ((:  الق مالك نع ريرج لبن)  لفقهاءا اختلف(  كتاب  عن87 ص الستاذ

ًاس وللرجل سهمين للفرس نأ سمعأ أزل مل  . )) هم
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شرةع لثانيةا لمسألةا
.؟ صاصق المثقلب لقاتلا لىع أما

الحنيفة بوأ كان ((:  الق لحربيا غبراهيم عن 332 / 13 ) يغداد ( تاريخ في
بالنحو علم هل يكن ولم قيسي فكان الفقه يف وقعو .. فتركه لنحوا لبط

ً شّج : رجل هل فقال مكةب جلر فسأله يسل طأخ هذا:  فقال.  بحجر رجل
ص الستاذ قال )) شيء ليهع يكن مل بيسق أباب يرميه حتى أنه لو يءش ليهع

لمذهبا تبك يف بسوطةم المثقلب لقتلا حكم يف حنيفة أبي وأدلة (( : 23
حبان ابتو ماجه ابنو داود بي,أ النسائي ندع آثارو حاديثأ صحت ...... وقد

لمذهب،وقدا ذاه اهرهاظ ؤيدي غيرهمو شيبة بيأ ابنو راهوية ابنو أحمدو
إن  أل:  النبي نع عمرو نب الله بدع ديثح منها:  قوله ))....  احاديث حتص

بوأ أخرجه.  البل نم ائةم العصاو السوطب كان وما ، لعمدا بهش لخطأا دية
عباس بنا ديثح ومنها.  حيحص سندب حبان ابنو ماجه ابنو النسائيو داود
بنا أخرجه.  غلظةم لديةا يهف والعصا لحجرا تيلق لعمدا شبه:   النبي عن

أعواد نم ودع وهو-  مسطحب لقاتلةا دية يف عباس ابن ديثح ومنها.  راهوية
 . )) الحاديث نم ذلك يرغ إلى.  الرزاقا بدع أخرجه – لخباءا

!  لستاذا نهاع عرضأ وجل عز للها كتاب نم ياتآ لقضيةا هذه في:  أقول
ًا قتَلي أن مؤمٍنل كان : [ وما عالىت قوله:  لولىا الية ًأخ إل مؤمن ومن ط

ًام تَلق ًأخ ؤمن : [ ولهق ] إلى أهله لىإ سلمةم ديةو ؤمنةم قبةر فتحرير ط
ًا يقتل ومن ًام مؤمن  . 93-92:  النساء سورة- لية] ا هنمج فجزاؤه تعمد
طأخ قوعهو أنو ، قصده وه تعمدهو لقتلا عمد نأ لعربيةا يف المعلوم نم

بيهش طأخ أنهب وصفي تلق هناك انك إذا نهأ ريب ل و. صدق لب قعي أن وه
ًم الضربك لقتلا ببس تعمدي نأ وه إنماف بالعمد إنماو ، لقتلا قصدي لو ثل

نم العمدب بيهش لكنهو قصدي مل أنهل طأخ لقتلا فهذا ، تلق لب ليلما قصدي
ضعيف وأ وأ فلط إلى عمد نم نأ اقلع يشك ول.  تعمدةم سببه نأ جهة

ًح ضحهف تىح أسهر هاب ضربف أخرىب جاءو خرةص لىع أسهر وضعف يف بل
ًاج لخرا رفهط ذبج مث شجرةب رفهط شد مث عنقه ًاش ذب عنقهو اسهر ديد

ًاع تلهق قدف مات تىح ظهرهو صدرهو لعرب. ا لغة عن رجخ قدف مد
– ] الية القتلى يف لقصاصا عليكم كتب: [  تعالى قوله:  لثانيةا ليةأ

، يهف تأتيي تيلق كل يف لقصاصا وجوب لىع ليةأ  نصت178 البقرة
هال عقلي لتيا المعاني يف لمماثلةا المقصودو ، المماثلة لىع دلي القصاص

،ول قح غيرب كوني اتلةق تلق أنل حقب لقتيلا تناولت لف ، الحكم يف خلد
ًام طأخ لقتيلا ًاع يكون نماإ اتلةق تلق لن حض لتد لذيا القتيل ول، مد

سيرهي رباتض المضروبك قتله ال يلمهإ قصد نماإ أنه على لحالا واهدش
ًام كوني اتلةق تلق لن فيفةخ صاع وأ سوطب يف لقتلىا ليةا تتنازل و. قصود

ًاس لمتقدمةا الصور ، حق غيرب انك ذاإ نحوهاو معه ماو لرأسا ضحف هيو ابق
لكذ ثلم قتضيي لقاتلا وقتل ، القتل يهاف قصدو لقتلا ببس يهاف صدق لنه
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لصورا لكت يف لقصاصا وجوب لىع نصت فالية ، صاصق هوف يادةز بدون
ًاح ونحوها .  تم
إتَلق [ ومن وجل زع قوله:  لثالثةا الية ًا ُ ًاس وليهل علناج قدف مظلوم لطان

ًام انك نهإ لقتلا يف ُسرفي لف تعدي وه والسراف33- ] السراء نصور
قتلي لمف حقب ُتلق فمن ، لقصاصا قل: تعدي وأ ، يانهاب قدمت لتيا لمماثلةا
ًام ًا لإ اتلةق قتل يكون ول ، ظلوم ، لسابقةا الية يف ماك لكلما وبقية ، إسراف

ال عناهام في ماو معه ما و الرأس ضخف نهام لتيا لصورا تلك يف لقاتلا وقتل
ًاس للولي عالىت الله جعل فقد يهف سرافإ لف لمعتبرةا ثلة لمماا يتعدي لطان
.  القصاص شرع ذلكو ، عليه

اللباب أولي اي ياةح القصاص يف ولكم[  سبحانه قوله:  لرابعةا الية
 179- ]البقرة تتقون علكمل

لقتلا يتحرونف ، لناسا يتقه مل صاصق لقتلا في يكن مل ذاإ نهأ ريب ول 
ًاع المثقلب ًا دوان .  القصاص شرع نم المقصود يفوتف وانتقام

] به عوقبتم ام مثلب عاقبواف عاقبتم : [ وإن تعالى قوله لخامسةا الية
ثلمب فاعتدوا عليكم اعتدى فمن[  تعالى قوله:  لسابعةا الية.126 – لنحلا
 . 194- ] البقرة الله اتقواو عليكم عتديا ام

40 – ] الشورى مثلها سيئة سيئة [ وجزاء وتعالى تبارك قوله:  الثامنة ليةا
))... العمد شبه الخطأ دية نإ أل (( حديثف لستاذا ذكرها لتيا لحاديثا أماو

ًم ربيعة بن لقاسما نع قيلف إستاده يف مختلف عبد نع نهع وقيل، رسل
ًام عمرو بن الله ًم أوس بن عقبة من عنه وقيل.  رفوع عن عنه وقيل ، رسل

أكثرتلك لنسائيا ساقا وقد، ذلك يرغ قيلو ، الصحابة نم رجل عن عقبة
ًام لمتنا يكن مل ذاإ يهف تسامحي دق الضطرابو لختلفا وذلك.  لوجوها ، نكر

لكتابا يخالف مام لحنفيةا يزعمه ام عناهم يرى ال المحدثين نم قواه ومن
لختلفا بذاكو بذلك ردهف أنكرهل عناهم لكذ نأ أىر ،ولو لصحيحةا السنةو

وثقه وإنما ، شهورم غير به المتفرد أوس نب عقبةف ذلك ع م)1( والضطراب
ينكره ام ديثهمح في ير مل إذا مقلين انواك إنو المجاهيل توثيق عادته نم نم
. لقواعدا قسم نم السادسة القاعدة نم لثامنا المر يف لكذ شرحت وقد ،

بل ، قبةع لىع ثنواأ مال ةيالحنف يزعمه ام لحديثا ذاه معنى أن أوار ولو

المصنف ذكره الذي والضطراب ، الكوثري قال كما السند صحيح الحديث : بل لتق )1(
قم ر)) الرواء (( في ذكرت فقد ، الحديث صحة في يؤثر ل الذي الضطراب من وه الله رحمه

المصطلح علم يقتضيه ما لىع ينهاب قابلت ثم ، فيه الضطراب وجوه  ) أشهر2259( 
أرجحها ،وأن وجه كل رواة وعدد القوة في متماثلة غير أنها لي فتبين ، والتعديل والجراح

ذلك وعلى ، عمرو بن الله عبد عن أوس بن عقبة عن ربيعة بن القاسم عن رواه من رواية
العجلي سعدو ابن وثقه قد أوس بن وعقبة ، ثقات كلهم رجاله لن ، ةبالصح عليه حكمت

، عليه فاتفاقهم ، المصنف إليه أشار كما التوثيق في متساهلين كانوا وإن ،وهؤلء حبان وابن
حجر ابن الحافظ مثل ، يردوه ولم بعدهم من الحفاظ قبله بل ، عليه انتقاد أي توجه عدم مع

الجار ابن الحديث خرج من جملة من أن ذلك على زد . )) صدوقا (( : )) التقريب (( في فقال
. ولذلك يخفى ل كما لرجاله توثيق منه وذلك ) ،773(  رقم )) المنتقى (( كتابه في ود

على هو إنما ، زعموا علىما الحديث بهذا لهم استدل في الحنفية على الرد في فالعتماد
ًا الله جزاه المؤلف أوضحه الذي الخر المعنى .  خير
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انك إذا سيما ول، المنكرب لمتفردا جرح يف قاعدتهم بمقتضى يجرحونه علهمل
ً ال لتيا لصريحةا لصحيحةا لحاديثا ردوني والحنفية.  شهورم يرغ مقل

في رم ماك مخالفة ال يثح لقرآنل خالفتهام دعوىب البتة أسانيدها يف مطعن
همل سوغي فكيف ، عشرة الخامسة مسألة في أتيي وكما، لسابعةا المسألة

خالفةم ضوحو ومع الختلل نم سنده في ام عم لحديثا هذاب يتشبثوا نأ
، عمن قلت ؟ آخر عنىم حتملي وهل:  قيل . فإن لقرآنل عتمدونهي لذيا عناهم
لتيا كالصور ، لقتلا صدق القاتل نأ يهف يتبين ام القتل من نأ ذلك بيانو
ام ومنه.  نهم قربي وما لكذ نحوو عهم ماو لرأسا فضح نم هاب لتمثيلا قدمت

ًر ربض منك قصدي لم أم قصدأ فيه يتردد عصا وأ سوطب سيرهي رباتض جل
ًر ربض كمن يقصد لم نهأ يتبين ما منه. و قتلهف أسهر ضربف بيرةك جل

أول في قولهو أضرب لثةث هذهف فمات خفيفة صاع أو بسوط سيرهي رباتض
ًاح لولا للضرب ُمْخرٌج )) العمد بهش الخطأ يةد نإ أل ((:  الحديث مدع لنه تم

شامل نهأ الظاهرو خيران لا فبقى ، عمد بهش خطأ يسمى نأ يعقل ال حضم
الصلف لقتلا صدق يتبين لم إذا لنهف الثاني وأما واضحف الثالث . أما همال
ًات يكون نأ حقه ))العصاو السوطب كان ام((:  لكذ عدب فقوله.  دمهع قيد
قصد على دلي لسلحا ستعمالا أنل سلحب كان ام لثانيا الضرب نم يخرجل
ذلك يف الحكمة ،ومن التردد يقعف خرىأ رينةق تدافعه دق انتك ،وإن لقتلا
صحيح(  وفي ، القتل همل يحل ال يثح لسلحا استعمال نع الناس جرز

خيهأ إلى حدكمأ شتري ل:   الله رسول قال (( ريرةه أبي حديث ) من مسلم
نم حفرة يف يقعف يده يف ينزع لشيطانا علل حدكمأ يدري ال إنهف السلحب

ًا حديثه نم وفيه . )) النار لعنهت لملئكةا إنف بحديدة أخيه لىإ أشار من (( أيض
ُأمه هبيل أخاه كان وإن حتى  من290 ص4ج)  المستدرك(  وفي . )) و

ً لسيفا يتعاطى أن  الله رسول نهي ((:  الق جابر حديث ومن )) مسلول
ًا يتعاطون لىع  الله رسول مر ((:  قال كرةب بيأ الحديث ًم سيف ، سلول

إذا ؟ هذا نع نهيت قد ليس أو ، ذاه فعل نم الله لعن:   ألله رسول فقال
ًاس حدكمأ سل )) إياه ليناوله مث ليغمدهف أخاه يناوله أن أرادف ليهإ نظري يف

إما )) العصاو بالسوط كان ما ((:  قوله من ))ما (( كلمةف المعنى ذاك وعلى
وقت:  أي ، زمانية صدريةم وإما )) لعمدا شبه الخطأ (( نم بعض دلب وصولةم
نع تعالى للها قصة يماف الوجهين نم كلب قيل كما ، العصاو بالسيف ونهك

 .88:  هود . ] استطعت ما لصلحا لإ أريد إن: [  شعيب
نع أيوب وايةر نهام غيرهو النسائي ندع لرواياتا بعض في نأ لكذ ويؤيد
لعمدا بهش الخطأ .... (( القاسم عن لحذاءا خالد نع شيمه ورواية القاسم

نأ . على اهرظ هذا يف التقييد و)) كان ما (( فيه ليس ))... العصاو السوطب
يف ترددي يثح مدع نحوهو سلحب القتل انك ذاإ أنهب ضىق إنو الشارع
في داود بوأ . أخرج يقتص ل نأ لىع لدما ولي حض يف بالغي إنهف القصد

فرفع  النبي عهد في الرجل تل ق((:  الق هريرة أبي حديث ) من ( السنن
والله الله رسول يا:  القاتل فقال ، لمقتولا ولي لىإ فدفعه  لنبيا إلى ذلك
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ًاص كان نإ نهإ أما:  للولي  الله سولر قالف قال ، تلهق أردت ام قتلته مث ادق
(( وفيه حجر نب وائل حديث نم خرجهأ ثم )) بيلهس فخلى:  قال.  لنارا تدخلنل

: لرجلل .... قال تلهق ردأ لمو الفأسب رأسه ربتض قال ؟ قتلته يفك قال
)).... مثله انك قتله نإ نهإ أما:   الله سولر قالف ليقتله هب خرجف خذه

هوو ناأ كنت:  . قال قتلته كيف (( ) وفيه سلمم ( صحيح يف ائلو وحديث
))...... قتلتهف قرنه لىع الفأسب ضربتهف أغضبنيف سبنيف شجرة نم ختبطن

))النار.... في المقتولو القاتل:   الله رسول الق دبرأ فلما (( رواية وفي

نأ لوليا ألس انك وسلم آلهو عليه الله لىص النبي نأ لىع عضهمب وتأوله
المر من القصة يف يسل : انه الول:  وجهين نم ضعيف وهذا.  أبىف يعفو

نم يسل أنه:  الثاني.  بعده ام وأ لثما بيان نم ماوقع لإ العفوب لإ العفوب
ًاأ يأمر أن  لنبيا نةس ًاأ قهح تركب حد ًاج مر متثلهي مل نإ لمأمورا أثمي ازم
أتأمرني:  قالتف وجهاز كاحن تفسح ال نأ تقع لما بريرة بيأ لىإ  غبر قدو
ولم.  يهف يل اجةح فل:  قالت.  شفعأ ناأ وإنما ، ل:  قال ؟ الله رسول اي

ليهع دل ام فالصواب.  بريرة لىع أصحابه من أحد لو ُأميو بيبأ وه يعقب
أرد : لم القاتل قول على بنيم وه نماإ قتل نإ لوليا إثم نأ هريرة أبي ديثح

ج)  لثارا مشكل ، يف لطحاويا  ذكر وقد.  دقهص حتمالا وةق . مع قتله
لتيا البينة نأ أعلم والله لكذ عنىم فكان ((:  قال مث  الحديث409 ص1
نهأ ندناع انك لذيا فعله ظاهرب شهدت صمةخ أخيل قتلهب ليهع هدتش انتك
من منه انك وأيما نفسهب علمأ ليهع المدعى وكان، فيه ندناع شك ل له مدع

ًاب ادعىف ذلك  . ))......عهم بحجة ل ذلك في نهم انك اطن
بعض يف بل هودش أي بينة إقامةل الروايات من شيء في رأ : لم قولأ

فإنما )) لبينةا عليه أقمتل عترفي لم ول إنه أما ((:  الق الولي نأ لرواياتا
وضرب ، صفتهو بآلتهو بتعمدهو بالضرب الرجل اعترف لواقعةا في انك

بتعمدهو هوو عارضه ما هناك أن إل ، لقتلا صدق قتضىي الفأسب الرأس
ما هناك نأ إل ، القتل صدق قتضيي الفأسب لرأسا ،وضرب صفتهو وبآلته

هاب ختبطي لجانيا يدب الفأس كانتو داوةع ينهماب سبقي لم نهأ هوو علرضه
القتل ردي لم نهأ ادعىو يده يف كان ماب فضرب لسبا بسبب ضبهغ ثارف

لقتلا أنب يقضى لحالا ذهه مثل يف نهأ دلي فالحديث.  ذلك لىع وأقسم
ٌدع لكنهو القتصاص من لوليا يمنع ،ول نهع والتنفير القتل نع لزجرل تأكيد م
نهم منع ول لنه:  وقلت ليه؟ع يحرم مام يمنع ال وكيف:  يلق فإن ليهع حرمي

ًا النبي نأ ثبت ام ذاه ويشبه.  القتل عن لزجرا تأكيد نم لمقصودا فاتل حكم
غير انك إنو السؤال يف الملحف يعطى اك وسلم وآله عليه الله صلى

أبي حديث نم ) وغيرهما ( المستدرك ) و أحمد ( مسند وفي ، ستحقم
حدكمأ إن اللهو أما ((:  الق سلم وآله عليه الله صلى النبي نأ لخدريا سعيد

ياهمإ عطيهات لم:  عمر قال.  نار إل هي وما تأبطهاي عندي من بمسألته يخرجل
مسلم (صحيح ي . وف)) لبخلا لي للها يأبىو ذلك لإ يأبون ؟ أصنع : ما قال ؟
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نأ يرونيخ إنهم ((:  وسلم وآله عليه الله لىص النبي عن مرع حديث من) 
 .)1( )) باخلب فلست ، بخلونيي أو بالفحش يسألوني

ًا كني لم ذكرنا لذيا معنى على الحديث ذاك ملح إذاف الله كتابل مخالف
ًام يكون فل ، لمعقولا للنظر لو لصحيحةا لسنةل لو وجل عز ذاه ،وعلى نكر
فإن.  الخلل نم فيه ام عم هب المتفرد راويه وثقو المحدثين من قواه نم بنى

ًام لحديثا يكون لكذ فعلى لناق به تشبثوني لذيا لمعنىا لإ الحنفية بىأ نكر
ًاا راوية ويضعف يردف . تفاق

طريق هنل رشىه جانبي لك          فإنما قفاها وأ رشىه أنف ذخ
ينب مناوشة يف لقتلا كوني بأن لتقييدا لثانيا الحديث في يأتيس لىانهع

. وعلى قاتله نم يدرى ال جلر يقتلف لحس حمل لو غينةض دونب شيرتينع
ًا كانو لحديثا ذاه صح لوف هذا . المقيد ذاك على ملهح وجبل مطلق

يف فينظر عمد بهش لقتاا أنب قضىي الصورة تلك في نها لحديثا مقتضىو
غلظةم يتهد كانت منها المقتول انك فأيتهما لمتناوشتينا العشيرتين

هناك كان ذاإ فأما ، اقلتهع وأنها نهام القاتل نأ لظاهرا أنل ، لىالخرىع
عرف قسامة،وأماإذا فيجعل عمد القتل بأن يقضى فإنه سلح وحمل ضغينة
. أعلم . والله حكمه لهف القاتل
الحجر قتيل شبه:   النبي عن عباس ابن حديث منها ((:  لستاذا قول
 .)) راهوية أبن أخرجه.  مغلظة لديةا فيه والعصا

ابن أن  وذكر332ص4ج)  الراية ( نصب يف لزيلعيا : ذكرناه ولأق
دينار نب عمرو نع مسلم نب إسماعيل عن يونس نب عيسى عن رواه راهوية

ص4ج عنيي هل تقدم ام لىع يتمامه وأحال ، ختصرم وأنه ، عباس أبن نع
ال قلع والخطأ ، لمقتولا ليو يعفو أن إل قود العمد ((:  ناكه  الحديث327
نم غلظةم الدية فيه السهم رميو الحجرو لعصاا تيلق لعمدا وشبه ، يهف قود

( سنن يف والحديث.  نفسه السندب راهوية بنا لىإ نسبه )) لبلا اسنان
مسلم نب إسماعيل ان هارون بن زيدي((:  طريق  من328) ص لدارقطنيا

اليد ودق العمد:   الله رسول : قال الق عباس أبن نع دينار نب عمرو نع
دية هوف بسوط وأ عصا وأ حجرب عمية في قتل فيه،ومن قود ال قلع ،والخطأ
كما اضطرب قدو عيفض أمية نب وإسماعيل . )) لبلا أسنان يف المغلظة

. الحنفية ندع مدع هوو لسهما مير اهويةر بنا رواية يف فيه جعلو رأيت
نع دينار نب عمرو عن كثير نب سليمان طريق نم غيرهو داود بوأ هاورو

ًا وأ عميا يف قتل من (( رفعهي باسع أبن نع طاوس وأ حجرب ينهمب تكون رمي
ًاع تلق ومن، طأخ قلع عقلهف سوط . يهف تكلمم ليمان . س)) يده فقود مد
نع عمرو نع عمارة بن لحسنا طريق  من328 ص الدارقطني ورواه

ًام باسع أبن نع طاوس ًا عيفض عمارة نب والحسن.  رفوع . ورواه جد
سندهب دينار نب عمرو عن زيد بن حماد طريق  من327 ص الدارقطني
ًم رواه أنه حماد عن .والصحيح عن النساء عفو (( باب يف داود أبو قال ، رسل

،) 2/15 ( )) الترغيب (( في كما سعيد أبي حديث نبحو )) صحيحة (( في حبان أبن أخرجهو )1(
ًا2074(  رقم )) الظمآن موارد (( في وهو .  حسن وإسناده ، ) مختصر
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ذاوه سفيان نا السرح ابن ونا ح ، حماد نا عبيد بن محمد حدثنا (( : )) الدم
 الله رسول قال عبيد بنا وقال.  قتل من:  الق طاوس نع عمرو عن حديثه

ًاع قتل من:  ضرب أر بالسياط وأ حجارةب ينهمب كوني رمي في عميا في ند
ًاع قتل منو الخطأ قلع عقلهو خطأ فهو عصاب : عبيد بنا ،وقال قود فهو مد

عيينة نب سفيان نع السرح بنا ورواه . )) تمأ فيانس ....... وحديث دي قود
ماك الشافعي واهر ولكن ، داود بيأ عن رم كما ولهق طاوس نع عمرو عن
النبي عن طاوس عن عمرو نع سفيان  عن45ص8) ج البيهقي ( سنن في
  .نع اوسط نع جريج أبن نع مسلم بن لوليدا طريق نم البيهقي ورواه

ًا عباس أبن رواه وقد.  لتسويةا دلسي التدليس ديدش والوليد ، مرفوع
بن عمرو أخبر جريح ابن أنا الرزاقا عبد ((:  طريق  من328 ص الدارقطني

وأ بالعصا القتال في الرمي في يصاب : أرجا يقول طاوس سمع نهأ دينار
قاتله نم يعلم ل نهأ أجل من هب يقتل ول دىوي بالحجارة الترامي أو بالسياط

: الهذليتين في  الله سولر قضاء إلى ترى : أل وأقول ((:  جريج ابن قال )) ؟
. أخبرناه وجنينها ووداها هاب يقتلها لم إذ ، فقتلها عمودب الخرى حدهماإ ضربت

 . )) اوسط زيجاو لم هبيأ عن طاوس ابن
. ستأتي لهذليتينا : قصة قولأ

ًا وأخرج طاوس بنأ أخبرني جريج بنا أنا الرزاقا عبد ((:  طريق من أيض
....  النبي لىإ لوحيا اءج العقول ذكر فيه كتاب بيأ عند )1(قال ، هبيأ عن

الحجر ، لخطأا دية ديته لعميةا قتل:   النبي عن هوو الكتاب لكذ ففي
ًا حملي لم ما والسوط والعصا معمر نع الرزاقا عبد (( طريق ومن )) سلح

ًا عمية يف قتل : من قال نهأ هبيأ عن طاوس نع سوط وأ عصا أو بحجر رمي
 . )) المغلظة دية ففيه
ً  النبي عن عنه أو قوله من طاوس عن جعلهت لصحيحةا الرواياتف مرسل

الحديث على الكلم آخر في لكذ توجيه مر وقد ، سمعت بما وتفسيره ،
.  لحنفيةل فيه متشبث لف لسابقا

بينهم يوجد أن ((:  ) بقولهم ( النهاية في كما الغرب أهل فسرها (العميا و
 . )) قاتله يتبين ول ، أمر يعمي قتيل

بكر حدثني ((:  الخولني يحيى بن إدريس طرقا من القطني الدار وأخرجه
بيأ عن طاوس حدثني دينار بن عمر عن النصيبي حمزة حدثني مضر بن

ًا عميا في قتل : من الق  النبي عن هريرة أخرجه ثم )).....  بينهم تكون رمي
ومن ))...  دينار بن عمرو عن مضر بن بكر أنا ((:  صالح بن عثمان طريق من

عن لحارثاا بن عمرو عن مضر بن بكر نا ((:  صالح بن عثمان عن آخر وجه
 . )) دينار بن عمرو

ابتلوا الذين من لكنة نفسه يف صالح بن , وعثمان هالك النصيبى حمزة
.  هالك . وخالد ويخلط عليهم فيملي معه يسمعون كانوا ، نحبيح بن بخالد

 . ن الله عبد واسمه طاوس ابن عنيي )1(
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عود وهو ش بمسطح القاتلة يةد في عباس ابن حديث ومنها ((:  اذتالس ولق
 . )) الرزاقا عبد أخرجه ش الخباء أعواد من

:  الصحابة من جماعة رواية من القصة : جاءت أقول
، عباس ابن سمعة ومنه عةبلناا بن مالك بن حمل المرأتين : زوج الول

: قال جريح ابن : أنا قال الرزاقا عبد ثنا (( 80  ص4 ) ج أحمد ( مسند ففي
ًا سمع أنه دينار بن عمرو أنا أنه عنه الله رضي عمر عن ابن عن خبري طاوسش

: فقال ابغنال بن مالك ابن حمل فجاء ،ذلك في  الله سول ر. قضاء نشد
، جنينهاو فقتلتها مسطحب لخرىا إحداهما ضربتف امرأتي بيتي ينب كنت

نع أخبرني ، ل:  عمرول قلت.  هاب قتلت أنو غرةب جنينها في  لنبيا فقضى
أبن نع عاصم بيأ عن داود بيأ ورواه . )) شككتني : لقد الق وكذا كذاب هبيأ

بن النضر قال داود أبو قال ((:  وبعده )) تقتل أن ((:  قوله لىإ معناهب جريج
 .)) الخباء عود : السطح عبيد بوأ قال.  لصوبجا هوو المسطح:  ميلش

بنا قول من فيهو نحوهب الرزاقا عبد طريق  من43ص8ج البيهقي رواهو
بغرةو بديتها قضاء نهأ هبيأ عن طاوس بنا : أخبرني لعمرو قلتف((:  جريج

أبن عن عكرمة طريق نم النسائي ورواه:  ككتنيش لقد:  قال.  نبيهاج عن
طريق نم الطبراني وروى . )) بحجر لخرىا  حداهماإ فرمت ((:  فيهو عباس

امرأتان له كان أنه ((: مالك نب حمل نع لهذليا أسامة أبن المليح بيأ
ًا المعاوية ... فرفعت ومعاوية لحيانية بلىح وهي اللحيانية هب فرمت حجر
ًاج فألقت ّد)  لقاتلةا : ( أخي ويمرع نب لعمران حمل فقال ، نين عقل إلى أ

وذكره . )) العصبة لىع العقل:  فقال  الله رسول لىإ ترافعاف فأبى ، مرأتيا
) . ( الصابة نم مرانع ترجمة في حجر بنا

من ترجمته . في لهذليا عويمر:  ويقال ، ويمع لمقتولةا أخو:  لثانيا
نم وغيرهم الطبرانيو كليب نب والهيثم خثيمة أ[ي ابن أخرج (() :  ( الصابة

نب تميم نب عمرو نع الضعفاء حدأ سموأل نب سليمان بن محمد طريق
: هال يقال نام امرأةو مليكة أختي : كانت قال جده نع هبيأ نع لهذليا عويم

عفيف مأ فضربت.... مالك بن : حمل هل يقال منا جلر ... تحت عفيف أم
) . ))....  بيتها بمسطح ختيأ

نب المليح أبي طريق نم الطبراني وىر لهذليا عمير نب : أسامة الثالث
هذيل نم لرج ندع كانتا بامرأتين  النبي أتى ((:  الق هأبي نع الهذلي أسامة

هما ابنين لها نإ للها نبي يا:  مرانع عويم.... فقال نب عمران:  له يقال
عن تعقل أن أحق أنت:  قال.  أمهم نع يعقلوا أن حقأ همو لحيا سادة
في وذكر)  ( الصابة نم مرانع ترجمة يف حجر بنا ذكره ))....  أختك

(( فيهو المليح بيأ طريق نم أخرجه أسامة بيأ نب الحارثا ) أن ( الفتح

 . )) حجرب لخرىا حداهماإ فخذفت
طرقا نم ) وغيره مسلم ( صحيح يف وحديثه شعبة بن المغيرة:  الرابع

سطاطف بعمود (( فيهو المغيرة نع ضلةن نب عبيد نع إبراهيم نع منصور عن
 . )).... فسطاط ود ع أو بحجر (( للترمذي وايةر وفي ))
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الكم طريق نم غيرهما ) و ( الصحيحين في حديثهو هريرة أبو:  لخامسا
رمت الهذيل من إمراتين أن (( هريرة بيأ نع سامة بيأ نع شهاب ابن عن

 .  ))نينها.... ج طرحتف لخرىا إحداهما
هابس أبن نع يونس طريق ) من الصحيحين(  يف خرىأ رواية فيو

( وفي )).... اهطنب يف وما ، قتلهاف بحجر الخرى حداهماإ رمتف(( وفيه بسنده
عبد طريق من )) الطب كتاب (( من )) الكهانة باب (( ) في البخاري صحيح

فأصاب حجرب الخرى إحداهما فرمت.... (( شهاب أبن نع خالد نب الرحمن
مالك عن قتيبة ثنا (( وفيه ))...  بطنها في الذي ولدها قتلتف حامل هيو بطنها

إحداهما متر مرأتينا نأ هريرة بيأ نع لمةس بيأ نع شهاب ابن نع
 .))....  نينهاج طرحتف حجرب لخرىا

بن الله عبد طريق نم النسائيو داوود بوأ خرجأ السلمي : يزيدة السادس
يومئذ .... ونهى أسقطتف خذفث) امراة ( أو ذفتح امراة نأ هبيأ عن زيدةي
 . )) الحذف نع

الفعل يف لختلفا رأيت قدو ، لقصةا طريق نم ليهإ لشارةا اتيسرم هذا
حجر- عمود- مسطح:  للةا وفي.  ذفح مأ حذف مأ مير أم وه ضربأ

. الترجيحف يمكن مل إنف يجمع نأ ذاه مثل يف لعلميةا . والطريق فسطاط
رمي حذف كلف جانب نع لرميا وه الحذف أنل حذفف الفعل ماأ قالب فقد
ًا ذلك انك وإنما ، عكس ،ول ًك أنل الحذف نع للنهي سبب حجرب مير نهمام ل

ًال لتقاربهماو (( لرواياتا بعض يف مر ماك ربض الرمي لىع طلقي وقد.  فظ

ًا انك جرح نهاإ يقال قدف اللة أما )) حجرب ضربتها امراة ضربت ذلكو صوبج
رواية وفي )) بحجر (( عنه رواية في و)) بمسطح (( لمراةا وجز رواية يف نأ
هوو لصوبيجا لىع طلقي شتركةم لمةك والمسطح )) بمسطح (( لمفتولةا خيأ
ًا البادية هلأ ندع يكون قدو يخبزو العجين هب يرقق ام لىع ويطلق، حجر

نع عبيدة نع إبراهيم نع منصور رواية يف فجاء ، الفساطو لخباءا عمود
وفي )) سطاطف عمود وأ بحجر (( رواية وفي )) سطاطف بعمود (( المغيرة

)) بمسطح (( لروايةا أصل يف انك فكأنه )) بحجر (( ابراهيم نع لعمشا رواية

بعضهم. وفي وشك الخر، لىع وبعضهم عنييهم احد على عضهمب فحمله. 
فكأنه )) بحجر (( نهم لخرىا وفي )) باءخ بعمود (( هبيأ نع لمليحا أبي رواية

بحجر (( )) ( الصحيحين يف هريرة أبي رواية وفي )) بمسطح (( لصلا يف انك
رجحأ لشيخانا ليهع تفقا ماف إلو لتوجيةا ذاك اتجه فإن ، ليهع ختلفي ولم ))
به تبيني مام يسل حجرب احبتهاص لمراةا ذفح إن:  نقولف هذا قررت إذا. 

ًا ^ 87. ^  لقتلا قصد ل مطلق
عمد شبه لكذ مثلب لقتلا أن لىع يدل  لنبيا ستفصالا دمع قيل فإن

لخصمينا نم ختلفا الروايات من شيء يف ذكري لم:  قلت ال،ح كل على
لمليحا أبي رواية يف قدمت لب وجبةم فغي ول ؟ لعمدا شبه مأ عمدأ القتل يف
مرأتيأ عقل إلى أد)  القاتلة أخي(  ويمرع بن عمرانل حمل فقال (( حمل نع
ماه ابنين هال للها انبيي مرانع فقال (( هبيأ نع روايته في )) فترافعا أبىف

فبل الخصمان اتفق قد . ف)) أمهم عن يعقل نأ نأ احق وهم الحي ادةس
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العاقلة في ختلفاا ،وإنما العاقلة لىع دية لقتلا في نأ لىع بعدهو لترافعا
أن لىع اتفاقهما ذلك ومعنى ؟ بنان لا مأ لخا لواقعةا يف لديةا تلزمها لتيا
اخت إن حدهماأ قالف اضق لىإ رافعات خصمين نأ وافرض.  دعم بهش لقتلا

صدقا : قد الخر فقال ، بالدية فأطالبه عاقلتها هوو عمد شبه أختي قتلتن هذا
حاجة ال أنه ترى مهم. ألأ عن يفعلوا أن حقأ وهم نونب لقاتلةل ولكن

، مدع بهش أنه لىع لخصمينا لتصادقا ، لقتلا صفة نع السؤال لىإ القاضيب
 ؟ غيره في ختلفاا وإنما

 . )) سيأتي كما الرضخ حديث حنيفة أبو أعل وقد ((:  الستاذ قول
قلت:  الق مفضل بن بشر (( طريق  من13/387)  بغداد ( تاريخ يف أقول

ًا نأ أنس عن .... قتادة نيفةح بيل رضخف حجرين ينب اريةج رأس ضخر يهودي
ص الستاذ ! قال ؟ إعلل هذا هل . ف)) ذيانه قال.  جرينح ينب أسهر  لنبيا

لبةق بيأو ، زيد نب شامه طرليقب أنس نع مرويف لرضخا ديثح  : وأما80
الشرع في عروفم غير وهذا ، ينةب غير نم لمقتولا قولب القتل وفيه ، نعنةع
ثم) . ))1(يهاف تكلمم قتادة نعنةع كنل القاتل قرارإ أنس نع تادةق وايةر وفي ،

. عنه الله رضي أنس يف يتكلم راح
جدة نع هذا حديثهو مالك نب أنس نب زيد بن هشام هوف شامه : أما قولأ

ابتث أنس جده نم سماعةو مدلس غير وهشام ، وغيرهما) الصحيحين( يف
يهف يخشى ام رواية من التحفظ ادتهع منو عبةش عنه فالراوي لكذ ومع،
.) الصحيحين( في وحديثه ، لتدليسا

لحديثا هذال شامه فسماع لتدليسا يهف خشىي عما لتحرزا عادتهما منو
زيد بن الله عبد هوف قلبة بوأ حال. وأما كل لىع ابتث مالك نب نسأ جده نم
يف حجر بنا وذكر )) التدليس له يعرف ل ((:  اتمح أبو يهف قال قدو لجرميا

منع يروى ال قلبة باأ أن لكذ معنى أن نهم يعلم ) ما ( التهذيب نم ترجمة
قصة يف كما أنس نم سماعه ثبت وقد.  نهم سمعه ام لإ منه عمس دق
نهأ ذاه حديثه يف فالحكم ، ) أيضا ( الصحيح في حديثهو غيرهماو لعرنيينا

 أنس. نم سمعه
) ( الصحيح يف البخاري قال.  السماعب صرح دق كنهل مدلسف قتادة أما

حدثنا يانح خبرناأ سحاقاإ حدثني : )) هب تلق رةم القتلب أقر إذا باب (( في
ًا نأ مالك بنأ نسأ دثناح تادةق دثناح مامه جرينح بين اريةج رأس ضر يهودي

وقد . )) الحجارةب أسهر فرض  النبي هب فأمر ، أعترفف اليهوديب فجئ..... 
الق عفان نا ث(( : 269ص 36 )) أحمد سندم(( وفي )) بحجرين ((: -  مامه الق

ًا أن قتادة : أنا الق همام ثنا )) فاعترف به جيءف اليهودي فأخذ...  أخبره أنس

التراجم قسم نم نسأ  وترجمة103-101 ) ص الطليعة(  يف لكلما وتمام
.  لخامسا الفصل ثناءأ وفي لثالثا لفصلا وائل أ) التنكيل(  قدمةم وفي ،

؟ تجاهل أم الكوثري ذلك فهل ، يأتي فيما المؤلف بينه كما بالتحديث قتادة صرح : قد لتق )1(
:  الشاعر قال كما فهو ، حال كل وعلى ، الثاني الظن أغلب

 . ن أعظم فالمصيبة تدري كنت وإن    مصيبة فتلك تدري ل كنت فإن
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ًا حنيفة باأ يعني(  رأية من و((:  الستاذ قال قطف السيفب لقودا أن ) أيض
ًات  ! )) الكتاب يف عليها لمنصوصا المماثلة نع لخروجا عدمل حقيق

، النقصانب كوني فكذلك ، العدوانب يكون ملك المماثلة عن الخروج:  قولأ
من مكينهت قتضيي كذلكف العتداء نم لوليا نعم قتضيي لعدلا أن كماو

ًاإ قتل ومن ، الستيفاء ًا نسان يقتل نأ القصاصف الحجارةب أسهر رضخب ظلم
ول قصودةم يرغ خفيفةف زيادة هذا يف قعي ربما:  يلق فإن ، لقتلةا لكت ثلم

نم لوليا تمكين وفي ، تلتهق ثلم تلق إنه:  قالي أن من مانعة لو محققة
القتل ينب الجمع عم وردع ، لناسل وزجر ، لنفسه تطييبو ، غيظةل فاءش ذلك

ًاظ لمحصنا لزانيا رجم وتعالى تبارك الله شرع قدو ، لقتلةا إساءةو لم
ًاإ ًاظ والقتل ، الزجر يف بلغ وتعالى تبارك للها قال نعم.  الزنا نم أشد لم

ٍةس [ وجزاء لعفوا نأ ] وكما الله لىع فأجره وأصلح عفا منف مثلها سيئٌة يئ
يكون نأ لمرا غايةف تخفيفهاب يكون قدف لبتةا لمجازاةا تركب يكون قد

لكذ لىع ذلك يف ورد ام حملي هذا وعلى ، ولىأ لعنقا ضربب لقتصاصا
.  الموفق . والله هل يرهغ معارضةو عفهض على

69



عشرة الثالثة لمسألةا
ًاع لعاقلةا تعقل ل بد

لشعبيا ) : وقول ل قا ( ع لقاموسا صاحب قول (( : 24 ص الستاذ قال
ًاع لعاقلةا تعقل ال ًا لو مد الصمعي .... قال عبد لىع جنيي نأ ... معناه عبد

حتى عنه وعقلت قلتهع ينب فرقاي لمف لرشيدا حضرةب يوسف باأ كامت: 
لكملا قال ، نهع قلتغ معنى يف ستعملي عقلته و((:  الستاذ قال )) همتهف
ًاع لعاقلةا تعقل ل:  وهو لحديثا ) : وسباقا العناية(  يف ((:  هوو وسياقه.  مد

ًا لو ًا ول صلح عترفا عمنو مدع عناه: عمنم أنل ذلك لىع يدلن )) اعتراف
بن حماد عن نيفةح بيأ ) عن ( الثار في يوسف بوأ أخرجه ما ويؤيده ها

نب حمدم خرجهأ . وما طأخ قتل ذاإ لعبدا لعاقلةا تعقل ل:  قال نهأ غبراهيم
الله عبيد عن هبيأ نع الزناد بيأ قنب الرحمن عبد ) عن (الموطأ يف الحسن

ًا لعاقلةا تعقل : ل الق عباس أبن عن مسعود بن عتبة بن اله عبد بن لو عمد
ًا ول صلحا أن لىع صن لمملوكا جنى ماو ها....  لمملوكا جنى ما لو أعتراف
ًاع لعاقلةا تعقل ل:  قولهب المراد غمر الجاني العبد نع تعقل ل العاقلة أن بد

الصلحو العبدو العمد: عمر نع لشعبيا طريقب لبيهقيا وأخرج.  تقولم لك
قول نم نهأ والمحفوظ ، نقطعم : هذا قال . ثم لعاقلةا تعقله ال العترافو
رتك فذا عبيد أبو ال ق(( خرهاآ فيو عبيد بيأ عبارة حكى ثم )) لشعبيا
ولو ، عرب لمك عليهو يلىل بيأ ابن قال ام عندي القول:  قالف لصمعيا

قال ثم )) عبد عن العاقلة تعقل : ل كانل حنيفة أبو قال ما لىع لمعنىا كان
. نهع عقل:  العرب لسان يف يأتي أن بينو ذاه بين منافاة ول ... ((:  لستاذا

لحذفا على.  عنه : عقل بمعنى الباب هذا . في : عقله بل.  ودى:  بمعنى
. فلن نع يةد يدفعهال لجمالا قولئم لنف عقل:  الكلم صلأ أأنل اليصالو

عن- وهذا– حذفب نهع لمدفوعا لىإ أوصلو لصريحا المفعول عن فاستغني
إبراهيمو عباس وابن عمر عن المروية الثار من والقصد ، لعربيةا أسرار من

 ))..... واحد الشعبيو لنخعيا
فإذا ، لعلما كتب يف عروفم تفصيل على عصبته لنسانا : عاقلة قولأ

ًا ّحر تلق ًام خطأ حر ، لقاتلا عاقلة لىع الديةف بينةب ثبتو مدع شبه أو حظ
صبةع شأن ومن ، ثأرهب طلبوني لمقتولا أولياء نأ ذلك في لحكمةا ومن

تقدموا نأ شأنكم من:  همل يقالف ذلك يف حقونم همو ونهد تقوم نأ القاتل
ًاع لقتلا انك وإن.  فعلهب الزمم اغرمواف ونهد اعترافب لإ يثبت لم وأ مد
لم مهد طلب : لو العمد يف يقولون دق أنهمل يءش لعاقلةا لزمي مل لقاتلا

: العتراف يف . ويقولون اختيارهب نفسه أوقع وهو ذلك نال يحل لو ونهد نقم
كاعترافه ذلك لن بمصالحته إل شيء يلزم لم ذاإ وهكذا باختياره البلء رج هو
 .

:  مسألتان بقيتو
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ًا عبد قتلي : أن الولى على ول لعبدا عاقلة على شيء هذا في فليس حر
ًاع ادامم فلنه لعبدا اقلةع . أما يدهس عاقلة وأما ، نهمع لجنبيا معنى في بد

ول به لنا شأن لو العبد وه لمطالبا : القاتل يقولون فلنهم يدهس اقلةع
.  ونهد نقوم

ًاع رح بقتل : أن لثانيةا ًاع انك : إذا قيلف بد قود : ل وقيل ، القود بتث مد
بثأر يأخذ نأ يهمه ال العبد سيد فإن ، لفتنةا مظنة نم ليس ذاه لن ، بحال

ًم يأخذ نأ همهي إنماو بدهع ًا خطأ كان ذاإ . فأما منه به يستعيض ال أو محض
ًا ودق لف مدع شبه : قوم قالف الواجب يف واختلفوا ، لمالا جبي وإنما اتفاق

فاته ام يعادل ام ستحقي يدهس لن ، بلغت ام بالغة العبد قيمة بالواج
ًا لمقتولا انك لو ماك القيمة هوو معروف لكذ مقدارو جعر هذا وإلى ، فرس
وه قدارهام لكن يةد الواجب:  وقيل.  غيرهو الشافعي قول هوو يوسف بوأ

لم زادت وأ ساوت إنف ليهاع زيدت لو الحر دية تساوي ل أن بشرط القيمة
ثم.  فيه يخفي لو حنيفة بيأ ولق وهذا ، عشرةب لحرا دية وند لإ يجب

الواجب انك نإ أنهل يءش عليها ليس:  قوم فقال ، لعاقلةا تعزيم يف ختلفواا
ًاف المقتول كان لو كماف يمةق نأ لعبدا يدس شأن نم ليسف دية انك وإن ، رس

تلزم:  حنيفة بوأ وقال.  اقلتهع تعصب مثار نم ذلك فيكون القاتل مد يطلب
ًاع لعاقلةا تعقل : ل الشعبي نع روي بما خالفوهم احتج.  لعاقلةا ًا ول مد عبد

ًا ول ًا لو صلح لمسألةا في اردو ذاه معنى إنما:  حنيفة أبو فقال.  اعتراف
لستاذا أجابو مر ماب لصمعيا فرده القاتل وه لعبدا يكون نأ وهي، لولىا
.  سمعت ماب

لفاعلل لبناء أبا أدري ل )) قتل ((:  فقوله ، إبراهيم نع ذكر ام أما:  أقولو
بيأ قول خلف يف نص هوف الظاهر هوو للمفعول انك فإن المفعول، أم

قلنا ، لفاعلل البناءب ندهع أنه لىع تدل هل حنيفة بيأ رواية:  قيل فإن.  حنيفة
هذين طراحا ،والحق لمفعولل بالبناء ندهع نهأ تدل هل يوسف أبي رواية بل: 
أقوال من يروي دق وسفي بيوأ نيفةح بيكأ والعالم، ابعيت إبراهيم إنف
. القتيل عقلت اللغة يف المعروف أن بتث ذاإ لكن ، هب قولي ل ام لتابعينا

هوو لمفعولل بنيم براهيمإ قول يف الفعل أن تبين.  لقائلا عقلت:  دون
. الظاهر
، غيره عن روي مال طابقتهم الواجب نم ليسف باسع أبن عن الثر وأما

، واحدةب منها كل انفردو ، ثلثا لىع لقولنا اتفق سائلم خمس يه بل
عقلت ل ، لقتيلا عقلت:  اللغة يف المعروف انك ذاإ هذاب لجزما ويتعين

. اللغة لىع المدار نأ فتبين.  لقائلا
لعاقلةا تعقل ال لمعنىا بل ، شيءب ) فليس العناية(  صاحب ذكره ام فأما

لستاذا حقيقت وأما.  عترافا واجب ول لحص واجب ول بدع قيمة لو مدع يةد
لبلا قوائم لنف عقل (( هيو لصلا نهاأ عمتز لتيا العبارة:  هل يقالف
ًا نأ العربية بمقتضى عطيت إنما )) فلن نع دية يدفعهال القاتل وه الثاني فلن

زمتهل لتيا الدية عنه وأديت ، عليه لذيا لدينا فلن نع دفعت ((:  قولن فإننا
زمتهل لتيا الدية نهع : أديت أي )) عنه ديت و((:  لمعنىا بهذا يقال نأ ويصح ))
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بدل يأ القتيل من يةد هذه:  يقال وقد )) وديته ((:  قالي إنماف لمقتولا أماف ،
:  الشاعر قال   عنه

 الحصى عدد زوجها نم لها قلناع         
قلةع جعلت لمف وجهاز قتلنا يقول (() :  المعاني ( كتاب في قتيببة ابن قال

لبدليةا يه هذه ))من ((و )) عدةو لحصىا بلقط ولعي ..... والمفعول همها لإ
تبك صغار ] وفي الخرة من لديناا الحياةب أرضيتم ٌ: [ تعالى قةله يف تلهام
لقاتلا ذمة تجاوز علتهالج فإنما الدية أديت وإذا ، للمجاوزة ))عن (( نأ لعربيةا
لمقتولا مجاوزنهال معنى ول، عليه انك لذيا لدينا فلن نع اديت:  تقول ماك
.

القوائم نع ستغنواا لكن ، لبلا قوائم عقلت (( الصل أن يبر فل بعدو
استغنواف الدية يف لبلا قلع كثر ثم )) ناقتك اعقل ((:  قالواف حال كل على

ويقول.  : اعقلوا المصلح وأ لمقتولا ولي يقول ، البل نلفظع لديةا ذكر يف
قضايا في العقل من لمتبادرا صار حتى ذلك . وكثر سنعقل القايل ولياءأ
)) عقول ((:  فقيل معهاج معج حتى معناها يف استعملف الدية عنىم لقتلا

أديت . أي وديته:  . فمعناه هعقلت:  القتل قضايا في قيل فإذا ))ديات (( معنىب
التي الدية عنه ديتأ . أي عنه : وديت فالمعنى.  عنه : عقلت يلق . وإذا ديته

.  العربية يف المعروف وه . هذا تجاوزه جعلتهاف عليه ستقرةم انتك
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عشرة الرابعة لمسألةا
ًاف دينار ربع في السارق يد تقطع صاعد

نيفةح بيأ ندع كنت (( وانةع بيأ نع نا حكايت13/391)  بغداد ( تاريخ في
ًاج رقاس : رجل لميرا قولي .... فقال السلطان قبل من رسول فأتاه الس
ًاو .... اقطعوهف دراهم عشرة يمتهق كانت : ان تعتعم يرغ فقال ؟ ترى فما دي
): ( الثار في الشيباني الحسن بن حمدم المام قال (( : 92ص الستاذ قال ))

ثمن نم أقل في لسارقاا يقطع ل:  إبراهيم عن حماد عن حنيفة بوأ أخبرنا
لماما قال...  ذلك نم أقلب يقطع لو راهمد عشرة يومئذ ثمنة وكان ، لمجنا
عشرة نم أقل يف ليدا قطعت يماف لناسا اختلف ( الموطأ) : قد في حمدم
الله عبد عنو على وعن عثمان نع عمرو وعن  النبي نع ذلك روواو راهمد
هوو الثقةب فيها خذأ الحدود يف لختلفا جاء إذاف واحد غير عنو مسعود نب
راهمد ثلثة حون لدينارا ربع نأ يعنى.  فقهائنا من العامةو حنيفة أبي ولق
ربع مأ . يعنى فقهائنا نم العامةو حنيفة أبي قول وهو الثقةب فيها أخذ الحدودو
ًا مام الحدودو دراهم ثلثة حون لدينارا شرةع روايةب خذ الف بالشبهات يدر

تلك نم المنسوخ نم لناسخا يعلم لم حيث بها فيؤخذ حوطأ القطع يف دراهم
 .)) لمختلفةا لثارا

الصحيحة الحاديث من لتخلصا محاولة في سالكم للحنفية : رأيت أقول
. هنا فيها لنظرل شطتن لمسألةا هذه في
ملع عارضات إذا الدليلين أن وحاصله، تقدم الذي هذا الول لمسلكا

تعينف لناسخا يعلم لمو ناه الدلة . تعارضت بالراجحف يعلم مل فإن، الناسخب
الدليلين أحد كان أنه , أي لحدا فين المرجحات ومن.  الراجحب لعملا

ًا المتعارضين ًا والخر لحد مثبت . الثاني ترجيح ضيتيق مما كذل , كان له نافي
زاد وما ذلك ساوى ام في للحد مثبتة دينار ربع في للقطع الموجبة اديثحفال

للحد نافية دراهم عشرة من أقل في طعق ال أنه على الدالة اديثح. وال عليه
يبلغ ال ولكنه عله يزيد أو دينار ربع يساوى فيما التعارض , فجاء ذلك فيما

.  النافي فترجح الناسخ يعلم , ولم العشرة
كما ثبتي ل العشرة دون فيما طعق ل أنه في ركيذ ما أن هذا عن الجوابو

ً ستراه ً بدليل فليس مفصل فيه المرجحان من الحد نفي فعد ثبت . هبه أصل
أن على للتفاقا فيه حجه فل ثبت هبه . يثبت ل لسنةا من فيه ركيذ , وما نظر
, وإنما شبهة فيه دليل أنه لحنيفةا يقول امم ونحوه الواحد بخير يثبت الحد

ًا التي الشبهة ًا قتضيي ما الحد بها يدر , حق فيه ماله أخذ كمن للفاعل ما عذر
نكاح في وكالواطئ, حقي أخذ إلى توصلت وإنما أسرقا مل:  يقول أن له فإن

سرقت يقول من . فأما امرأتي أتيت وإنما أزن لم يقول أن له فإن ولي بل
ًا توجب هذا سرقتي أن في الدلة تعارضت قد , لكن حرام السرقة بأن عالم
سرقت ((:  قال عمن يدرأ ل , كما الحد عنه يدرأ , ول له عذر . فل الحد

ًا السارقا يد قطع السلم حكم بأن أعلم لم , ولكن حرام السرقة بأن )) عالمش
يعذر فكيف هأصل من الحد وجوب بجهل يعذر لم إذا فإنه أولى ذاك . بل
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مرجحات . فللمثبت الترجيح مقتضيات من الحد نفي أن ثبت هبه ? بالتردد
.  الله شاء إن ستراه كما ذلك من أقوى

بنا حديث بذكر ) الثار ( معاني كتاب في . بدأ للطحاوي الثاني المسلك
) الموطأ(  في وهو )) راهمد لثةث منةث مجن يف قطع  الله سولر أ، (( عمر

في فهو عمر أبن نع نافع نع جماعةو الكم رواه ،) وغيرها ( الصحيحينو
.  لصحةا رجاتد علىأ

وير . ثم ذلك وند يماف يقطع ال أنه لىع يهف حجة ل أنه الطحاوي كرذ ثم
بيأ نب سعد نب عامر نع زائدة بن محمد نب صالح اقدو أبي طريق من

: الطحاوي قال )) المجن ثمن في لإ لسارقاا يقطع ل (( فعهر هبيأ نع وقاص
يقطع ال أنه لىع المجن يف طعةق ندع وقفهم  الله رسول بهذا فعلمنا ((
^ 94 . ^ )) المجن قيمة نم قلأ يمتهق يماف

به رأى ما ((:  أحمد قال ، وغزو نفسه يف بصلح ذكر ذاه اقدو أبو:  لوقأ
ًاب وضعفه )) الحديث ضعيف ((:  معين بنا قال ، روايته يف ضعفوه لكنهم )) أس
ًاأ أحمد وأبو والنسائي داود أبوو زرعة أبوو العجليو لمدينيا أبن لىع يض

 .)) لحديثا منكر ((:  الساجيو حاتم أبوو البخاري وقال ، عدي ابنو والحاكم
ويسند ، يعلم لو السانيدو الخبار يقلب ممن ان ك((:  حبان بنا وقال

ومما )) لتركا ستحقا فحشو حديثه يف لكذ كثر فلما ، يفهم لو لمرسلا
دق وجدتموه ن م((:  رفعه عمرو نع هبيأ نع سالم مع ديثهح ليهع نكروهأ

وقد )) أصل هل يسل الباطل حديث و((:  لبخاريا قال )) متاعه أحرقواف غل
( في ما ) على لثارا مشكل(  يف سالم نع ذاه يثهحد الطحاوي كرذ

الله وكتاب ((:  الطحاوي ) عن ( المعتصر وفي )1(  ،238ص2) ج المعتصر
ًءج يديهماأ اقطعواف والسارقة : [ والسارقا تعالى الله قال ، لكذ خالفي زا

طعق وىس شركة يهف لسارقال ليس الم سرقة يف يكن لم ] فإذا كسبا بما
ظح فيه هل الم غلول في ليهع يجب ل نأ فأحرى ذلك يرغ هل جزاء ال ليدا
 . )) حلهر حراقاإ

. الجمهور هاب يقول ل للةد ذلك يرغ جزاء ال أنه لىع الية دللة:  أقول
ذإ طعق لغالا لىع كان ول ليهاع لطحاويا بناه ام تجهي إنماف هاب لقولا وعلى
لىع الغال يزاد فكيف هل شبهة ال نهأ عم القطع لإ السارقا لىع يسل يقال

ليسو لقطعا هل شبهة ال لذيا السارقا لىع يكون نأ . فإما ؟ شبهة له أن مع
ما ذاه يف فليس.  لكذ وند قوبةع ليهع ولكن قطع شبهتهل لىع الغال لىع

جمر لمحصنا غير لىع ليسو قطف لرجما لمحصنا لزانيا نأ كما ، ينكر
ارتكب منو يعزر ول يحد الحد وجبم ارتكب من نأ . وكما لجلدا ليهع لكنو
.  يعزر لكنهو يحد لم ذلك دون ام

, لدللة لها حقيقة ل مخالفة بدعوى الغال في اقدو بيأ حديث الطحاوي رد
محققة مخالفة مع هنا فسهن واقد بيأ بحديث احتج , ثم الجمهور بها ليقول
كثير عدد عن القطع ينفي هنا حديثه , فإن نفسها الية من عليها متفق لدللة

. الثانية لطبعةا )1(
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من أقل مسروقة كان من كل وهم )) السارقا (( اسم منهم كل على يحق
  -95 – عليه يحق من كل قطع بعمومها توجب اليةو المجن قسمة
. قطعية أنها الحنيفة يقول بل عليها متفق العموم ودللة )) السارقا (( اسم

معصومها واقد اأب يرى كأنه ))....... بهذا فعلمنا (( لوفيق الطحاوي يبالغ ثم
ًا ذلك ويجعل. العلم حديثه يوجب ًا أمر معرفه في الشأن , وإنما منه مفروغ
 ؟ المجن قيمة

أن الطحاوي . ذكر المجن القيمة في النظر في الطحاوي نجاري ذلك ومع
((:  . قال السابق عمر ابن بحديث دراهم ثلثة إنها يقول العلم أهل بعض

عشرة يساوي فيما إل السارقا : ليقطع فقالوا آخرون ذلك في وخالفهم
ًاف دراهم بن إبراهيم ( وهو داود بيأ ابن حدثنا بما ذلك في , واحتجوا صاعد

عمرو بن الرحمن ) عبد زرعة ( أبو ) و البرلسي سدي ال داود سامان
عن إسحاقا بن محمد ناث.  قال الوهبي خالد بن أحمد : ثنا قال الدمشقي

قطع الذي المجن قيمه كان قال عباس ابن عن عطاء عن موسى بن أيوب
 )) دراهم عشرة وسلم عليه الله صلى النبي فيه
وقد ، ) ( الميزان في كما شيء حفظه وفي فيه متكلم إسحاقا : ابن قولأ

عارضي فكيف صلأ لحجةل الحص يرغ ذاه فخبره يأتي كما الخبر في اضطرب
عمر ابن نع نافع نع لمتواترا ) وغيرهما ( الصحيحين  و) الموطأ(  حديث هب
قديمت ذلك لىإ يشير ماك داود أبي بنا فظل هذا نأ الظاهرف هذا ومع ؟
 ص4 ج) (المستدرك يف لحاكما قالف لدمشقيا فأما ، فأما ، هل لطحاويا

ناث لدمشقيا زرعة بوأ ) ثنا الصم(  يعقوب حمدم العباس بوأ حدثنا (( : 378
عطاء عن موسى بن أيوب نع إسحاقا بن محمد ناث لوهبيا خالد بنا أحمد

شرةع يقوم  الله سولر عهد لىع المجن منث كان:  قال عباس ابن نع
يف الدارقطني أخرجه ذلكك لوهبيا حديث نم الصواب وه وهذا . )) راهمد

بدع بن أحمد ان لفارسيا إسماعيل بن محمد نا (( : 369 ( السنن) ص
يف لبيهقيا خرجهأ كذلك و)) لوهبيا خالد نب احمد نا نجدة نب الوهاب

حمدأ ناث لقطانا بكر ابو أنبأ لفقيها طاهر بوأ ثنا (( : 257  ص8) ج ( السنن
نع لصما لفظب كلهما ))... لوهبيا الدخ نب أحمد ناث السلمي يوسف نب

فإن )) المجن (( لمةك عدب ذكرها )) يقوم (( لمةك دمق نجدة بنا نأ لإ الدمشقي
ّ . قلت احدو المعنىف يلق المجن (( يمةق لعشرةا جعلي لطحاويا لفظ ، : كل
 طعق لذيا
جعلهاي السلميو جدةن أبنو لدمشقيا لفظ هوو والمحفوظ ))  لنبيا يهف
ًام لمجنا يمةق منث كان ، لنف عهد يف خيصةر الغنم كانت:  تقوم كما طلق
ودةج ختلفت المجانو لكذ ستقيمي كيفو يلق فإن.  رهميند قومي لشاةا
ًاو وسلمة ، وبلى ،وجدة رداءةو قلت ؟ آخر يف تغلوو وقت يف وترخص ، عيب
نبغيي ل نهأ رأىو مجن  النبي يهف قطع ام أقل نأ بلغه لكذ ائلق كأن: 
لىع يمتهق يعرف وأ لمجنا اكذ يعرف نأ أعوزهو ، ذلك نم أقل يف لقطعا

ًد جدي وأ التعين لىع يحملهل نسهج عتبارا لىإ ففزع ، ذلك نع غنيهي ليل
ًاا لمحتملتا أقصى لعشرةا نأ فرأى ، نظره يف ولهاأ على أو ، حتياط
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هلف يلق إن ف. أوسطه وأ الغالب أقصى وأ غالبها وأ أوسطها وأ لقيما قصىأ
طعق لذيا لمعهودا لمجنا ذلك لىع لجماعةا لفظ في )) المجن (( كلمة تحمل

. مورأ ذلك نم : يمنع قلت ؟ لطحاويا فظل توافقف  النبي فيه
. لجنسا رادةإ الظاهر أن:  لولا

لكذ يكون لو لتقويما كرارت قتضيي وهذا )) .... يقوم كان (( قوله:  الثاني
.  لمعينا المجن ذاك يف

لحديثا يخالف ماب الشاذ لىع لمحفوظا ملح لىإ داعي ال : أنه الثالث
ومق عمر بنا يكون دق يلق فإن.  عمر ابن ديثح وهو لمحققا الثابت

. أوجه نم اطلب هذا:  . قلت عشرة:  فقال باجتهاده
كانف رقةس الحاكم لىإ رفعت ذاإ نهأ التقويم يف الواجب ن أ: الول

لحاكما بدأي نأ ولأ يهف قطعي لذيا القدرب نهأ وهلة أولل يعلم ل مام لمسروقاا
ورعهو تقواهو دينه يف عمر وابن ، لمسروقاا تقويمب لعارفينا لعدولا يأمرف
ًام لإ جزمي أن هب يظن ال ةركثي يدأ طعق برهخ على يبنىس أنهب علمهو ستند
.  لنبيا حضرةب التقويم به جرى ما لىإ

تراه كما ))ثمنه ((:  بلفظ عمر ابن نع أكثرهاو لروياتا ثبتأ أن:  لثانيا
نأ والقيمة لثمنا بين لفرقاا ) وأصل الباري ( فتح ) مع لبخاريا ( صحيح في

ًاع يقع ام وه الثمن شترىا فمن السلعة هب تقوم ام والقيمة ، لسلعةا نع وض
ساويهت والذي ، ثمنها الثلثةف أقل وأ كثرأ ساويت وكانت ، راهمد بثلثة لعةس
هاب قضىف  راهمد ثلثةب قومتف لخرا لعةس رجل تلفأ فإذا ، قيمتها وه

ًاع لثلثةا زمتل قدف الحاكم ًاث تسمى أن فصح ، السلعة نع وض فهكذا هال من
انتك إذا إل )) راهمد لثةث ثمنها ((:  يقال أن يحسن ل لمسروقةا لسلعةا

يف لسرا هو هذا وكأن.  لكذ حسبب قضىف راهمد ثلثةب لحاكما أمرب قومت
)) قيمته (( وبعضهم )) ثمنه (( عضهمب قول يف لرواةا اختلفب البخاري اعتناء

التقويم هب وقع ام لن ، تقدم ام يخالف ل )) قيمته (( عضهمب ولق أن مع
، القضاءف التقويم هب وقع نهأ يعلم المم لكن ))يمتهق(( يسمى نأ صحي القضاءف

ًاث يسمى نأ يصح ال فإنه . تدبرف من
. تتردد نأ لغالبا كانل دسهح لىع نىب ول عمر بنا ن أ: لثالثا
نسهاج يمق عارفيو ارفيهاع ينب لسلعةا تقويم في الختلف ن أ: الرابع 
ويقول.  ثلثة:  ذاه يقول ، القدر هذاب يكون ال لواحدا الزمانو المكان في

يتفاوت أن العادة يف محال (() :  ( الفتح يف حجر بنا . قال : عشرة الخر
) داود بيأ سنن(  في ماك عمر أبن نع لرواياتا بعض يف جاء قدف ذاه

ًا سرقا السارقا يد قطع  النبي أن (( والنسائي ثلثة منهث النساء صفة ترس
لمقدما فهو هاب معرفةو لواقعةل عمر بنا إتقان لىع يدل وهذا) ))1( راهمد
. غيره لىع

وسيأتي، يصح ل نهأ علمت وقد ، إسحاقا بنا برخ صحة فرض لىع كله هذا
نماإ راهمد شرةع القائل نأ الصحة نع لنظرا صرف عم الصوابو لكذ مامت
. يانهب تقدم ما لىع لجنسا لىإ ظرن

 . ن الشيخين شرط عل صحيح الرواية هذه : وإسناد لتق د)1(
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شيبة بيأ نب عثمان حدثنا (() :  ( السنن في داود أبو الق قدف قيل فإن
: قطع الق باسع ابن نع عطاء نع وسىم نب أيوب نع إسحاقا نب محمدو
 .)) راهمد عشرة وأ دينار يمتهق مجن يف رجل يد  الله سولر

السري بيأ وابن، داود أبو هب رحص ماك السري بيأ بنا لفظ هذا:  لتق
)) لحديثا لين (( حاتم أبو الق قالف ثقةو عينم ابن أن الجنيد بنأ حكى إنو

كان ((:  ضاحو بنا وقال )) به بأس ال كانو لوهما كثير كان ((:  مسلمة وقال
ماك ميرن ابنن نع والمحفوظ . )) لغلطا كثير (( ديع ابن وقال ، )) الغلط كثير
نب ثمانع لفظ نأ الظاهر و))نمير....  نب الله عبد ان أيوب نب شعيب ان تقدم

. كذاه يبةش بيأ
العلى بدع دثنا ح(( : 9 ( المصنف في يبةش بيأ بنا قال قدف:  قيل إنف

نع عطاء نع موسى نب يوبأ ال: حدثنيق سحاقاإ نب محمد عن محمد نع
شرةع لمجنا وثمن ، لمجنا منث دون يف لسارقاا يقطع ل:  عباس ابن

نع ياشع ن ع27  ص2  قسم1) ج ( التاريخ يف لبخاريا وذكره )) راهمد
.  لثانيةا كذلكف لعهدل الولى )) المجن (( كلمة. ف حوهن العلى عبد
نها على ، لرواياتا البغ في ماك لجنسل الثانية با بلزم ذاه : ليس لتق

ًاأ لجنسل لولىا كونت نأ مكني ًام كونات نأ ويمكن ، يض ولكن ، لعهدل ع
. تحقيقي ال تقدم ام لىع ستنباطيا لتقويما

بدع نا ث) : التمهيد(  احبص قال (( كماني التر بنا الق : فقد يلق فإن
نع إسحاقا نب محمد ناث إدريس بنا ناث وسفي محمد ناث اسمق ناث الوارثا
عشرة  لنبيا يهف طعق الذي المجن قوم ((:  اتلق عباس ابن نع عطاء

 . )) راهمد
بنا ثنا (( : 368 ص الدارقطني قاله ام دريسإ ابن عن المحفوظ:  قلت

نع إسحاقا نب محمد نع إدريس بن الله بدع ناث أسلم نب لدخ بنا ناث اعدص
عشرة  الله رسول عهد لىع المجن منث كان ((:  الق عباس ابن نع عطاء

خطئي منم انك ضاحو نب حمدم إنف أثبتو قصرأ الدارقطني سند )) راهمد
 .)) اخرةب ختلطا أصبغ نب وقاسم

س ابن نع عطاء نع رةم رواهف هذا في إسحاقا بنا ضطربا وقد ذاه
عمرو نع رةم وقال ، مر ماك عطاء نع موسى نب أيوب نع ومرة ، ناه ماك
عطاء نع شعيب نب عمرو نع ومرة ، يأتي ماك دهج نع هبيأ نع شعيب نب
لنسائيا أخرجه )) دراهم عشرة يؤمئذ ثمنه ((:  يقول انك عباس ابن نأ
نب عمرو نع رةم ورواه ،27 ص 2  قسم1 ج) ( التاريخ يف لبخاريا ذكرهو

ًم عطاء نع شعيب نع موسى نب أيوب نع ومرة ) ، الفتح(  يف ماك رسل
ًم عطاء النسائي ذكر ، ءطاع كلم نم جعلهر عباس بنا يهماف ذكري لم ، رسل

: الق سلمة بن حمدم : حدثنا الق وهب بن حمدم أخبرني ((:  الق لثانيةا
 .)) رسلم ، طاءع نع موسى بن أيوب نع إسحاقا ابن حدثني

نع يحيى بن وسعدان سلمة بن حمدم ورواه ((:  اودد أبو قال قدف يلق إنف
. الوصل ذاه ظاهر )) إسنادهب سحاقاإ ابن
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ذلك كرذ والنسائي ، سلمة نب محمد نع حدثه نم داود بوأ ذكري لم:  قلت
فإنه فإنه لرسالا رجيحت لىع يدل ام لنسائيا لمك وفي.  ولىأ هوف حققهو
عن– بيبح ابن هو– سفيان نع سعدةم نب ميدح خبرنيأ((:  لكذ قبع الق
يهف يقطع ام أدنى:  الق عطاء نع ليمانس بيأ نب الملك عبد هو– لعرزمىا

أبي بنا مصنف(  وفي ))دراهم عشرة يؤمئذ المجن : وثمن قال.  لمجنا ثمن
نع سليمان بيأ نب الملك عبد نع سليمان بن الرحيم عبد حدثنا (() :  شيبة
يف لمجنا قومي وكان.  المجن منث السارقا يهف يقطع ام أدنى:  الق عطاء

ًاد زمانهم لحججا كتاب(  ي ف((:  التركماني بنا وقال . )) دراهم عشرة وأ ينار
سلم نب مصعب ) عن لحججا كتاب(  وفي ((:  قال م ث))...  أبان نب ) لعيسى

؟ السارقا يهف يقطع ام ئلس نهأ عطاء نع الملك عبد ثنا:  لق عبيد نب يعلىو
ًاد يقوم زمانهم يف وكان.  المجن منث قال  .)) درهم عشرة وأ ينار

قيهف جليل مامإ وعطاء ، البلوى به عمت يهف ختلفم حكم يف الحديث وهذا
أئمة أصحاب وله ، لقطارا جميع نم العلم هلأ ينتابها يثح مكةب كان ، عمرم
فلو ، نشعيبب عمروو موسى نب ايوب هل وألزم هب علمأ انواك فقهاء فاظح
. فاتهم مال عباس ابن نع الحديث ذاه عنده انك

له ألزمهمو طاءع صحابأ أثبت نم هوو ليمانس بيأ نب الكلك عبد هذاو
ثبتأ هومنو ليمانس بيأ نب الملك عبد وهذا.  قدمت كما قوله لإ عنه جاء

أعلم جريج بنا . وهذا قدمت ماك ولهق إل نهع ندهع يكن لم طاءع صحابأ
نةس شرةع بعس طاءع لزمت ((:  الق أنه عنه جاء هل ألزمهمو طاءع أصحاب

يدلس زكان )) عطاء نم فرغت ام عدب دينار نب مروع جالست ((:   وقال9)
معهس أناف عطاء:  قال:  لتق إذا ((:  قال ، فل عطاء نع أماف عطاء يرغ نع

ماعند استوعب قد أنه يرى كان لنه هذا وإنما ، )) معتس أقل لم وإن منه
ً سمع فإذا عطاء فلم كذب أنه رأى منه يسمعه لم بما عطاء عن يخبر رجل

صالح أبو قال ((:  إسحاقا أبو قال كما . وهذا عطاء عن يحكيه أن يستحل
هريرة بيأ عن يحدثا أحد : ليس لعرجا رمزه نب الرحمن ( عبد ) و ( ذكوان

سمعاهي لم ماب ريرةه بيأ نع دثاح ذاإ أنه يريدان )) كاذب أم وه أصادقا لإ
ابن ((:  احمد لماما وقال.  هريرة أبي بحديث لحاطتهما اذب،ك أنه لماع منه

قال ، لمذهبا هذا لىإ ذهبي جريج ابن وكان )) عطاء يف لناسا ثبتأ جريج
: يقول انك الق جريج ابن عن)  زاقارال بدع مصنف(  في ((:  التركماني بنا
ابن ندع يكن لم لهك هذا مع . )) دراهم عشرة نم أقل يف السارقا دي تقطع ل

حدثنا ((:  قال ، لمهك أواخر يف لطحاويا ذكره ام إل هذا يف عطاء نع جريج
لىع عطاء قول قال: كان جريج ابن عاصم ابن : ثنا الق مرزوقا بن إبراهيم

يشعر هذا و)) راهمد عشرة نم أقل يف ليدا تقطع ل:  شعيب نب مروع ولق
بنا زعمه ام عكس وهذا ، شعيب نب عمرو نع القول ذاه خذأ نماإ عطاء بأن

نأ يتركف عباس ابن نع عطاء نع جريج ابن ندع يكون نأ أفيجوز ، إسحاقا
 ؟ شعيب نب مروع لىإ عباس. ويعدل بنا قول على عطاء ولق كان:  يقول

عطاء من هب وأعلم هل لزمأ كأنه قهاءف فاظح أصحاب عباس بن ال كان قدو
ًا لبابا هذا في نهع نهمم أحد روي ولم نع الرزاقا بدع روى ما فأما ، شيئ

((:  الق عباس أبن نع عكرمة نع صينح نب داود نع يحيى بيأ نب إبراهيم
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، شيءب فليس ، التركماني بنا ذكره )) دينار يهف قطعي الذي المجن ثمن
هب لشافعيا نظ سنح وأما ، بالسماع صرحي لم ذاإ سيما لو اقطس إبراهيم

ًام انك فكأنه بنا الق وقد ، سادهف ظهر مث لشافعيا نهم سمع لما تماسك
مهران بن(  خالد نع لثقفيا الوهاب بدع دثنا ح(() :  المنصف(  يف شيبة بيأ

كل : ذكر هل لتق قال.  لمجنا ثمن في ليدا : تقطع الق عكرمة ) عن الحذاء
. المشهورين الثقات نم خالدو الوهاب عبدو خمسة وأ ربعةأ قال ؟ منهث

راهمد شرةع وأ دينار نهأ عباس بنا موله عن كرمةع ندع يكون أفتراه
ابن نأ يبين لهك هذاف ؟ فيه كةش عم خذهأ عمن يدري مال لىإ نهع يعدلف
ابن نع به يحدثا مل طاءع وأن ، طق إسحاقا ابن رواه ام يقل مل باسع
الحدس لىع مبنى نهأ ذلك عم علمت وقد ، طاءع ولق هو وإنما ، طق باسع
. الموفق والله. 

دثنيح كثير نب الوليد وقال (() :  ( التاريخ يف البخاري قال : فقد قيل إنف
(( 369ص الدارقطني وصله:  قلت . )) مثله– باسع ابن نع عطاء سمع نم

معس عن دثنيح كثير نب الوليد عن أسامة نا يوبأ نب شعيب نا حمدأ حدثنا
 ))عشرة ومئذي لمجنا ثمن أن عباس ابن نع طاءع

حدثا متى يدرى لو بأخرة التدليس ترك مث يدلس انك أسامة أبو:  لتق
كان وقد ، نهع نىك لما طرقا هب انك ،ولو هو من يدرى ال لوليدا شيخو ؟ هذاب

لهالكا لعرزمىا الله عبد بن حمدم عطاء نع حدثاي منم الوليد بلد أهل من
ما والصواب ، يجدى ما هذا يف فليس نهم معهس نماإ لوليدا يكون أن يبعد لو

. تقدم
لدمشقيا عمرو نب الرحمن وعبد داود أبي بنأ حدثنا ((:  الطحاوي قال

جده نع هبيأ نع شعيب نب عمرو نع إسحاقا ابن : ثنا الق لوهبيا ثنا الق
نع إسحاقا ابن نع لسندا هذاب واهر لذيا لمتقدما ديثهح ثلم يعنى )) مثله-

للفظا ذاك لىع الحجة قمناأ وقد عباس ابن عن عطاء عن موسى بن أيوب
وقد ، ناه لكذ ثلم يأتيف إسحاقا ابن ول الوهبي لو لدمشقيا لفظ هو ليس
نب هارون ان زكريا نب القاسم بن محمد نا (( : 369ص لدارقطنيا قال

جده نع هبيأ نع شعيب نب عمرو نع إسحاقا بن محمد ان بيأالمح ان حاقاسإ
بن محمد نا.  دراهم عشرة  الله رسول عهد لىع المجن منث كان:  الق

خالد نب أحمد ان نشيط أبو وه جعفر أبو الحربي هارون بن محمد ان مخلد
 .)) حون إسنادهب إسحاقا بن محمد ان الوهبي
) عن ( مصنفه يف روى يبةش بيأ  ابن359 ص3) ج الراية نصب(  وفي

: الق جده نع هبيأ نع شعيب بن عمرو عن (( إسحاقا ابن عن العلى عبد
: الله بدع قال.  لمجنا منث دون يف لسارقاا قطعي ل:   الله رسول قال

يبةش أبي ابن ن أثير)ك بنا فسيرت( وفي )) دراهم شرةع المجن منث وكان
. ثلهم فذكر– إسحاقا بنأ عن العلى عبدو نمير ابن نع وىر

بدع حدثنا (()  ( المصنف نم ليهاع قفتو لتيا النسخة يف جديهو الذيو
نع هبيأ نع شعيب نب عمرو عن إسحاقا نب حمدم نع سليمان نب الرحيم

 : قال جده
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العلى بدع حدثنا (( وفيها )) المجن منث يف القطع:  قولي  النبي معتس
هبيأ نع شعيب نب عمرو نع إسحاقا بن محمد نع سليمان نب الرحيم عبدو
البيهقي سنن(  وفي )) راهمد شرةع المجن قول: ثمني كان:  قال-  جده نع

بن محمد ناث بيأ ناث نمير أبن ثنا (( يعلى أبي طريق  من269 ص8) ج
لمجنا ثمن : كان الق جده نع هبيأ عن ] )1( شعيب بن عمرو عن[  إسحاقا

حدثنا (( : 368 ص لدارقطنيا وقال . ))دراهم شرةع  الله رسول عهد على
الله عبدو إدريس بن الله عبد ناث موسى نب يوسف ناث إسماعيل نب الحسين

نب هارون ان زكريا نب القاسم بن محمد نا و ح سحاقاإ ابن نع ميرن بن
عن هبيأ نع شعيب بن عمرو نع إسحاقا ابن محمد نع المحاربي ان إسحاقا

مسند ( وفي . )) راهمد عشرة  الله رسول عهد لىع لمجنا قيمة نأ جده
عن شعيب نب عمرو نع سحاقاإ بنا ثنا إدريس بنا ثنا (( 18ص2ج ) أحمد

وقال. ) دراهم عشرة  الله رسول عهد على المجن قيمة نأ جده نع هبيأ
نع دريسإ بن الله عبد نع أسلم نب لدخ أخبرنا (()  ( السنن يف النسائي

منث : كان الق جده نع هبيأ نع شعيب نب عمرو نع إسحاقا بن محمد
 ص3) ج الراية ( نصب وفي . )) دراهم عشرة  الله رسول عهد لىع المجن

لمجن ثمن ابلغ م: قال  النبي نأ جده نع هبيأ نب إسحاقا ( مسند  عن466
نع سئل و. قال.  دراهم عشرة  الله سولر المجن منث . وكان القطع فيهف
في وه الحديث ذاه نأ دلت لروايةا هذه )) سنة عرفها:  فقال ؟ للقطعةا
اللقطعة يف جده نع هبيأ نع شعيب نب عمرو حديث نم طعةق لصلا
بنا معتس إدريس بنا ثنا (( 302ص2) ج أحمد ( مسند وفي.  غيرهاو

 الله رسول سمعت:  الق جده نع هبيأ عن شعيب ابن عمرو نع إسحاقا
ً وجدت التي لحريسةا نع ..... وسأله لبلا الةض نع سألهي زينةم من ورجل

نم خذأ فما:  قال ، كالن ضربو مرتين ثمنها فيها فقال:  الق راتعهام يف
: يا قالف سألهف ،المجن ثمن ذلك نم يؤخذ ام لغب ذاإ لقطعا فيهف أعطانه
وفي ))...  نةس عرفها:  قال ؟ لعامرا سبيل يف نجدها اللقطة الله رسول

نع إسحاقا بن محمد ) أنا هارون ( بن يزيد ثنا (( 207  ص2لمسند) ج(ا
ًر : سمعت الق جده نع هأبي نع شعيب نب عمرو وهو هوو ةمزين نم جل
... الثمار نع سأله: و قال – دريسإ بنا الحديث نحو فذكر-  النبي يسأل
من خذأ فما ، نكال ضربو رتينم منهث فيهف حتملا دق وجديه ومن...  فقال

لحديثا أما ف))...  المجن منث ذلك من يؤخذ ام لغب ذاإ لقطعا ففيه رانهج
صرن حدثنا (( 204  ص2 المسند) ج(  فيف لمجنا قيمةو القطع يف المختصر

: الق جده نع هبيأنع شعيب نب عمرو ) عن أرطاة ( بن الحجاج نع باب نب
ص الدارقطني وأخرج . )) راهمد شرةع زند فيما قطع ا: ل  الله رسول قال

لسارقاا يقطع ل:  بإسناده بسنده جاجح نع لجنيا مالك أبي طريق ن م369
عشرة  الله رسول عهد لىع المجن منث وكان ، المجن ثمن نم أقل يف

. ن الصل من قطتس ((1
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غير لمك فيهو الضعفاء نع التدليسب عروفم أرطاة نب والحجاج )) دراهم
دلسم أرطاة نب الحجاج) : والتنقيح( في قال (() :  الراية نصب(  فيو ذلك

ًاأ إسحاقا ابن. و)) الحديث ذاه عمرو نم يسمع لمو ممن هوو مدلس يض
عن الحديث هذال رواياته عضب معس يكون أن هب فأخلق الحجاج نع رويي

ًات شعيب بنا عمرو نع رواهاف شعيب نب عمرو نع الحجاج لع دليس
لىع لنا قال (( 27 ص2  قسم1) ج ( التاريخ يف البخاري الق تدليس. لكن

أن شعيب نب مروع دثنيح إسحاقا أبن نع بيأ : حدثنا الق عقوبي حدثنا
ًا  عبد أن دثهح شعيب

ًا أن حششدثني و – يقششول كششان عمرو بن الله عبد حدثه عبششد أن أخششبره مجاهششد
الششذي اللفششظ . فهذا)) عشرة يومئذ المجن ثمن أن حدثه ليلى أبي بن الرحمن

ص الششدارقطني قششال و ، بالسششماع إسششحاقا أبششن لتصريح قوي الرواية هذه في
:شش 368 أسششامة أبو نا السفر أبي بن عبيدة أبو نا العلء أبي بن علي أحمد  نا(( 
ثمششن قششال: كششان جششده عششن أبيششه عششن شعيب بن عمرو عن كثير بن الوليد عن

ً كان أسامة أبو  . و)) دراهم عشرة المجن سشلمت فشإن ، سبق كما يدلس أول
الششذي اللفششظ هذا في إسحاقا بنال جيدة متابعة كانت تدليسه من الرواية هذه

. بالسماع فيه صرح
: إنه قلنا أسامة أبي تدليسه عن و إسحاقا ابن اضراب عن أغمضنا فإن
عليه اتفقت الذي القدر هذا جده عن أبيه عن روى شعيب ابن عمرو أن يثبت
عن الوليد عن أسامة أبي رواية و بالسماع المصرحة إسحاقا أبي ابن رواية
 .)) دراهم عشرة يومئذ المجن ثمن  كان(( هو و كثير بن الوليد

: بقوله فيه كلمهم حجر ابن لخص قد و ، شعيب بن عمرو في النظر ويبقى
ًا ناس ضعفه ًا ضعفه من و ، الجمهور ووثقه ، مطلق على فمحمول مطلق
. …الصحيفة في ما دلس فربما أبيه عن روايته فأما جده، عن أبيه عن روايته

من بسماعه شعيب صرح قد . و …صحتها في ريب فل أبي حدثني قال فإذا
سمع أم عنه روى ما منه سمع هل . لكن …أماكن في عمرو بن الله عبد

فيه القوال لختلف الجامع وهو عندي أظهر الثاني ؟ صحيفة الباقي و بعضها
 . )) زرعة أبي و الدراقطني كلم ينحط عليه و

ذلك فغاية عمرو بن الله عبد من أبيه من بسماعه يصرح لم فإذا قيل فإن
: معين ابن : قال الساجي  قال((:  حجر ابن قال قد و ، الصحيفة من يكون ان
و بمتصل ليس و ، فيه حجة ل جده عن أبيه عن روي ما و نفسه في ثقة هو
عمرو أبي بن الله عبد كتب شعيب جد و ، مرسل انه قبل من ضعيف هو

ً جده عم يرويها فكان لم أنه غير عمرو بن الله عبد عن صحاح هي و إرسال
أنه غير صحاح أحاديثه ان معين ابن له شهد  فإذا((:  حجر ابن  قال)) يسمعها

، صحيحة جادة و يكون ان الباقي فغاية ، لبعضها سماعه صح و ، يسمعها لم
ًا ذلك بعد ذكر  و)) التحمل وجوه أحد وهو  و((:  وفيه شيبة بن ليعقوب كلم
:  قلت)) صحيح كتابة و ثقة عندنا شعيب بن عمرو و المديني ابن علي قال

أراد  لعله)) صحيح  كتابه((:  المديني ابن قول و ، معين ابن يدرك لم الساجي
: أحمد المام قال قد و ، الصحيفة تلك ل سماعاته فيه قيد الذي الخاص كتابه

 . و)) فل حجة يكون أن فأما ، به يعتبر حديثه يكتب إنما و مناكير أشياء  له((
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أن يريد  مأنه)) شئ منه القلب في وجس ربما و به احججنا  ربما((:  مرة قال
ًا الحديث يكن لم إذا به يحتج نصيب ما أقل  ما(( زرعة أبي كلم في و ، منكر
عن روايته في أن يدل هذا  و)) المنكر من جده عن أبيه غير عن روى مما عنه
) وراجع ( الثقات في حبان ابن صرح بذلك . و قليلة غير مناكير جده عن أبيه

: إما أمرين أحد على يدل وذلك ،  الف319 ) الورقة السمعاني ابن ( أنساب
تحفظ لم عمرو بن الله عبد عن الجملة في صحتها مع الصحيفة تلك تكون أن

يدلس كما كلهما او أبوه أو عمرو يكون أن إما . و بها العبث فوقع يجب كما
. الصحيفة فير عن يدلس الصحيفة عن

من أبيه بسماع و ، أبيه من بالسماع عمرو في صرح ما أم يتحصل فالذي
لم و ، وقفة ففيه بذلك يصرح لم ما و ، الحجة به تقوم فإنها عمرو بن الله عبد

، عمرو بن الله عبد من أبيه بسماع التصريح الحديث طرقا . من شئ في أر
عشرة يومئذ المجن ثمن  كان(( لفظ به التصريح فوقع أبيه من سماعه فأما

أبي ، عمرو عن أسامة أبي رواية و ، عمرو عن إسحاقا ابن رواية  في)) دراهم
و اسحاقا أبن اضطراب فيه أن إل ، عمرو عن كثير بن الوليد عن أسامة
لمن الشافعي قال . وقد شعيب بسماع التصريح عدم مع أسامة أبي تدليس
ًا روى قد شعيب بن  عمرو((:  الحنفية من ناظره و أقاويلنا توافق أحكام
فأنتم الغلط الى نسبتموه و فرددتموها الثقات عن أقاويلكم تخالف

، خالفتموها و وافقناها التي فأحاديثه ، حديثه ثبت ممن كان إن ، محجوجون
ًا  ثلثين نحو هي و ، اكثرها او  . )) به تحاجوا فل إل و عليكم، حجة حكم

المجن ثمن  كان(( فهو عمرو بن عبد عن شئ أصبح إن التي و اللتيا وبعد 
كما الجنس على محمول فهو صحته فرض  فعلى)) دراهم عشرة يومئذ

دراهم عشرة  الله رسول عهد على المجن ثمن  كان(( الروايات أكثر توضحه
فيه قطع الذي المجن ان المحققة الحجة قيام بعد بذلك حجة ل انه مر قد  و))

. دراهم ثلثة قيمته كانت  النبي
(مصنف الى كثير ابن و  الزيعلي نسبه فيما لفظها و المرفوعة الجملة فأما

أبيشيبة) ابن
عليها وقفت التي النسخة في  و)) المجن ثمن دون في السارقا يقطع  ل(( 

ابن عن راهويه ابن  رواية في  و))المجن ثمن في القطع(((المصنف)  من
تقدم  فقد))القطع ففيه المجن ثمن بلغ ما(( عمرو عن إسحاقا ابن عن إدريس

له إسحاقا ابن رواية تقدم قد و كما ، الطويل اللقطة حديث من قطعة أنها
عن أبيه عن(( عمرو عن عجلن ابن طريق من النسائي رواه . و عمرو عن
.و…قال المعلق الثمر عن سئل أنه  الله رسول عن  عمرو بن الله عبد جده
ًا يسرقا من و ، العقوبة و مثلية غرامة فعليه منه بشئ خرج من أن بع شيئ

وهب ابن طريق من  و)).  …القطع فعليه المجن ثمن فبلغ الجرين يؤويه
أبيه عن شعيب ابن عمرو عن سعد بن هشام و الحارثا بن عمرو  أخبرني((

ً أن عمرو بن الله عبد جده عن يا فقال  الله رسول اتي مزينة من رجل
و ، النكال و مثلها و : هي فقال ؟ الجبل حريسة في ترى كيف الله رسول

ففيه المجن ثمن فبلغ المراح آواه فيما ال قطع الماشية من شئ في ليس
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الشعب بن عمرو  عن(( الخنس ابن الله عبيد طريق من  و)).  …اليد قطع
تقطع : ل قال ؟ اليد تقطع كم في  الله رسول : سئل قال جده عن أبيه عن
لتقطع و ، المجن ثمن في قطعت الجرين ضمه فإذا معلق ثمرة في اليد

داود أبو أخرجه  . و)) المجن ثمن في قطعت المراح آوى فإذا ، الجبل جريسة
مما أطول الحديث أن من يظهر و ، عمرو عن طرقا  من))  اللقطة(( في

في أر لم . و الحديث هذا على المرفوعة الجملة تلك . فمدار النسائي ساقه
الله عبد من أبيه بسماع ل و أبيه من عمرو بسماع التصريح طرقه من شئ
بن رافع  حديث263  ص8 ) ج ( السنن في البيهقي ذكر قد و ، عمرو ابن

ًا خديج هذا شعيب بن عمرو حديث  و)) كثر ل و ثمرة في قطع  ل(( مرفوع
متنه العلماء تلقت الول الحديث أن الطحاوي  ذكر((:  التركماني ابن فقال

و إسناده في يطعنون و به يحتجون ل الثاني الحديث و ، به أحتجوا و بالقبول
 .)) المثلين غرم من الجماع يدفعه مما فيه ما سيما ل

جده عن أبيه عب شعيب بن عمرو لمكان إسناده في الطعن إنما : و أقول
رواية هذا من بشئ ل و الحديث من القطعة بتلك يحتج أن للطحاوي فليس ،

الحديث من ) قطعة ( الموطأ في مالك أخرج قد و جده عن أبيه عن عمرو
أبي ابن و ،  النبي عن المكي الحسين أبي الرحمن عبد بن الله عبد عن

الشافعي رواية في مالك به صرح كما شعيب بن عمرو من سمعه إنما حسين
 .255  ص6 ) ج ( الم ) بهامش ( مسنده في كما عنه

المجن  ذاك))  المجن(( بكلمة فالمراد اللقطة حديث صحة فرض وعلى
قطع أن بعد كأنه سلم و آله و عليه الله صلى النبي فيه قطع الذي المعهود

ما و اللتقاط على حرصه سؤاله من فاستشعر السائل ذلك جاءه المجن في
و المثلين غرامة بذكر  النبي عليه فشدد ، يكونها أو السرقة من يقرب

)) دراهم ثلثة بلغ  ما((:  يقول أن عن عدل و القطع له ذكر ثم ، النكال جلدات

أمر ذلك أن يعلم و ، العبرة لموضع السائل  ليتنبه)) دينار ربع بلغ  ما(( أو
في أبلغ ذلك ليكون ، العمل به جرى و الحكم به نفذ قد ، منه مفروغ

تعالى الله بأيام التذكير ترداد القرآن في كثر هذا لمثل . و ردعه من المقصود
على تل  سلم و آله و عليه الله صلى النبي أن الخبر . وفي السابقة المم في

أنذرتكم فقل أعرضوا [ فإن بلغ ) فلما ( فصلت سورة أوائل ربيعة بن عتبة
صلى النبي فم على يده فوضع عتبة ] بادر ثمود و عاد صاعقة مثل صاعقة

عمرو بن الله عبد كأن   . و)2( يكف ان الرحم ناشده و سلم و آله و عليه الله
فلما ذاك عن يغني ما بلغه ل و ، المجن ذاك قيمة عن يبحث لم و هذا حفظ
و ، شرحه تقدم كما الجنس باعتبار الحدس الى اضطر  النبي وفاة بعد سئل

الجلح عن فضيل ابن ثنا الحماني طريق  ) من327 / 7)) (  (( تفسيره في البغوي  أخرجه()2
 )3197(  فيتفسيره كثير ابن الحافظ أعله . و الله عبد بن جابر عن حرملة الذيال عن

: و )) . قلت الشيء بعض ضعف قد : (( و فقال الكوفي الكندي الله عبد ابن هو و بلجلح
ًا فيه يذكر لم  ) و45 / 2 / 1(  حاتم أبي ترجمة هذا الذيال ً ل و جرم هو الحماني . و تعديل

كلم سيأتي )) . و يخطأ : (( صدوقا الحافظ قال الكوفي الرحمن عبد بن الحميد عبد
  . ن110 ص فيه المصنف
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إذا و ، التحقيق على المجن ذاك قيمة الخطاب بن عمر بن الله عبد علم قد
. معقل نهر بطل الله نهر جاء

أخبرني الصبهاني ابن سعيد بن محمد ثنا قال فهد  حدثنا((:  الطحاوي قال
أيمن عن عطاء و مجاهد عم منصور عن سفيان عن هشام بن معاوية

. المجن ثمن السارقا فيه يقطع ما : أدنى  الله رسول : قال قال الحبشي
ًا يومئذ يقوم : وكان قال  .)) دينار

، الغلط كثير الصبهاني ابن و ، الوجه هذا غريب من اللفظ بهذا : هذا أقول
: حدثنا قال غيلن بن محمود  حدثنا(() :  في( السنن النسائي قال قد  و)3(

: قال أيمن  عن)4( عطاء و مجاهد عن منصور عن سفيان : حدثنا قال معاوية
 .)) دينار يومئذ المجن ثمن و ، المجن ثمن في إل السارقا  النبي يقطع لم

ًا أثبت محمود ابن طريق من النسائي أخرجه . و الصبهاني ابن أن من جد
على اليد تقطع تكن  لم(( أيمن عن مجاهد عن منصور عن سفيان عن مهدي

محمد طريق من  و)) دينار يومئذ قيمته و المجن ثمن في إل  الله رسول عهد
هذه في . ادخل مثله أيمن عن مجاهد عن الحكم عن سفيان عن يوسف بن

عند صالح ابنا علي و الحسن رواه كذلك و مجاهد و منصور بين الحكم الرواية
1 ) ج ( التاريخ في البخاري عند شليبان و عوانة أبو رواه كذلك و ، النسائي

. أيمن عن عطاء و مجاهد عن الحكم عن منصور عن  كلهم27 ص2 قسم
رواه كذلك و ، النسائي اخرجه الحكم يذكر فلم منصور عن جرير ورواه
يصرح لم و مدلس الحكم و ، الحكم ذكر المحفوظ و ، ياتي كما شريك

البخاري لفظ و ، الرواية في به صرح كما الحبشي ايمن هو ايمن و ، بالسماع
تابعه و – عوانة أبي اسماعيل) عن موسى( بن لنا  قال(( ) : قال ( التاريخ في

)) … الحبشي ايمن عن عطاء و مجاهد عن الحكم عن منصور عن – شيبان

رواه ما عليه يدل كما الواحد عبد والد الحبشي ايمن هو يكون ان فاما
عن ايمن بن الواحد عبد  سمعت((:  داود بن الله عبد طريق من الدارقطني

تابعي الواحد عبد . ووالد أبيه عن رويا قد مجاهد و عطاء كان : و قال– أبيه
. يعرف ل آخر يكون ان اما و الراشدين الخلفاء يدرك لم

عن شريك أنبأنا قال حجر بن على  أخبرنا((:  النسائي قال فقد قيل فإن
: ل : رفعه الوليد أبو قال – أيمن أم بن أيمن عن مجاهد و عطاء عن منصور
 . )) دينار قيمته حجفة أو مجن في ال السارقا يقطع

هشام بن : (( معاوية يقول أن أراد ، تعالى الله رحمه المصنف من سهوا هو و الصل  كذا()3
الموضع في فأعاده ، لذلك ينتبه لم . )) ثم  …الصبهاني : (( ابن قال و القلم )) فسبقه

متفق الصبهاني ابن لن هذا . أقول  ينسى ل من يسهوا ل من جل و  ،5  س110 ص الخر
قال لذلك و ، البتة أحد يجرحه لم )) و (( الصحيح في البخاري شيوخ من هو و ، توثيقه عليه

)) . ثبت )) : (( ثقة (( التقريب من ترجمته في الحافظ
أخذ هو و )) ، الغلط : (( كثير المصنف قول عليه ينطبق الذي فهو هشام بن معاوية أما و

هذا علة )) فهو أوهام له : (( صدوقا الحافظ قول )) و الخطأ : (( كثير فيه احمد قول من
 . ن الصبهاني ابن عنه حفظه ، اللفظ

)) . عطاء عن مجاهد (( عن النسخة  في()4
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و الدارقطني نسبه و ، الغلط كثير الحفظ سئ فضله على : شريك قلت
نسبه كما هو بل بجبشي ليس ايمن أم بن أيمن و ، التدليس الى الحق عبد
. أنصاري عربي . فهو الخزرج بن عوف أبن…زيد بن عبيد بي أيمن واحد غير

. حبشية أمه لن ، : الحبشي له قيل : لعله قيل فإن
عبد كابن واحد غير نسبها ، أيمن أم في أختلف ذلك مع و ، بعيد : هذا قلت

بن مالك بن حصن بن عمرو بن ثعلبة  … بنت(() :  ( الستيعاب في البر
. حبشية ل عربية هي هذا  . فعلى)) النعمان بن عمرو بن سلمة
.  حبشية كانت أمها : لعل قيل فإن
أن غيرهم و المغازي أهل ذكر قد ؟! و التعسف لهذا الموجب ما : و قلت

تفرد قد و ، حاله تقدم قد شريك و ، حنين يوم أستشهد أيمن أم أبن أيمن
: قال يكون أو ، هما و ذلك زاد يكون أن يجوز و   ،)) أيمن أم  أبن((:  بقوله

أمه كنية تكن لم إن و ، أحمد أم أبن  أحمد((:  يقال  كما)) أيمن أم بن  أيمن((
سلمان : يا قال حذيفة أن حذيفة و سلمان بين جرت محاورة في و ، أحمد أم

حذيفة.  أم أبن حذيفة : يا سلمان . فقال سلمان أم أبن
لم تابعي أيمن : أن . الثانية الحكم ليس : قد : الول علتان الخبر فلهذا

. معروف غير ،أو الراشدين الخلفاء يدرك
 و)) سلم و آله و عليه الله صلى النبي  قال((:  بقوله شريك تفرد قد و هذا

عن الطحاوي رواية و ذلك يذكرون ل الثبات الئمة و ، حاله تقدم قد شريك
كثير الصبهاني أبن . و باطلة بل شاذة سفيان عن الصبهاني أبن عن فهد

ًا الغلط . )5( جد
عبد بن يحيى : ثنا قال داود أبي ابن  ثنا((:  الطحاوي قال : فقد قيل فإن
ّفَماني الحميد إح أيمن أم عن أيمن عن عطاء عن منصور عن شريك قال: ثنا ال
على يومئذ قومت و جحفة في إل السارقا يقطع : ل  الله رسول : قال قالت
 .)) دراهم عشرة  الله رسول عهد

ًا الحماني ابن : زاد قلت معين ابن الح إن و فيه متكلم وهو ، أبالة على ضغت
أبي  سألت(( : 457  ص1 ج حاتم أبي ) لبن ( العلل كتاب في . و توثيقه في
انه ارى و ، مرسل : هو أبي قال قال … صالح بن الحسن رواه حديث عن
.  صحبة له ليست و ايمن بن الواحد عبد والد

من خطأ : هذا أبي قال .. ؟ الحماني يحيى الحديث هذا روى : قد لبي قلت
:  وجهين

: ان الخر الوجه و …ايمن ام : عن يقولوا لم شريك اصحاب : ان احدهما
.فأما))قوله ايمن عن عطاء و مجاهد عن الحكم عن منصور عن رووه الثقات
: جملتان ففيه الجماعة رواية في المتن

الله رسول عهد على اليد تقطع تكن  لم((:  سفيان رواية : في فالولى
: صالح بن علي رواية في  . و)) المجن ثمن في ال سلم و عليه الله صلى

المجن ثمن في ال سلم و عليه الله صلى الله رسول عهد في اليد تقطع  لم((
رواية في  . و)) المجن ثمن في ال السارقا يقطع  ل((:  جرير رواية في  . و))

  ن108 ص بيناه كما هشام بن معاوية من العلة و ، حجة ثقة هو : بل  قلت()5
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. و))المجن ثمن في السارقا يقطع((:  شيبان و عوانة أبي و صالح بن الحسن
بن الفضل نعيم أبو كان قد و جماعة الباقون و ، ثقة علي و ، إمام سفيان

ًا رأيت  ما((يقول:  دكين  .)) صالح بن الحسن غير شئ في غلط قد و إل أحد
: سفيان رواية في لفظة و ، جرير رواية في تقع : لم الثانية الجملة و

صالح بن الحسن إل نحوه الباقين رواية في  .و)) دينار يومئذ المجن  ثمن((
ًا  الله رسول عهد في المجن ثمن  كان((:  عنده فلفظها عشرة أو دينار
الجماعة. فاختصره ، الصل هو هذا ولعل  ،)) دراهم

ثبت قد و ، الجنس اعتبار من تقدم ما قبيل من فهذا حال كل على و
. الحدس فسقط عمر ابن بحديث التحقيق

 الله رسول فيه قطع الذي المجن قيمة في إختلف  فلما((:  الطحاوي قال
جعلها التي المجن بقيمة وفاء فيه أن أجمع فيما إل يقطع فلم ذلك في أحتيط
ًا  الله رسول  .)) دراهم عشرة وهو ، منها أقل هو فيما يقطع ل مقدر
ً يصلح ما الطحاوي ذكره فيما ليس أنه علمت : قد أقول النبي أن على دليل

 يصلح ل و ، المجن ذاك قيمة دون فيما قطع ل أنه بين ً الحجة يخالف دليل
. دراهم ثلثة قيمته أن المحققة الواضحة

دينار ربع في ال يقطع ل أنه الى آخرون ذهب قد  و((:  الطحاوي قال ثم
ًا كان … عيينة أبن به أخبرنا يونس حدثنا بما ذلك على احتجوا و ، فصاعد
ًا دينار ربع في يقطع  الله رسول لن حجة هذا : ليس لهم . قيل فصاعد
لنها ذلك يكون أن فيحتمل ،  الله رسول فيه قطع عام أخبرت إنما عائشة
 . )) فيه قطع ما قومت
القطع في عائشة عن عمرة عن جماعة و الزهري شهاب ابن : روى أقول

وقع ثم ، الزهري أصحاب بعض عن خلف وقع ثم ، اختلفوا و دينار ربع في
الطحاوي ذكر الذي وهذا ، الزهري عن روايته في عيينة ابن عن يسير خلف

عن عمرة عن الزهري عن عيينة ابن عن العلى عبد بن يونس رواية هو
، مسلم عند يحيى بن يحيى منهم عيينة ابن عن جماعة رواه هكذا و ، عائشة

عن جماعة خالفهم . و النسائي عند قتية و إسحاقا و ) ، ( مسنده في أحمد و
و الحميدي و الشافعي  أورد(() :  ( الفتح    في حجر ابن . قال عيينة ابن

 . و)) _ الحديث اليد : تقطع  الله رسول : قال بلفظ عيينة ابن عن جماعة
رسو  أن(( : 254  ص6 ) ج ( الم ) بهامش ( مسنده في كما الشافعي لفظ
فيما الطحاوي ذكره كما الحميدي لفظ  . و)) دينار ربع في قال: القطع  الله
ًا دينار ربع في اليد  تقطع((:  قال  الله رسول أن بعد أخرجه  . و)) فصاعد

 قال((:  لفظه و عيينة ابن عن منهال بن الحجاج طريق من بعد فيما الطحاوي
 .)) قطع دينار ربع سرقا إذا : السارقا  الله رسول

. الروايات في ننظر  ثم)) بحجة هذا : ليس الطحاوي قول على لنجب و
قطع ل أنه على بحجة ليس اللفظ بذلك الحديث أن أراد : فإن الجواب فأما

مفهوم اهدار في أصحابه رأي على مبني فجوابه ، دينار ربع دون فيما
دون فيما القطع على بحجة ليس أراد إن الن. و به لنا شأن ل و المخالفة
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قطع ما قومت لنها ذلك يكون أن  يحتمل((:  . قوله أبطل فقد دراهم عشرة
. حجة يكون الحتمال هذا على : و  . قلنا)) فيه

. غيرها خالفها : قد قيل فإن
ذكره مما يثبت ل أنه تقدم بما اتضح فقد ، أحد يخالفها لم ، : كل قلنا

الدينار صرف لن الحديث لهذا موافق هو و عمرو ابن حديث غير الطحاوي
ًا عشر أثني حينئذ كان دراهم عشرة صرفه : كان الحنفية قول . و درهم

ل فذلك ، عشرة ما وقت في صرفه كان أنه هب و ، محله في بين كما مردود
في كان صرفه أن . وهب عشر اثني آخر وقت في صرفه يكون أن يدفع
ابن حديث في ليس و درهم نصف فالفرقا ، دراهم عشرة النبوي العهد طول
المجن ذاك قومت عائشة أن . وهب دراهم ثلثة دون فيما للقطع نفي عمر

ًا و درهمين فيما قطع إذا لنه دراهم ثلثة في القطع على اتفقنا فقد نصف
. فيها قطع
ابن عن الختلف في النظر باستقصاء يبدأ ان فالواجب ، الروايات أما و

في بالنظر ثم ، الزهري عن غيره رواية في بالنظر ثم ، الزهري عن عيينة
عدل الطحاوي . و عمره عن الزهري غير برواية ثم ، الزهري عن غيره رواية

و ، غيره لرواية المخالفة هي و عيينة ابن عن الروايتين احدى فأخذ ، هذا عن
: اخبرني قال وهب ابن أخبرنا يونس  حدثنا((:  قال ثم الطحاوي بها بدأ انما

 الله رسول ان عائشة عن عمرة و عروة عن شهاب ابن عن يزيد بن يونس
ًا دينار ربع في السارقا يد : تقطع قال يزيد بن  يونس((:  قال  ثم)6( )) فصاعد

و عمرة، عن الزهري غير روايات بعض ذكر  ثم)) عيينة ابن يقارب ل عندكم
ثم ، الوقت ترجيح حاول و ، وقفه من منهم و رفعه من فمنهم ، اختلفوا انهم
ابراهيم رواية و عيينة ابن عن منهال بن الحجاج و الحميدي رواية فذكر عاد
ما على الزهري حديث اضطرب  فلما((:  قال ثم بنحوها الزهري عن سعد بن

تجب فلم ذلك ارتفع وصفنا ما على عمرة من غيره على اختلف و ذكرنا
ًا بنفي بعضه كان اذا منه بشيء الحجة و ! فلندعه الله حسيبة قال  كذا)) بعض
. الجادة لنسلك

وافقها من و الحميدي الشافعي رواية ترجح فقد عيينة ابن عن الروايتان اما
:  بأمور

ًا منه سمع ممن عيينة ابن عن رواتها : ان الول يحيى عن جاء قد و قديم
في تزيد و اليوم تحدثا و الحديث تكتب : كنت عيينة لبن  قلت(( القطان
 كأنه)) سئمت قد فإني ، الول بالسماع : عليك . فقال منه تنقص أو اسناده

. اصوله مراجعة من سئم يريد
مزيد لهما كان و الحميدي و الشافعي عن رواتها من : ان الثاني الوجه

المام قال . و سنة عشرة سبع لزمه انه الحميدي عن جاء و ، به اختصاص
عيينة ابن في الناس اثبت  هو((:  حاتم ابو قال  و))إمام عندنا الحميدي(( أحمد
 . )) إمام ثقة هو و اصحابه رئيس وهو

ًا مسلم أخرجه : هذا  قلت()6 : قالوا أخرى طرقا  ) من112 / 5)) (  (( صحيحه في أيض
ًا به وهب ابن حدثنا ًا دينار ربع في إل السارقا يد تقطع : (( ل بلفظ مرفوع )) .  فصاعد
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كلم ذكر عينة ابن عن مسنده في هذا روى لما الحميدي : ان الثالث الوجه
من نسخة في قرأته و – الطحاوي ذكره كما فقال الحديث في عيينة ابن

لم عائشة عن عمرة عن اربعة : حدثنا قال سفيان  عن(() :  الحميدي ( مسند
ربة عبد و ، يحيى و ، اليلي حكيم بن رزيق و ، بكر أبي بن الله عبد ، ترفعه

على دل قد ما يحيى حديث في ان ال ، كلهم احفظهم الزهري و ، سعيد بن
ًا دينار ربع في القطع ، علي طال ل و نسيت  ما((:  الرفع يدل  . فهذا)) فصاعد

ان احرى ذلك و له احتفل و بالحديث اعتنى الحميدي حدثا لما عيينة ابن ان
.  كتابه اصل راجع لعله و روايته في التحقيق يتحرى

بلفظ  رووه عيينة ابن غير الزهري عن رووه الذين ان الرابع الوجه
. معناه او الزهري عن عيينة ابن عن الحميدي
اكثرهم رواه ، الزهري غير عمرة عن رووه الذين : ان الخامس الوجه

ًا معناه او الحميدي بلفظ  أيض
أبيه عن عروة بن هشام حديث ) من ( الصحيحين في : ان سالساد الوجه

و عليه الله صلى النبي عهد على سارقا يد تقطع  لم((:  قالت عائشة عن
)) ثمن ذا منهما واحد كل كان و حجفة او ترس المجن ثمن من ادنى في سلم

يمكنها ل تعرفه لم اذا و ، تعرفه لم انها  يدل))  حجفة او  ترس((:   فقولها)7(
. تقومه ان
ثمن تعرف لم انها في  ظاهر)) ثمن ذا منهما واحد كل كان  و((:  قولها و
. المقصودة الفائدة لتتم لبينته ال و المجن ذاك

قيمته تعرف ل ان المجن ذاك بقيمة معرفتها عدم من يلزم ل قيل فإن
. سلم و عليه الله صلى النبي فيه قطع مما غيره

ثمنه كان و صفوان رداء سارقا سلم و عليه الله صلى النبي قطع : قد قلت
ًا، ثلثين . و تجحده و الحلي تستعير كانت التي المخزومية يد قطع و درهم
ان احدهما من او منها عائشة تأخذ فكيف دينار ربع فيها ليس الواقعتان هاتان
. دينار ربع في يقطع كان سلم و عليه الله صلى النبي
.  الثلثا هذه غير اخرى واقعة من ذلك اخذت لعلها قيل فان
رواه ما تقول ان احتاجت لما عندها ذاك كان لو و ، ذلك يعرف : ل قلت
قيمته عرفت الذي الخر الشيء ذاك تذكر كانت بل ، عنها أبيه عن هشام
. قيمته عرفت ل و تعرف لم ما ذكر من بمقصودها اوفى فذلك
حفص عن سليمان بن جعفر ثنا قتيبة  اخبرنا((:  النسائي قال قد قيل فإن

و عليه الله صلى النبي قطع ، عائشة عن عروة عن الزهري عن حسان بن
)) دينار ربع في سلم

. مجهول حفص و ، كلم فيه : جعفر قلت
الله صلى النبي عن عندها كان لو ، فيقال المر عليك يعكس فقد ، قيل فإن
ًا دينار ربع في السارقا يد  تقطع(( قوله سلم و عليه لما نحوه  او)) فصاعد

. عنها أبيه عن هشام رواه ما تقول ان احتاجت
: مسألتان : هناك قلت

آخر في ذلك . و شاذان أنهما المصنف حقق ، آخرين بلفظين عائشة حديث ورد  قلت()7
  ) . ن138(  ص هذهالمسألة
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؟ دينار ربع في يقطع : هل الولى
؟ ذلك دون فيما يقطع : هل الثانية

ًا فحديثها ًا دينار ربع في السارقا يد  تقطع(( مرفوع  يدل)) فصاعد
، المخالفة بمفهوم ال الثانية على يدل ل و ، بمنطوقة الولى علىالمسألة

ان استضعفت ، التافه الشيء في يقطع ل انه على الحتجاج ارادت لما فكأنها
ما الى عدلت و الحديث بهذا تحتج فلم ، المخالفة بمفهوم القرآن تخصص

كانت المجن ذاك قيمة تكون ان تجوز كانت كأنها و عنها أبيه عن هشام رواه
صلى النبي فيه يقطع ما اقل انه هو و ، عندها بما فأخبرت ، دينار ربع من أقل
. لغيرها النظر تركت و سلم و عليه الله

    :)) النبي ان عنها عمرة حديث روايات بعض في جاء فقد قيل فإن
       


  ((           

.
  :       ))       


 ((  

                :))   … ((  
                :))  

       ((             :)) 
     


 ((               ))

      

 ((            

           .
     ))     ًا دينار ربع فير يقطع عن يثبت  ل)) فصاعد

)(( بلفظ الحديث سمع عيينة ابن حال تلك تكون ان يمكن لكن و ، عائشة
ًا دينار ربع في السارقا يد تقطع اعتنى حين ذلك و كذلك تارة ) فرواه فصاعد

 ،)) دينار ربع في  القطع(( بلفظ تارة و ، مر كما للحميدي تحديثه عنه بالحديث
كان عائشة  قالت((:  تارة  و)) قطع دينار ربع سرقا  اذا  السارقا(( تارة و

      الله رسول
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       :     :        .

  :      :  (( .       ))   
          :      قال انه :

اربعة : المجن قال عروة ان زعم و ، ثمنه او المجن في ال اليد تقطع ل
: سمعت تقول عمرة سمع انه يزعم يسار بن سليمان سمعت . و دراهم
   :        الله رسول سمعت أنها تحدثا عائشة

 ((.
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                 :   :
ًا دينار ربع في  القطع(( بن يحيى عن يروه  لم((:  الطبراني  . قال)) فصاعد

هاشم بن إبراهيم  . و)) ثقات هم  و(( الثاني الموضع في زاد  ،)) ولده إل يحيى
أبو فيه طعن لكن ) ، ( صحيحه في له أخرج ) و ( الثقات في حبان أبن ذكره
. أعلم  الله . و غفلة به كان إبراهيم أن على تدل قصة ذكر و حاتم

الذين من كثير من أجل من هو . و النصاري سعيد بن : يحيى العاشر
كما الخطأ الى عنه الحديث هذا رواة نسب بعضهم لن أخرته إنما و ، تقدموا

) الزعفراني الصباح ( بن محمد بن الحسن  أخبرنا((:  النسائي . قال يأتي
يحيى ) عن عروبة أبي ( بن سعيد ) عن عطاء ( بن الوهاب عبد : حدثنا قال
  :))       النبي عن عائشة عن عمرة عن سعيد بن 
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( برقم الكتاب من ترجمته في سبق كما الحفظ سيء إسماعيل بن مؤمل لن : يعني  قلت()9
: ) صوابه ( الرملي الطحاوي عند الذي أن فالظاهر ،  مكة نزيل بصري هو  ) و252

 . ن أعلم الله ) . و ( الملكي
ًا الزاي ثم  بالراء()10 اخرجه قد و الطحاوي عند قع و هكذا و ، الزاي بتقديم فيه يقال و ، مصغر

ًا بالكتاب مضى قد و ، عيينة ابن هو و سفيان عن الحميدي طريق  ) من94 / 2(  ص قريب
  . ن113
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ً سلمنا لو أنه الطحاوي كلم سقوط تبين المنصف القارئ على يسهل مما و ،  قلت()11 جدل

إلى هو ساقها التي الطرقا في محصورة فهي الحديث في الضطراب من ادعاه ما بصحة
أو كلها الطرقا يستوعب لم الطحاوي لكن و ، عمرة عن روايته في تابعه من و ، الزهري

ًا الله جزاه المصنف فعل . كما إليها و إليه جلها الثقاة من عشرة متابعة ذكر فقد خير
إحدى في سعيد بن يحيى إل ، رفعه على أتفقوا كلهم . و عائشة عن عمرة عن للزهري

الرواية أن هب و ، المرفوعة الخرى الروايات تخالف ل حقيقتها في هي و ، عنه الروايات
ًا مضطرية يحيى عند الرفع على متفقة كلها و ، يشفي و يكفي ما التسع الروايات ففي ، أيض

ضبط في اختلفت إن و هي و ، المصنف على يخفى ل كما الرفع يثبت ذلك من بأقل و ،
يمكن قد و ، الول رجح المؤلف . )) و  …تقطع (( ل . )) أو …اليد : (( تقطع هو هل ، الكتن
الحديث في فالحجة ، ذاك أو هذا كان سواء و )) ، مقبولة الثقة (( زيادة  بقاعدة الخر ترجيح
ًا الطحاوي يقوله ل ما ذلك و ، دينار ربع في تقطع اليد أن على قائمة الله . و لمذهبه تبع

.  . ن المستعان
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يشعر )) مما : (( روي بقوله المذكور إبراهيم لقول الله رحمه المصنف : تصدير  قلت()12

ًا لجزم إل و ، إسناده على يقف لم أنه ذلك في عذره لعل و ، عنده يثبت لم - بأنه  إصطلح
أبو الهيثم بن عمروا  ) : أخبرنا190 / 6)) (  (( الطبقات في سعد ابن أخرجه فقد ، بصحته
فأسند الله عبد عن حدثتني : إذا : لبراهيم : قلت قال العمش عن شعبة : حدثنا قال قطن

: حدثني قلت إذا و ، أصحابه من واحد غير من سمعته فقد ، الله عبد : قال قلت : إذا قال ،
في الدمشقي زرعة أبو أخرجه ،وقد ثقات رجال صحيح إسناد هذا )) . و فلن فحدثني ، فلن

، به الهيثم بن عمرو : حدثنا قال سيبويه بن أحمد  ) : حدثنا2 / 131 )) ( قا دمشق (( تاريخ
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              في قطع

الثوري ، علل ثلثة  فيه((:  التركماني أبن . قال دراهم خمسة ثمنه مجن
كتابه في الذهبي ذكره و القطان ضعفه عزة أبي ابن و ، عنعن قد و مدلس

 .)) منقطع مسعود أبن عن الشعبي و ) ، ( الضعفاء في
لم هو و ، العقيلي ذلك حكى فإنما الثانية أما و ، فنعم الولى : أما أقول

ثقة ة عزة أبي ابن و ، مفسر غير جرح فهو ذلك مع  و)15( القطان، يدرك
في يذكر أن قاعدته أن فمعلوم الذهبي فأما ، سعد ابن و معين ابن و أحمد

ًا الكلم كان لو و فيه تكلم من  كل)16()  ( الميزان الثالثة أما . و يقدح ل يسير
إل الشعبييرسل يكاد  ل((:  العجلي قال ، المرسل جيد الشعبي لكن و ، فنعم

)) .  وحده : (( فحدثني قال أنه إل
ضعف له )) يتبين الصحابة من واحد غير (( من إبراهيم قول في الباحث تأمل إذا : و أقول     

، مسعود ابن : قال قال إذا إبراهيم رواية ثبوت على المصنف أوردها التي الحتمالت بعض
لم ممن واحد غير من إبراهيم يسمع (( أن المصنف قول )) يبطل أصحابه : (( من قوله فأن
(( التهذيب من هذا إبراهيم قول نقل أنه ، ذلك في عذره ظاهر. و هو كما )) ، الله عبد يلق
.   . ن التصال في نص هو )) الذي أصحابه : (( من قوله فيه يقع لم و )) ،

ثم ، بثقة ليس من المعروفين مسعود ابن أصحاب في نعلم ل . فأننا بعد فيه : هذا قلت   ()13
ًا منا المتقدمة عبارته أن إل مسعود ابن بين و بينه الواسطة يسقط ل أنه في صريحة آنف

بعيد ثقة غير – الواحد ل – منهم الكثر . فكون أصحابه من واحد من أكثر عنه حدثه كان الذي
ًا ًا كذلك يروي إنما إبراهيم و سيما . ل جد الله . و مسعود ابن عن الرواية صحة إلى مشير

.  أعلم
 )274(  الصفحة على التعليق في بيانه سبق نظر العطف هذا على : لنا  قلت()14
ذكره )) : و (( التهذيب في الحافظ قول ذلك في عمدته و ، الله رحمه المصنف قال كذا- ()15

أن ظاهره )) : فأن القطان سعيد بن يحيى حديثه : ضعف قال )) و (( الضعفاء في المقيلي
و ، التعديل و الجرح أئمة على و عليه النالب هو كما بسنده يروه لم  التضعيف حكى المقيلي

، عيسى بن محمد : (( حدثنا المذكور كتابه في العقيلي قال فقد ، ذلك خلف الواقع لكن
أبي بن عيسى حديث عن يحيى قال: سألت علي : حدثنا قال ، احمد بن صالح حدثنا قال
)) .  الحديث : )) فضعف قال و : فذكره ( قلت عزة
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ًا من إلى أحب الشعبي  مرسل((:  داود أبي عن الجري قال  . و)) صحيح
 .)) النخعي مرسل

المجن في القطع ذكر في فهو شيء مسعود ابن عن صح إن أنه الظاهر و
ًا بعده فممن التقويم أما و ًمطلقا ، سيأتي و بكر أبي عن أنس حديث من أخذ

. بكر أبي قطع ذكر إنما مسعود ابن يكون أو
بن أنس يسأل قتادة  سمعت((:  قال الطويل حميد عن عيينة ابن روى و

ًا قطع بكر أبا : حضرت فقال ؟ القطع عن مالك يسوى ما  شئ في سارق
الرازي حاتم أبو رواه قد  و)) دراهم بثلثة لي أنه يسرني : ما . أو دراهم ثلثة
. شك بدون)) دراهم بثلثة لي أنه يسرني  ما((: فيه و حميد عن النصاري عن

القيمة تكون  أن)) … يسرني  ما((:  أنس قول من يلزم ل و البيهقي أخرجه
، مثلها بقيمة له أنها يسره ل سلعة إلى يحتاج ل من فأن ، دراهم ثلثة من أقل

لوقت يدخرها أو فيها فيربح ليبيعها قيمتها من بأقل تكون أن يسره إنما و
. الحاجة
قيمته مجن في قطع أنه هي و ، أخرى قصة أنس عن قتادة روى قد و
 من259  ص8 ج ) ( السنن في البيهقي و النسائي . رواه دراهم خمسة
ًا النسائي رواه . و قتادة عن شعبة عن الثوري طريق داود أبي طريق من أيض

ًا : سمعت قال قتادة عن شعبة  حدثنا((:  قال الطيالسي : سرقا يقول أنس
بن محمد هلل أبو رواه فقطع. و دراهم خمسة فقوم بكر أبي عهد في رجل
…  .(( .       النبي أن أنس  عن((:  فقال قتادة عن سليم
    .               :))  
         (( .             
            .   .    

تضعيف التركمانى ابن اليه عزى الذي هو وهذا (( الضعفاء)) ، )) غير (( الميزان -قلت()16
كتابان  فانهما ، كذلك وليس ، )) نفسه  (( الميزان هو بأنه يشعر المصنف . وجواب القطان

في هو عليه نص كما  الخر في  وقاعدته ،  المصنف ذكره كما  منهما  الول  في قاعدته ،
وأناس ،  المجهولين من  وخلق ،  والمتروكين  الضعفاء أسماء ديوان : (( فهذا مقدمته

أن إما ،  فيه وطريقته ،  إتمامه الله يسر ، تحقيقه صدد في الن )) . ونحن لين  فيهم ثقات
)) ونحوه (( متهم )) أو (( متروك  )) أو (( ضعيف  فيه يقول كأن ،  المترجم في  رأيه  يذكر

بعض عن الجرح ينقل أن  )) . وأما (( التقريب  في حجر ابن الحافظ  أسلوب هو كما ،
أبو قال )) . أو بقوي : ليس النسائي (( قال )) أو الدارقطني : (( ضعفه  يقول  :ان ،  الئمة
ًا إل  ضعيف فيه  يورده من فكل ، )) وهكذا به يحتج : (( ل  حاتم بتوثيقهم يصرح قليلين أفراد

ًا أما ، البصري الحلب نافع بن : (( إبراهيم قوله الول فمن ، عنهم التهمة لدفع وإما تمييز
: قوله آخر )) . ومن فثقة المالكي عطاء عن نافع بن إبراهيم . أما يكذب : كان حاتم أبو قال

ابن من أوثق وهو ، بارد بعلك طاهر ابن فيه تكلم حافظ ثقة ، خيرون بن حسن بن (( أحمد
ًا أنه لحظنا وقد )) ، بكثير طاهر (( الميزان في عنه ، الكتاب هذا في اجتهاده يختلف ما كثير

القطان تضعيف فيه حكى فإنه ، هذا عزة أبي بن عيسى ، ذلك على القريبة المثلة )) ومن
)) . وهذا صالح : (( حديثه فقال فيه برأيه ذلك ختم ثم ، له الئمة من جماعة توثق ثم ، له

 بقوله )) وضعفه (( الضعفاء ديوانه في أورده ذلك ومع ، عنده مقبول أنه معناه
كتب )) حين (( الميزان يراجع لم المصنف أن )) . والظاهر ضعيف : حديثه القطان (( قال 

ًا فيه يجد لكان وإل ، الجواب . يخفى ل بين وذلك )) ، صالح : (( حديثه الذهبي في أقوى رد
. ن وحده لله والعصمة
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ًا ضعيف هو : بل قلت ()17 ًا رواته من فإن جد (( في الذهبي أورده البلخي سعيد ابن وهو جويبر
ًا )) : (( ضعيف (( التقريب في الحافظ )) . وقال الحديث : (( متروك )) وقال الضعفاء جد

 . ((
وضع أو الكذب إلى ينسب لم فإنه ، روايته التية عمارة بن الحسن من خير فهو هذا : ومع قلت
ًا أشد فإنه ، عمارة ابن بخلف ، وقال ، الكتاب في يأتي كما الوضع إلى نسبوه قد ،  منه ضعف

روايته أن زعم  حتى التركماني ابن على هذا خفي . فهل موضوعة  : أحاديثه احمد المام
؟! المذهب التعصب  هو  أم ، جوبير رواية من  أجود

101



             .    
              :      
   .         ((. 

  :               :  
  


       (( .         

    .   :))      :      
 –         :   


 ((     

    :))   (( . 
   :       .  


    

      )(       )  (   . 
             .      
     .   


      )  ( 

             

      


 

         

         )  (

            

       

                  
      .  :))           ((. 

  :           :   
        


          )) 

((          ] :      [    
                  :)) 
          ((       

في مذكور  المؤلف  إليه  أشار الذي وكلمه ، الكشميرى أنور محمد الشيخ العلمة  هو ()18
كما وصفه كما يجق وهو ) ،447-4/446)) (  البخاري صحيح على  البارى (( فيض كتابه

ًا يستفد لم السف مع  ولكنه ،  العلم سعة في  المصنف وصفه عن صده ،  علمه من كثير
في  والستقلل ،  منه بالخلص  المتأخرين  العلماء أحق من أنه مع المتوارثا التقليد ذلك

ل التي  لبركوع في اليدين رفع  مسألة من  موقفه في مثل  إليه  فانظر ،  والختيار  النظر
ًا  كان ولو ،  واستحبابها  بمشروعتها  يقول أن إل  أدلتها في للباحث يمكن متعصب  غير حنيف
في واستجابها بمشروعيتها يقول أن  إل يسعه لم فإنه  الله رحمه  اللكنوي  العلمة مثل
التصريح  يستطع فلم  الكشميرى الشيخ  وأما )) ، الممجد (( التعليق في جيد له بحث

في يقول ،- فهو ذلك  يلزمه  إليه  وصل الذي  التحقيق أن من الرغم  على ،  بالستحبات
ًا والترك ( الرافع  عندي المران  ثبت  ) : فقد259-2/257(  المذكور  الكتاب مرد ل ) ثبوت

تؤيد الجصاص بكر لبي عبارة ثقل )) . ثم الجواز في وليس ، الختيار في إل خلف ول ، له
في الثابتة الحاديث من  رقبتي تخلصت حيث : (( فاسترحت قال ثم ، الجواز من ماذكره

الجواز وأراد الرفع بجواز قال وإذا ،  يخفى ل ما الركعة من عبارة وفي ، قال )) ! كذا الرفع
به القائلين لن ، الرفع بإثباته جديد بشئ يأت0 فلم ، والترك الفعل فيه يستوى الذي

ًا به أراد وإن ،  بوجوبه ليقولون من مذهبه في يجد لم لنه ، به صرح فهل ستحباب مع جواز
ًا يديه يرفع كان فهل ،  به ظننا صح إذا ! ثم ذلك ألى سبقه ًا بل ، للثواب كسب ولو للجواز وبيان

على المذهبية العصبية لغلبه ، يفعل لم  أنه وظني ، أصحابه عند  ذلك  علم ، الول  بالمعنى
 . ن المستعان . والله حوله من
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يسرني  ما((:  أنس يقول شئ في بكر أبو قطع أن إلى كذلك بقيت كأنها ثم

قطششع حينئششذ و ، دراهششم خمسة فصارت ترقت كأنها  . ثم)) دراهم بثلثة لي أنه
، عمر عهد إلى ذلك على بقيت كأنها . و دراهم خمسة قيمته مجن في بكر أبو
نقصششت كأنها . ثم خمس في إل الخمس تقطع - : ل عنه صح لو – قال حينئذ و

ربششع السششارقا أخششذ إذا – عنششه صششح لششو – عمر قال فحينئذ نصف و درهمين إلى
عنششه صح لو – امتنع حينئذ و دراهم عشرة فصارت ترقت كأنها . ثم قطع دينار

حينئششذ و عثمششان عهششد فششي نقصت . ثم دراهم ثمانية قيمته ما في القطع من– 
ًا ازدادت ثم ، دراهم ثلثة قيمتها أترجة في قطع فخششارة في قطع حينئذ و نقص

ً الحال تحسنت . ثم خسيسة حديششد بيضة في قطع حينئذ و علي زمن في قليل
عادت متى ادري ل ثم ، دينار ربع في بالقطع عائشة أفتت و ، دينار ربع قيمتها

بإلغاء و الوحي نزل المسلك هذا بمقتضى حينئذ و ، دراهم عشرة إلى فترقت
!!  الدراهم العشرة هو يكون أن و ، المجن قيمة اعتبار

ليششوهم اللفششاظ بعششض أن و ، المجششن ذكششر الخبششار فششي تكرر لقد لعمري و 
 النبي قطع ما أقل أن هو التكرر سبب أن فهموا الناس أن إل ، المجن اعتبار
ً تقدم ما على المجن اعتبار يوهم ما حملوا و ، مجن أحششد يعششرج لششم و ، مفصل
لكن: و الطريف المسلك هذا على منهم

الرض في ساقطة كل
لقط

ًا كاسدة كل و سوقا لها يوم

انششه و ، فيهششا وقششع ثم النسخ أسلفه بعض دعوى يرتض لم أنه العجيب من و
و صششرائحها يخالف ثم الثبوت ) قطعية ( الصحيحين أحاديث نسيت : إن يقول

. العشرة ذكر فيه مما يثبت لم بما يتشبث
هشششام عششن الششرواة فيششه فاختلف عائشة عن أبيه ابن عن هشام حديث فأما
ًا ًا و سند .  متن
ً جعله و يذكرها لم من منهم و ، عائشة ذكر من فمنهم السند أما من مرسل
. عائشة ذكر الصواب و ) ، ( الصحيح في البخاري ذلك على نبه ، عروة قول

: أوجه ثلثة فعلى المتن أما و
عششن هشششام عششن عبدة عن شيبة أبي بن عثمان عن البخاري رواه : ما الول

و عليشه اللشه صشلى النشبي عهشد على تقطع لم السارقا يد  أن(( عائشة عن أبيه
ًا عثمششان عششن البخششاري روى  . ثم)) ترس أو حجفة مجن في إل سلم عششن أيضشش
 . )) . مثله عائشة عن أبيه عن هشام  ثنا(( حميد

هشششام عششن المبششارك ابششن عن مقاتل بن محمد عن البخاري رواه : ما لثاني
تششرس أو حجفششة مششن أدنى في السارقا يد تقطع تكن  لم(( عائشة عن أبيه عن
.)) ثمن ذو منهما واحد كل
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: قششال أسششامة أبششو ثنششا موسششى بششن يوسششف  حششدثني(( البخاري : رواه الثالث
يد تقطع : لم قالت عنها الله رضي عائشة عن أبيه عن أخبرنا عروة بن هشام
تششرس المجششن ثمن من أدنى في سلم و عليه الله صلى النبي عهد على سارقا

 .)) ثمن ذا منها كل كان و ، حجفة أو
قششد و ، حميششد عششن و عبششدة عششن شششيبة أبششي بششن عثمان على : مداره فالول

بششن الله عبد بن محمد ) عن ( صحيحه في مسلم فرواه منهما كل عن خولف
و عليششه اللششه صلى النبي عهد في سارقا يد تقطع  لم((:  بسنده حميد عن نمير
علششى هششذا  . و)) ثمن ذو كلهما و ترس أو حجفة المجن ثمن من أقل في سلم

 مششن256  ص8) ج ( السششنن فششي الششبيهقي رواه . و تششرى كمششا الثششالث الوجه
رسول عهد على تقطع يد تكن  لم(( بسنده عبدة عن إسحاقا بن هارون طريق

 .)) ترس أو حجفة المجن ثمن من أقل في سلم و عليه الله صلى الله
بشل ، الول الششوجه ضششعف بشان بهششذا و ، تششرى كمشا الثشاني الشوجه على هذا و

و عليششه الله صلى النبي عهد في يقطع لم القطع أن يعطي لنه باطل، ظاهره
الذي صفوان رداء سارقا قطع ثبت قد و ، المجن ذاك في واحدة مرة إل سلم
ًا ثلثين قيمته كانت تسششتعير كشانت الششتي المخزوميششة يشد قطششع ثبشت . و درهمشش

. تجحده ثم الحلي
علششى اختلششف كششذلك و ، رأيششت كما عبدة على اختلف فقد الثاني الوجه وأما

هشششام عششن المبششارك ابششن عششن نصر بن سويد عن النسائي رواه ، المبارك ابن
كششل و ، ترس أو حجفة من أدنى في سارقا يد تقطع  لم((: عائشة عن أبيه عن

 .)) ثمن ذو منهما واحد
رواه لنششه ، الثششالث الششوجه رجحششان . فبان ترى كما الثالث الوجه على هذا و
عششن حميششد عششن نميششر ابن رواه و ، فيه عليه يختلف لم و أسامة أبو هشام عن

ابن عن نصر بن سويد رواه و ، شيبة أبي بن عثمان من اثبت نمير وابن هشام
. هشام عن المبارك
. الثالث الوجه النسائي و الشيخان رجح قد و

و فأشار ، عمر ابن بحديث عقب ثم ، الترتيب هذا على فساقها البخاري أما
الثششالث و ، الول مششن أقوى فالثاني ، القوة في ترتيبها إلى بالترتيب أعلم الله

)19( الثششاني و وجششه مششن الول يفسششر الثاني أن الى : أشار قل . أو منهما أرجح

ًا يفسرهما و الحششديث هششذا أن إلششى عمششر ابششن بحديث بالتعقيب أشار و ، جميع
النششبي فيه قطع ما أقل أن حفظت فعائشة ، واحدة واقعة عن عمر ابن حديث
حفششظ عمششر ابششن و ، قيمتششه تششذكر لششم و المجن ذاك هو سلم و عليه الله صلى
. فيه سلم و عليه الله صلى النبي قطع ما أقل أنه يذكر لم و قيمته

هو و بتمامه ساقه و بنمير الله عبد بن محمد عن بحديثه فصدر مسلم أما و
عبششدة أخبرنششا شيبة أبي بن عثمان  حدثنا((:  قال ثم مر كما الثالث الوجه على

عبششد ثنششا شششيبة أبششي بششن بكششر أبششو ثنششا و ح الرحمششن عبد بن حميد و سليمان بن
بهششذا هشششام عششن كلهششم أسششامة أبششو ثنششا كريششب أبششو ثنا و ح سليمان بن الرحيم
حششديث في و ، الرواس الرحمن عبد بن حميد عن نمير ابن حديث نحو السناد

)) . (( والثالث  والصواب ، خطأ  أنه والظاهر الصل   كذا ()19
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علششى الروايات سائر  فحمل)) ثمن ذو يومئذ هو  و((:  أسامة أبي و الرحيم عبد
لششه بعضها بمخالفة يعتد لم و ، مر كما الثالث الوجه على هو و نمير ابن حديث

ذو كلهمششا  و(( نميششر ابششن قششول في بالختلف اعتداده مع المذكورة الوجه في
عقشب  ثشم))  ثمشن)20( ذو يومئشذ هو  و((:  أسامة أبو و الرحيم عبد قول  و))ثمن

. عمر ابن بحديث ذلك مسلم
مشن يسششق لشم المجشن ذكر في الروايات لجمع تصديه مع فأنه النسائي وأما
عششن المبششارك ابششن عششن نصششر بن سويد رواية إل المذكورة هشام حديث طرقا
. الثالث الوجه على هي و ، هشام

قششد و ، الثششاني الششوجه فششي مششا متشششبث لششه يكون أنما المسلك هذا وصاحب
لمششا النظششر جهششة مششن مرجششوح هو هكذا و ، الرواية جهة من مرجوح أنه علمت

بششه اختششص بمششا التمسششك يصششح فل مرجششوح أنه يتبين ل أنه فرض على و ، يأتي
الروايششتين جهشة مشن جشاء إنمشا الختلف لن ، غيرها و خالفها و الروايات بعض

أو الصششلي بششاللفظ انهششا يترجششح حششتى منهششا بواحششدة التشبث يصح فل بالمعنى
. له موافقة

زعمششه مششا علششى حملششه يتعيششن ل الثششاني الششوجه فششي الواقششع اللفظ هذا مع و
فيمششا يقطششع لششم السششارقا أن المراد يكون أن يحتمل فإنه المسلك هذا صاحب

ل . و سششلم و آلششه و عليه الله صلى النبي فيه قطع الذي المجن ذاك ثمن دون
و أقرب المعنى هذا . و المجن ذاك قيمة تعرف ل و هذا عائشة تعرف أن مانع
لششم اليششد أن قيمة المعنى أن يزعم فإنه ، المسلك هذا صاحب زعمه مما أولى
البعششد بغاية هذا و ، كان مجن أي المجان من مجن ثمن يبلغ فيما إل تقطع تكن

 البالي الردئ المجان من فإن ،
ًا قيمته تكون الذي المعيب ًا درهم ذلششك علششى يزيششد ما منها و ، دونه أو واحد

مثششل ينششوط أن ، الضششبط إيثاره و الشارع حكمة من يعهد لم و ، متفاوتة زيادة
. ينضبط ل الذي المر هذا بمثل العظيم الحكم هذا

المسئلة أول قدمت ما نحو على الغالب أوسط من مجن يختار قد قيل فإن
.

ًا بعيد الغالب : أوسط قلت مششن هششو إنمششا تقششدم الششذي و ، النضباط عن أيض
فششي القطششع ينبغي ل أنه رأى ، سلم و آله و عليه الله صلى النبي بعد من بعض
المجششن ذاك أنه عرف و ، سلم و آلة و عليه الله صلى النبي فيه قطع مما أقل

حاجششة ل ة تلجئششه ضششرورة ل الشارع و ، الحدس إلى فأضطر ثمنه يعرف لم و
علششى قششادر هو و الضبط إيثار من سنته عن يعدل فلماذا ، هذا مثل إلى تدعوه
ًا المنشاط فيكششون ، الفضشة أو بالذهب الضبط ًا ظششاهر المعرفشة سشهل منضششبط

ًا يتعارفونه؟! و الناس يعرفه ما على جاري
كششان و ، السششلم قبششل مششن متعششارف معششروف فذلك بالبل الدية تقدير فأما
ل و ، النضباط من تقربها معروفة بصاف الشارع ووصفها البل أموالهم أغلب

، مجششن بثمششن القطع نوط في يخشى كما مفسدة ل و التباس ذلك بعد يخشى
و ، نفيسششة عنششده كششانت فلو ، النفيسة يدفع أن يلزمه ل الدية عليه وجبت فإن

 )) .ن (( ذون الصل ()20
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ًا بها يشتري أن أراد فيشششتري ، ذلششك مششن مكششن الدية صف و على كلهن عشر
ًا الناقة بتلك ًا لششه فتحسب يدفعها و عشر مششن يتمكششن ل ان احتمششال و ، عشششر
الى ويعدل ، المعدومة بمنزلة هي يقول أن فللفقيه ذلك اتفق فإن ، بعيد ذلك
إذا . فأمششا الزكششاة فششي ذلششك بنحششو قيششل كمششا – الغالب من الواجب القدر قيمة

و ، البششل وجوب ينكروا لم الحنفية . و إشكال فل فدفعها صاحبها نفس طابت
يتعيششن إن . و درهششم آلف عشششرة أو ، دينششار ألف أو هي الواجب قالوا: إن إنما

. القضاء أو بالتراضي
القاضششي قضششى إذا القضششاء كششذلك و ، فيششه إشششكال فل التراضششي أما وأقول

يكن لم إذا أما . و البل قيمة هو و الفضة أو الذهب من المبلغ بذاك أو ، بالبل
القضششاة اتبششاع لبششاب فتششح و للعششدل منششاف للقاضي الخيرة فجعل ، قيمتها ذلك

أبى الششرع أصول و ، للهوى ه هنشا المقصشود ذلشك. و ت جعشل فشي مفسشدة ان
الصششفة بششه يتحقششق مششا أقششل هششو الحقيقششي الششواجب فششإن ، البششل مششن الزكششاة

يحصششل أن و ، برضاه دونه له يحصل أن و ، حقه له يحصل أن بين فالمستحق
. الدافع برضا فوقه له

هششو إنمششا ، سششهل فششالخطب ، التقويم في اخطأ المقوم أن فرض على و
. فضله من جل و عز الله يجبرها مالية خسارة
ًا سرقته في يقطع : إنه قيل فإن المجن اما و فل كششان صششفة بششأي مطلق
هشو فمشا ، مخصشوص بوصف كان إذا إل فيه يقطع : ل قيل إن و ، فيه ما يخفى

بلغششت إذا إل فيششه يقطششع . ل قيل إن و ؟ تعيينه على الدليل ما و ؟ الوصف ذاك
ًا قيمته ًا حد ًا رجل  سرقا((:  أنس قول عليه يدل كما معين أبششي عهششد على مجن

الطريششف المسششلك هششذا بطششل و قولنششا  فهششذا)) فقطع دراهم خمسة فقوم بكر
ًا . رأس

ًا المسروقا كان وإذا هششل ينظششر أن ينبغششي المسلك ذلك فعلى ، فضة أو ذهب
ً مجن قيمة هو مقششادير اعتبششار مششن المتعششارف المعششروف عكششس هششذا و ؟ أول

تقويمين الى احتيج أخرى سلعة المسروقا كان إذا . و الفضة و بالذهب السلع
صششفته تشبين لشم الشذي المجشن تقشويم و ، الفضشة أو بالششذهب السشلعة تقشويم ،

واحد تقويم في احتماله من أشد ذلك في الخطأ احتمال و ، الفضة أو بالذهب
.

العشششرة علششى الحششال اسششتقر ثششم المششر أول فششي ذلششك كششان : إنما قيل فإن
. الدراهم
: الشاعر قال قد و المر عاقبة يجهل الشارع كان : فهل قلت

أول آخره فصير آخر إلى يفضي المر رأى
ًا يجعششل أن يصشلح ل المجشن كان وإذا ًا معيشار أن يصششلح ل فكششذلك ، مسششتمر
ًا يكون ًا معيار . حاجة ل و ضرورة بل موقت

قطششع الششذي المجششن ذاك عنى إنما المسلك هذا صاحب يكون : قد قيل فإن
. سلم و آله و عليه الله صلى النبي فيه

ًا المجن ذاك يكون أن : فيلزم قلت و عليه الله صلى النبي بيت في محفوظ
ثششم المسششروقا قششوم ، سششارقا رفششع فكلمششا ، الخلفششاء بيوت في ثم ، سلم و آله

: وجوه من باطل هذا الوقت! و بقيمة فقوم المجن ذاك أخرج
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انششه منها و ، يأباه النقل أن منها و ، لغرابته لنقل كان لو و ، ينقل لم انه منها
. حكمششة تبرره ل الذي التكلف هذا مثل عن الشريعة براءة من المعهود خلف

ًا هذا على يرد تقدم مما كثير و النسششخ هششي و الششدهياء الداهية ذلك شد . أ أيض
. سلم و آله و عليه الله صلى النبي بعد

المر استقرار و التدرج ذلك أن أراد إما المسلك هذا صاحب : لعل قيل فإن
. سششلم و آلششه و عليششه اللششه صششلى النبي حياة في كله كان الدراهم عشرة على
يصششح لم أنه يجهل ل لنه و ، الخمر بحد لتنظيره ذلك خلف صنيعه ظاهر قلت
يصششح إنما  و)21( ، العشرة ذكر في شئ سلم و آله و عليه الله صلى النبي عن
، زعمششت مششا أراد أنششه هب . و الراشدين الخلفاء بعد و بعده عمن شئ صح إن
ً بشبهة عليه يأت لم : يقششول كيف . و تقدم ما أكثر عليه يرد و ، حجة عن فضل
! ؟ يثبت لم بما ينسخها ثم الثبوت ) قطعية ( الصحيحين أحاديث إن

مششا علششى قياسششه الحنفيششة اقتسر إنما و ، تحديده يثبت فلم المهر قضية وأما
. أبطل القياس و ، باطل الصل و السارقا، فيه يقطع

فششي المششر تششدرج من الصحابة استنبط . و أربعون أنه فالحق الخمر حد وأما
ًا التشششديد زيششادة جششواز للحكمة رعاية منه أشد إلى حكم من الخمر و ، تعزيششز

 مشع)22( )) افشترى هششذا إذا و ، هشذا سشكر إذا  إنشه((:  بقشولهم الزيشادة استأنسوا
غيرهششا ل و المطلششق حكم ل و المرتد حكم الحتمال بمجرد يلزم ل بأنه علمهم

تدريج تحريمها في يقع لم السرقة و ، هذيانه عند منه صدوره يحتمل مما ذلك
. منها أخف إلى حال من ول ، منها أشد إلى حال من ل ،

فكان ضيق في كانوا الناس أن هي و ، حكمة للتدريج إن ، يقال قد قيل فإن
إل يتضششرر ل فصششار اتسششعوا ثششم ، مششاله مشن اليسير بأخذ يتضرر منه المسروقا

. هكذا و ذلك من أكثر بأخذ
أن يعارضششه تششم ذكششر مششا أن مششع ، الحكششم بششه يثبششت ل الحكمششة : تعقششل قلت

قششد و ، الحاجششة لكششثرة السششارقا علششى يخفششف أن الضششيق زمششن فششي المناسب
عششن الحششد يششدرء ذلششك و الول دون المعنششى لهششذا الجملة في الشريعة شهدت

 .)23( المجاعة زمن في قطع ل أنه السلف بعض عن يروى ما و ، المضطر
تساير غالبها أو كلها السلع لن ، المعنى في يتغير لم المقدار : إن قيل فإن
المجششن ثمشن بلششغ حيششن خمسة قيمتها تكون التي المسروقة فالسلعة ، المجن
الششدراهم هكششذا و ، ثلثششة المجششن قيمششة كششانت حيششن ثلثة قيمتها كانت ، خمسة
ً كانت الثلثة فإن ، نفسها ًا تغنيه غناء تغنى أول ً الخمسة إل أخير . مثل
ً يغني ل كله : هذا قلت فقششد ، مسششتقيم غيششر هششو ثششم ، بصششدد نحن فيما فتيل

ًا قيمتها تضطرب تزال ل و ، أخرى ترخص و سلعة تغلوا ًا و ارتفاع إلى انخفاض
ًا التحديد وقع المعنى ذاك لوحظ كان إذ لماذا و ، القيامة يوم ؟ بالعشششرة أخير
يعششود قششد و ، الثلثششة غنششاء إل تغنششي ل عشر خمسة فتصير التساع يزيد قد ! و

ً كان مما أشد يشتد و الضيق السششله أثمششان ضششبط هششو إنمششا المعششروف و ، أول

!  العشرة في عباس ابن حديث بتصحيح صرح اليهىقد المومى  فإن ، نظر هذا : في قلت ()21
 )) .ن الغليل (( إرواء في ذلك بينت وقد ، ومتنه إسناده في مطل وهو ، يصح لم هذا ()22
عام في ،ول غدقا في قطع : (( ل قال عنهأنه الله رضي عمر عن روى ما إلى يشير  قلت ()23

) .2496( السابق  المصدر في  ىبينة  كما جهالة سنة)).نده
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ل بالسششلعة فكيششف ، بالسششلع الششدراهم و الششدنانير ضششبط ل ، الدراهم و بالدنانير
 ؟ تنضبط
لكن و ، كله هذا إلى رده في يحتاج ل أنه مع المسلك هذا رد في أطلت وقد

. المستعان الله . و قائلة شهرة ذلك إلى دعا
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عشرة الخامسة المسألة
الموال في يمين و بشاهد القضاء

غير هو ما فيه يرد فلم يمين و بشاهد القضاء أما  و(( : 185 ص الستاذ قال
دللتششه ظهششور عششدم مششع انقطاعششات فيه مسلم حديث و ، النقد أهل عند معلل
ًا مالششك علششى رد سششعد بششن الليششث . و محلششه في فصل كما فيه التنازع على رد

ًا من غيرهم ) و ( الموطأ رواية الليثي يحيى أن حتى … إليه رسالته في ناهض
ًا خششالفوا المالكية كبار خششالف مششن الشششافعية بيششن كششم و ، المسششألة فششي مالكشش

فششي النتيجششة تكششون كششانت مششاذا العصششر قضششاة فسششل ، المسألة في الشافعي
ً ؟ الشهادة نصاب تكامل بدون به يطالبون بما للناس حكموا لو الحقوقا فضششل

 .)) يمين و بشاهد الخذ في به يحتجون فيما الظاهر الضعف عن
أبششي بشن بكششر أبششو  حششدثنا(() :  ( صششحيحه فششي قوله هو مسلم : حديث أقول

سششيف ثنششي – حباب أبن هو و – زيد ثنا قال نمير بن الله عبد ابن محمد و شيبة
أن العبششاس ابششن عششن دينششار بششن عمششرو عن سعد بن قيس أخبرني سليمان بن

 .)) شهادة و بيمين قضى سلم و آله و عليه الله صلى الله رسول
الخريششن . و عبششاس ابن و عمرو بين فأحدهما المزعومات النقطاعات فأما

عمرو. و قيس بين
ًا ) : سششألت الترمششذي ( علششل  فششي((:  التركماني ابن فقال الول أما محمششد

هذا عندي يسمع لم دينار بن : عمرو فقال – الحديث هذا أي– ( البخاري) عنه
 .)) عباس ابن من الحديث
: أمرين سوى يسندها ما العندية لهذه : ليس أقول
عششن الحششديث هششذا روى الطششائفي سوسششن بششن مسششلم بن محمد : أن الول

عباس ابن عن طاوس عن عمرو : عن عنه الرواة بعض فقال دينار، بن عمرو
. عباس ابن عن يزيد بن جابر عن عمرو : عن قال بعضهم . و

مخششالفته و عبششاس ابششن عششن اشششتهاره لعششدم الحديث صحة : استبعاد الثاني
. القرآن لظاهر
الضششعفاء بعششض عششن ذلششك جشاء إنمششا بششأنه البيهقي عنه أجاب فقد الول فأما
رواية : و يأتي كما عباس ابن عن عمرو عن الطائفي عن فرووه التقات ،فأما

. الضعفاء برواية تعلل ل الثقات
الحشديث لصشح أحشدهما أو المشذكوران الوجهشان صشح فلشو ذلك مع : و أقول

ًا بن محمد عن دينار بن عمرو عن زيد بن حماد حديث الشيخان صحح كما أيض
عششن عمششرو عن له غيره و عيينة ابن رواية مع ، الخيل لحوم في جابر عن علي
. نظائر لهذا  و)24( .  جابر
: وجهين من عنه : فالجواب الثاني أما و

و عمششرو بين أن دعوى إل يزيله فل وجه له كان إن الستبعاد ذاك : أن الول
ًا الحششديث لصح ثقة بينه و بينه كان لو إذ ، ضعيفة واسطة عباس ابن كمششا أيضشش
ًا فششأن هنا الضعيفة الواسطة يفرض أن لحد ليس و ، مر مثششل يششدلس ل عمششر
عشن أرسشل كمشا عليشه متفق ثقة من سمعه ما يرسل قد إنما و ، التدليس هذا

) . 2551)) ( (( الرواء في تخريجه أنظر ()24
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و ، عنششه طششالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد من سمعه ما جابر
ًا أن قيل ما تتبعت قد . و حجة إمام محمد غيششر الرسششال هذا مثل أرسله عمر

ًا إل أجد فلم ، السابق الحديث أن ذلششك و ، السششابق الحششديث كحششال حاله حديث
عمششروا عششن شعبة ثنا جعفر بن محمد  ثنا(( 368  ص3) ج أحمد ( مسند في
ابر مشن سشمعته : أنشت لعمشرو قلت ، … جابر عن دينار بن  . و)) : ل قشال ؟ ج

: أخششبرني عمششرو  قششال(( عيينششة ابن طريق ) من البخاري ( صحيح في الحديث
ًا سمع أنه عطاء و ، ربششاح أبي بن عطاء هذا في جابر و عمرو  فبين)).  …جابر

صششح فإن ، فيهما الرسال لي يتضح لم آخرين حديثين . ووجدت حجة إمام هو
. أحدهما أو طاوس و عكرمة أحدهما في فالواسطة

يقششال أن ساغ . فإن أثبات ثقات كلهم هؤلء و ، مليكة أبي : ابن الثاني وفي
أن يسششوغ . فإنمششا منه يسمعه لم : لعله عباس ابن عن عمرو رواه حديث في

ًا أن يفرض ترجمششة فششي . و عبششاس ابششن مششن سششمعه حجة ثقة من سمعه عمر
عمرو يسمع : لم البخاري : قال الترمذي ) : قال التهذيب ( تهذيب من عمرو

ابششن  . قششال)) الميششت علششى البكششاء في عمر عن حديثه عباس ابن من دينار بن
ًا يكون أن ذلك مقتضى : و  قلت((:  حجر  .)) مدلس

و – القصششة و ، عبششاس ابششن عششن الحديث ذاك عمرو برواية أظفر : لم أقول
ن الحميشدي ( مسشند ) و مسشلم ( صشحيح فشي ثابتشة– الحديث فيها روايشة ) م

عششن الحششديث روى بعضهم كان فإن ، عباس ابن عن مليكة أبي ابن عن عمرو
هششذا فششي فالحششال ثقة كانت فإن ؟ الراوي من ندري فل العباس ابن عن عمرو

ًا عمرو به حدثا ، تقدم كما الحديث عبششاس ابششن عششن مليكششة أبي ابن عن مرار
مششرة قششال ثششم ، عبششاس ابن من يسمعه لم أنه عرفوا قد الناس أن عرف حتى
على بالتدليس، هذا ليس  و)) عباس ابن  قال((:  المذاكرة أو الفتيا سبيل على

فيهششا و القصششة عبششاس ابششن عششن مليكششة أبششي أبششن من يسمع أن من مانع ل أنه
الرجل يسمع أن من مانع ل . و الحديث نفسه عباس ابن من يسمع و الحديث
كذا تارة يرويه ثم نفسه الشيخ ذلك من يسمعه ثم سيخ عن رجل من الحديث

منششه بعضششهم عششد قششد  و)) السششانيد متصششل فششي  المزيششد(( يسمى النوع هذا . و
) أمثلششه ( صحيحه مقدمة في مسلم ذكر قد . و الخيل لحوم في عمرو حديث

حششديث منهششا ذكششر . و يسششمعه لششم مششا إرسال من المدلس غير من يقع قد مما
ًا بأن مسلم من حكم هذا و ، مر قد و الخيل لحوم في دينار بن عمرو غير عمر

أحتششج . و بتششدليس ليششس الرسششال ذاك مثششل عششن يقششع قششد مششا أن و ، مششدلس
مسلم احتج و ، بالسماع فيها يصرح لم التي عمرو أحاديث من بكثير الشيخان

عششن ثبششت قد انه مع ، جابر عن عمرو عن عيينة ابن رواه المخابرة في بحديث
ًا أن عيينة ابن حشاكي الترمششذي هشذا . و جشابر مشن بالسماع فيه يصرح لم عمر

 عمششرو(( فيها التي عينة ابن رواية الخيل لحوم في صح البخاري عن الحكايتين
جششابر عن علي بن محمد عن  عمرو(( قوله في زيد بن حماد خطأ  و)) جابر عن

ًا أن الترمشذي عنشد كشان فلو ، إتقانه و حماد جللة  مع)) كشان لمشا يشدلس عمشر
. فأمششا مششر كما تدليس ل و منافاة ل أنه الصحيح . و منافاة الروايتين بين عنده

: التششدليس فششي كلمششه صششدد  فششي111 ص ) للحششاكم الحديث ( معرفة في ما
عامششة أن . و …هريششرة أبي من يسمع لم الحسن أن الحديث صاحب  فليعلم((
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صششدد في ذلك قال  . فإنما)) مسموعة غير الصحابة عن دينار بن عمرو حديث
ًا منه سمع ل و قط يره لم عمن روى من صششدد في هي العبارة تلك فإن ، شيئ

يروهم لم شيوخ عن رووا قوم التدليس من السادس الجنس(( 109 ص قوله
ًا أن ذلك حاصل  . و)) …قط هششذا و ، الصششحابة مششن يششره لششم عمن يرسل عمر

ًا جماعة يسميه إنما و بتدليس ليس فيه عمرو عن يوجد قد ما قلة على تدليس
أنششه النششاس عششرف قد عمن المحدثا يرسل أن فأما ، اليهام وجه على كان إذا
كششان إذا الحششديث أئمششة عششادة . و تدليس فل فيه إيهام فل يلقه لم أو يدركه لم

و عنهششم روى الششذين أسششماء على ينصوا أن الرسال هذا منه يكثر ممن الرجل
قلبششة أبششي و البصششري الحسششن و مكحول تراجم في تراه كما ، منهم يسمع لم

: معيششن ابششن قششول إل عمششرو ترجمششة فششي نجد لم و ، غيرهم و زيد بن الله عبد
ًا إل البراء عن يرسل لم لعله  و)) عازب بن البراء في يسمع  لم(( ًا خبر . واحششد
و بمششدلس ليششس فيمششن عنششدهم الحكم و ، ثابت عباس ابن من عمرو سماع و

أن إل السشماع علششة محمولشة عنعنتشه أن اليهشام سشبيل على ل يرسل قد لكنه
تقششدم قد و جابر عن عمرو عن شعبة رواه الذي كالحديث ، يسمع لم أنه يتبين

معنششى و ، اليهششام وجششه علششى ل يرسل قد أنه إل عليه يثبت لم أنه ذلك . ووجه
فحيششث ، يسششمعه لششم أنه على واضح دليل هناك يكون حيث إل يرسل ل ذلكأنه
ً وجدنا ًا دليل هششو الحكششم كششان نجششد لم حيث و ، فذاك السماع عدم على واضح

الصواب على محمولة فروايته ذلك مع و ، يخطئ قد الثقة أن ترى أل السماع
ن فشأولى ، الخطأ على واضح دليل يقم لم ما ال يحكشم أن ذلشك م فشي بالتص

يخطششئ قششد المخطششئ لن ، إيهام ل حيث الرسال أل عنه يعرف لم من حديث
عششرف فيمششن عنششدهم الحكششم . و المرسششل بخلف خطششائه علششى دليششل ل حيث

أن فيششه شششك ل ثقششة مششن سششمعه فيمششا إل يششدلس ل أنه إل منه كثر و بالتدليس
 ؟ فيه نحن بما بالك فما عيينة ابن في قالوه كما ، مقبولة عنعنته
ثقششة عنششه رواه أن بعششد يضششره فل عبششاس ابن عن الحديث اشتهار عدم وأما
غيرهمششا و الشششيخان صششححه حديث من كم و ، دينار بن عمرو هو و فقيه جليل

العمششال  إنمششا(( حششديث هششذا ، منششه أشششد أو هششذا مثششل فيه يقال أن احتمال مع
ممششا هذا . و العلم نصف أنه قالوا حتى العلم أهل عند الهمية  عظيم)) بالنيات
سششلم و عليششه اللششه صلى النبي أن إلى يشير ما روايته في و ، اشتهاره يقتضي
بششن عمششر أن فيششه ذكششر و ، اشششتهاره يقتضششي مما هذا و ، المنبر على به خطب

مششع و ، اشششتهاره يقتضششي ممششا هششذا و ، المنبر على يخطب هو و رواه الخطاب
ل و ، الخطششاب بششن عمششر غيششر سششلم و عليششه الله صلى النبي عن يروه لم ذلك
بششن محمششد غيششر علقمششة عششن رواه ل و ، وقششاص بششن علقمة غير عمر عن رواه

ذلك مع و ، النصاري سعيد بن يحيى غير محمد عن رواه ل و ، التيمي إبراهيم
ً جعلوه و غيرهما و الشيخان صححه نصششف جعلششوه بل ، العلم أصول من أصل
. مر كما العلم

. شواهد له : لكن قيل فإن
من جماعة رواية من جاء فقد كذلك اليمين بالشاهد القضاء حديث : و قلت

بأسشانيد آخريشن روايشة مشن جاء . و نظائرها صححوا قد جيدة بأسانيد الصحابة
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عمششل عليششه كششان و ، التششابعين من عدة مرسل من  وجاء)25(للستشهاد، نصلح
خلفه. عندهم يعرف ل الحجاز أهل

عطششاء عن موسى بن أيوب عن إسحاقا ابن حديث في قلت : فقد قيل فإن
. قلت ما المجن ثمن في السارقا يد قطع في عباس ابن عن

إسششحاقا ابششن و ، سأضطراب أشد إسحاقا ابن فيه أضطرب خبر : ذاك قلت
عششن روايته من ل ، عطاء قول من بأنه تقضي أدلة جاءت و ، شيء حفظه في
، كششذلك ههنا المر ليس و ، السابقة المسألة في تفصيله تقدم كما عباس ابن

ًا ل و ، الحديث صحة في مجموعها يقدح أمور عدة تجتمع قد . و ذلك من قريب
. يضر لم أنفرد لو ما منها و

) ( صحيحه في البخاري صنيع إليه يشير قد كما القرآن لظاهر مخالفته وأما
المنششع كحششديث القششرآن لظششاهر مخالف وهو غيره و هو صححه حديث من فكم
نششاب ذي كششل أكل عن النهي حديث و ، خالتها أو عمتها و المرآة بين الجمع من
من كم . و ذلك غير و ، الهلية الحمر لحوم أكل عن النهي حديث و ، مخلب أو

ذلششك مششن شششيء تقدم قد و ، أنفسهم الحنفية خالفها القرآن من ظاهرة دللة
و ، ذلششك مششن (الفتششح) أمثلششة فششي حجششر ابششن ذكر و ، عشر الثانية المسألة في

حديث فمخالفة ذلك مع  و31 – 6  ص7 ) ج ( الم في كلم الشافعي بسط
. ستراه كما مدفوعة القرآن لظاهر يمين و بشاهد القضاء
ارك الله قال ا تعشالى و تب َي َهشا [  ّي أ

إذيَن َ ّفَلش ُنشوا ا َذا آَم ُتْم إإ ْن َي َدا ْيٍن َتش َد َلشى إب َأَجشٍل إإ

ُه ُمَسّمًى ُبو ُت ْك ُدوا قال أن ] إلى َفا إه َتْش َواْس إن :[  ْي َد إهي ُكْم إمششْن َششش إل إإْن إرَجششا َلششْم َفشش
َنا ُكو إن َي ْي َل إن َفَرُجٌل َرُج َتا َأ ّفَمششْن َواْمَر ْوَن إم إء إمششَن َتْرَضشش َدا َه ّفَل َأْن الّششش إضشش ُهَما َت َدا إإْحشش

ّكَر َذ ُت ُهَما َف َدا ُْلْخَرى إإْح ُكْم قال أن ] إلى ا إل َذ ْقَسُط [ َد َأ ْن إه إع ّفَلشش َوُم ال ْقشش َأ إة َو َد َها ّفَششش إلل
َنى ْد َأ ّفَل َو ُبوا َأ َتا إإْن قال أن ] إلى َتْر َو ُتْم [  ْن َلى ُك ٍر َع َف َلْم َس ُدوا َو إجشش ًا َت إتبشش َهششاٌن َكا إر َف

ُبوَضٌة ْق ] . َم
يكونششا لششم فششإن رجلن المدينششة عنششد يستشششهد أن تعششالى اللششه : أمر قيل إن

إل الحاكم عند التداعي عند الحق يثبت ل أنه على ذلك فدل ، امرأتان و فرجل
. بذلك

ًا يثبت ل أنه أردتم : إن فالجواب يثبششت قششد إذا ، باطششل فهششذا بذلك إل مطلق
إن و ، عندنا المدعي يمين مع و ، الحنفية عند فقط بالنكول ، بالعتراف الحق
أثبتششه إنمششا الحششديث فششإن ، يفيششدكم ل فهششذا كذلك إل بشهادة يثبت ل أنه أردتم

. حده و بالشاهد ل اليمين و بالشاهد
و رجششل أو برجليششن بششالمر كششان لمششا يميششن و بشاهد يثبت كان : لو قيل فإن

فائدة. امرأتين
ُكششْم اليششة عليششه نصت ما الولى ، عظيمة فوائد له ، : بلى قلنا إل َذ ْقَسششُط : [  َأ

َد ْن إه إع ّفَل َوُم ال ْق َأ إة َو َد َها ّفَش َنى إلل ْد َأ ّفَل َو ُبوا َأ َتا أن مششع بالكتابششة يحصل كما هذا و ] ، َتْر
القضششاء فششإن ، التامششة بالشششهادة يحصششل فكذلك ، وحده بالكتاب يثبت ل الحق

و ، يميششن و بشششاهد القضاء من العدل و القسط في أظهر تامة بشهادة يحصل
ً لن للشهادة أقوم شششهادته تخششالف لئل التحفششظ فششي يبششالغ الشششاهدين من كل

.ن157-156 شواهده بعض ذكر سيأتي ()25
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التفضيل بصيغة التيان دل قد و ، تخفى ل كما الريبة عن أبعد و ، الخر شهادة
هو بما يحصل قد ، الريبة عن البعد و ، الشهادة قيام و ، القسط أصل أن على
، الحششديث عليششه دل كمششا ، اليميششن و الشششاهد إل ليششس ؟ هششو فما ، ذكر ما دون

ًا يكشن لششم لشو لنشه ، الحديث صحة على تدل فالية مشا هنششاك كششان لمشا صششحيح
. الية اقتضته ما به يحصل

فقششد فقششط واحششد رجل أستشهد لو إذ ، للحق أحوط ذلك : أن الثانية الفائدة
أو كششالجنون ، شششهادته بشه تفشوقا مشا لشه يعشرض أو ، الششهادة أداء قبششل يموت

ذلششك لهمششا يعششرض ل أنششه فالغششالب إثنين كانا فإذا الغيبة، أو الفسق أو النسيان
ًا ، فوقهششا ممششا تمنششع لششم و ، الية عليها نبهت الحتياط درجات أدنى هذه و ، مع
ذلششك و ، الحتيششاط مظاهرة ينبغي الحال اقتضت إذا أنه إلى إشارة هذا في بل

شششيخين شششاهدان ووجششد ، سششنة عشششرة كخمششس طويلة الدين مدة تكون كأن
ًا يموتششون ل أنهششم يغلششب بحيششث الشهود عدد في الزيادة فينبغي كبيرين جميعشش

ًا لهم يعرض أو ، الدين حلول قبل . شهادتهم به تفوت ما جميع
، اليمين من معه بد ل بل الحق به يثبت ل الواحد الشاهد : إن الثالثة الفائدة

قششد لنششه أو ، النششاس بعششض يتهمششه أن خشية يحلف أن المدعي على يكبر قد و
قششد الششذي مورثششة حضششرها إنمششا و يحضششرها لم لنه أو ، صفتها أو القضية نسي
ًا وارثه يكون و يموت أو الدائن يجن قد و ، مات ًا أو صبي اليميششن فتتعذر مجنون
. يموت او صاحبه يكمل أن إلى بالحق القضاء فيتأخر المطالبة وقت

أبششي علششى أحتج انه شبرمة ابن ) عن ( الصحيح في البخاري : ذكر قيل فإن
َأْن تعالى قوله ذكر و بالية الزناد ّفَل [  إضشش ُهَما َت َدا ّكَر إإْحشش َذ ُتشش ُهَما َف َدا ُْلْخششَرى إإْحشش ] ا

أن يحتششاج فمششا المششدعي يميششن و شاهد بشاهد يكتفى كانت : إذا  قلت((:  قال
 .)) ؟ الخرى هذه بذكر يصنع كان ما ؟ الخرى أحدهما تذكر

بذكر : يصنع فأقول بإيضاحه بأس ل و ، الجواب منه يعلم ما تقدم : قد قلت
ًا الرجل كان إذا أنه الخرى ًا باقيشش ذلششك فيكششون تتششم أن الشششهادة جششائز حاضششر
الحششق ثبوت يتوقف ل . و الرتياب عن أبعد و للشهادة أقوم و الله عند أقسط

كمششا يتششأخر أو ، الحششق فيضششيع منه تتعذر أو عليه تكبر قد و المدعي يمين على
شششهدت ، شششهادته فششوت مششا لششه عششرض أو مششات قششد الرجششل كششان إن . و تقدم

الظششاهر و ، مالششك مذهب هو كما الحق ثبت و معهما المدعى حلف و المرآتان
مقششام المرأتيششن أقامت الية فإن قوي مذهب هو و ، الزناد أبي مذهب كان أنه

خششروج قصششة فششي الخششدري سعيد أبي حديث ) من ( الصحيحين في و ، الرجل
مششوعظته و النسششاء على مروره و العيد يوم سلم و آله و عليه الله صلى النبي
هذا  و)) : بلى قلن ؟ الرجل شهادة نصف مثل المرأة شهادة أليس  قال(( لهن

فأمششا ، رجششل شهادة مثل شهادتهن فيه تقبل ما في المرأتين شهادة بأن قاٍض
لن اعلششم اللششه و هششو فإنمششا رجل يكون ل أن المرأتين لستشهاد الية إشتراط

و الششبروز تسششتدعي الشششهادة و ، الصششيانة و السششتر النسششاء حق في المطلوب
. عليه المشهود لطعن التعرض و الحكام مجالس حضور
يقششال أن معششه يتجه ما الية في ليس انه تعالى و تبارك الله بحمد أتضح فقد

.  بالصحة له يشهد ما فيها أن ثبت بل ، القرآن لظاهر مخالف الحديث إن
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قصششة فششي جششاء مششا هاهنششا فششذكروا الصششحيحة الحاديث لبعض المخالفة وأما
و آلششه و عليششه اللششه صلى النبي له فقال رجل على أدعى أنه قيس بن الشعث

ًا عباس ابن ) عن ( الصحيحين . وحديث))يمينه أو شاهداك((:  سلم ((:  مرفوع

اليميششن لكششن و ، أمششوالهم و رجششال دماء ناس لدعى بدعواهم الناس يعطى لو
.  مسلم  لفظ)) عليه المدعى على

طريششق مششن غيرهما ) و ( الصحيحين في : أنه الول الحديث على والجواب
الششرواة ألفششاظ أختلفششت و ، قيششس بن الشعث عن سلمة ابن شقيق وائل أبي
)) يمينه أو  شاهداك(( رواية ففي ، سلم و آله و عليه الله صلى النبي مقاله في

؟ بينششة : ألك للشعث فقال بدأ أنه ثالثة في  و)) يمينه أو  بينتك(( أخرى في و ،
(( ) في البخاري ( صحيح في  هكذا)) فيحلف  قال(( ، : ل : قلت الشعث  قال))

عششن الثششوري سفيان طريق  من)) البشر في الحكم  باب((  في)) الحكام كتاب
أنششه إل العمششش عن معاوية أبو رواه هكذا ،و وائل أبي عن العمش و منصور

)) الشششهادات  كتششاب(( فششي البخششاري  . أخرجه)) : احلف لليهودي  فقال((:  قال

فششي نحششوه  . و)) ؟ بينششة : ألششك المششدعي الحششاكم سؤال باب ) ، ( صحيحيه من
و معاويششة أبششي طريششق  مششن211  ص5 ) ج أحمششد ( مسند ) و مسلم ( صحيح

النششبي بششه نطششق الذي اللفظ هو ما ندري فل ذلك غير إلى – العمش عن وكيع
و منصششور أبششي عن الحديث روى من أجل لكن و ، سلم و آله و عليه الله صلى

و ، الفقششه و التقششان إمششام هو و الثوري سفيان عنهما رواه من أجل و العمش
يكن لم فإن ؟ بينة أله المدعي فيسأل يبدأ أن القضاء بآداب الشبه هي روايته

فتصششدقا ، الحششق بيششن مششا كل البينة . و عليه المدعى على اليمين جه و بينة له
مششا هي و الناقصة بالبينة و ، يمين الى معها يحتاج ل ما هي و التامة البينة على

و آلششه و عليششه الله صلى النبي لفظ ان ثبت لو انه . على يمين الى معها يحتاج
ليسششت يمين و بشاهد القضاء نفي على هذا  فدللة)) يمينه أو  شاهداك((سلم:
.  اضحة و اليمين و بالشاهد القضاء أحاديث دللة و ، بالقوة
. الحاجة وقت عن البيان تأخير يجوز ل أنه هذه يقوي قيل فإن
.  امرأتين و رجل شهادة تقبل ل أن يقتضي ظاهرها : فإن قلت
.  امرأتين و رجل قبول علم قد الشعث يكون أن : يجوز قيل فإن
ل ان يجششوز أنه الحق . و يمين و شاهد قبول علم قد يكون أن يجوز : و قلت
أن المششدعي شششأن مششن لن ، محششذور هنششاك ليس و ، ذاك ل و ذا علم قد يكون
ًا يكون امرأتششان و شاهد له كان فلو ، ينفعه أن يؤمل ما مل إظهار على حريص

أجششد ل  لقششال)) يمينششه أو  شششاهداك((:  له قيل و واحدة امرأة أو فقط شاهد أو
بقيششة فششي كمششا عليششه المدعى تحليف في نازع قد و ، كذا أجد لكني و شاهدين

بئششري تششذهب تجعلها إن و ؟ بيمينه لي ما الله رسول يا  قلت(( فيها فإن القصة
النششبي قششول بششه يشعر بما يأخذ و هذا في ينازع  أفتراه)) فاجر امرؤ خصمي إن

شششاهد : لي يقول  فل))  شاهداك(( قاله ما كان إن سلم و آله و عليه الله صلى
؟ له كان إن   احد و

 اليميشن(( قشوله محششل أن علشى يدل و ، آخره يبين فأوله الثاني الحديث وأما
يتنششاول ل أنه كما و ، فقط دعواه إل للمدعى يكن ل  حيث)) عليه المدعى على
شششهادة مششع بششدعواه أعطششي إنما و ، دعواه بمجرد يعط لم لنه شاهدان له من
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ه ، ششاهد لشه من يتناول ل فكذلك الشاهدين بمجشرد يعشط فلشم أعطشي إن لن
، الصول من أصل باليمين عليه المدعى اختصاص : إن يقال ما أما . و دعواه

يمكششن و ، فتهويششل ، للصششول مخششالف المششدعي يمين و بشاهد القضاء فحديث
على عليه المدعي اصر فاذا ، بيده الظاهر صار عدل شاهدا اقام لما بأن دفعه

المششدعى معنششى فششي المششدعي صار فقد ، الظهور ذاك لبطلن مدع فهو النكار
، آخششر بأصششل معارضششته . ويمكششن المدعي معنى في عليه المدعى وصار عليه
.  للمدعى بينة وجود مع عليه المدعى يخالف ل  : انه وهو

.  تامة بينة كانت إذا : ذاك قيل فان
للمدعي يمين ل انه عليه المتفق أن ذلك من . ويتحصل هذا نمنع أن : لنا قلت
كششان إذا مششا ، تامششة بينششة وجششود مششع عليششه للمششدعى يمين ول ، له شاهد ل حيث

، بششه الخاص بالدليل فيه فيؤخذ ، الصلين هذا بين مترددا واحد شاهد للمدعي
، التامششة معنششا في البينة صارت حلف فان ، المدعي بتحليف الحديث ثبت وقد
.  الموفق . والله أصل له شاهد ل من معنى في صار أبى وان

مششن يقلششه ولششم له، وجه وفل وعمر قيس في مبين وهو الثاني النقطاع وأما
إل عنده يكن لم ثم ، الحديث صحة استبعد كأنه البخاري ان تقدم ،وقد به يعتد
ذلششك فششي معه الكلم تقدم وقد ، عباس ابن من يسمعه لم عمرا إن حدس أن

فششي للشششك مجششال هناك كان فلو ، باللقاء العلم اشتراط في يشدد الذي ،وهو
الضششعيف الحششدس ذاك إلششي والتجششأ البخششاري تركششه لما عمرو من قيس سماع
وسششمع مكششة في معه وكان ، قبله ومات عمرو بعد ولد قيس و ، يجدي ل الذي

ل عمششرو ،وكششان وغيرهم ومجاهد جبير بن وسعد وطاوس عطاء من منهما كل
فششي تششراه ،كمششا مششات أن إلششي فيششه والقعششود الحرام المسجد الى الخروج يدع

كمششا مجلسششه فششي عطاء خلف قد قيس وكان ) ، سعد ابن من(طبقات ترجمة
وغيرهششم عمششر وابششن وجابر عباس ابن من عمرو وسمع ، أيضا سعد ابن ذكره
ولد منذ بمكة معه وهوه عمرا يلق لم انه بقيس يظن فهل ، قيس يدركهم ولم

الجمعششة الحششرام المسششجد فششي يصششليان يكونششا لششم أو ؟ مششات أن إلششى قيششس
كششان ثششم المسششجد فششي غيره عطاء حلقة في يجتمعان يكونا لم أو ؟ والجماعة

بضششعة إل الخشرى عن الحلقتين إحدى تبعد ل قد المسجد في حلقة منهما لكل
صششغار في شاركه قد لنه عمرو من السماع استنكف انه بقيس يظن اذرع. او
دفششع لمحاولششة القتششال اشششد الستاذ قاتل وقد ؟ إرسال عنه يرسل ثم مشايخه

عششن معرضششا ، بهششا ونشششأ بالكوفششة ثمششانين سششنة ولششد الذي حنيفة أبا أن قولهم
إحششدى سششنة بها وتوفي بالبصرة عاش الذي انس من يسمع لم الحديث سماع

حنيفة أبا : أن قيل قد انه إل بيده وليس ، سنتين او بسنه بعدها وقيل وتسعين
مششن الصششلت بششن محمششد بششن احمششد ترجمششة في لذلك تعرضت ! وقد أنسا رأى

مششع الباطششل تشوهمهم فششي أصششحابه يجششاري هنا الستاذ ترى ثم ، التراجم قسم
.  الحال وضوح

حشديث أمشا  و(( فقشال الحشديث هشذا ذكر الطحاوي أن هذا في الوهم وسبب
)) بشششيء دينششار بششن عمرو يحدثا نعلمه ل سعد بن قيس لن فمنكر عباس ابن

قيسششا أن بهششذا قصششد الطحششاوي أن الكوثري الستاذ أخرهم من جماعة فتوهم
، بششه العلششم باشششتراط القششول علششى بنششاء اللقششاء ثبششوت لعدم منقطع عمرو عن
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علششى العلم أهل إجماع ونقل ) ، ( صحيحه مقدمة في مسلم رده الذي القول
.  خلفه

ثششم ، منكششر الحششديث أن ادعششى فششانه ، توهموه ما تعطي ل الطحاوي وعبارة
دينششار بششن عمششرو عششن يحششدثا نعلمششه ل سششعد بن قيس  لن((:  بقوله ذلك وجه

بيششن ملزمة ل . و إثبات ل و بنفي له ولقائه منه لسماعه يتعرض  ولم)) بشيء
ًا فإن ، السماع أو اللقاء عدم و التحديث عدم مششن جماعششة لقوا الرواة من كثر

.  بشئ عنهم يحدثوا لم ثم منهم سمعوا و المشايخ
لششم عمششرو و ، المشششايخ أولئششك ضششعف لعتقششادهم ذاك : إنمششا قيششل فششإن

.  أحد يستضعفه
عششن الروايششة مششن وهششب ابششن امتنششع كمششا ، آخششر لسششبب يكششون قد : بل قلت

عششن مسششلم امتنششع و ، بقضششية عليششه قضششى لن القتبششاني فضششالة بششن المفضل
مششع اختلفششه شششأن فششي معششه لششه جرى لما الذهلي يحيى بن محمد عن الرواية

روايتششه من لجاء عمر عن يروي كان لو قيس أن رأى الطحاوي فكأن البخاري
ًا لن أحاديث عدة عنه و الصحابة من سمع قد . و أجل و أكبر و أقدم كان عمر

الطحششاوي فحششدس ، ولششد منذ بمكة معه قيس كان و ، فيه مرغوب كثير حديثه
ًا أن ًا كان قيس اسششتنكره الحششديث هششذا جاء فلما ، عمرو عن الرواية من ممتنع

ًا نرى أن نستنكر قد كما روايششة مششن أو ، المفضل عن وهب ابن رواية من حديث
. إنقطاعه خشي لستنكاره يكون فقد قيل . فإن يحيى بن محمد عن مسلم
أن نفسششه عمششر عششن الروايششة مششن قيششس امتنششاع ظن على يبنى : كيف قلت
الرواية من امتنع إذا أنه المعقول بل ؟ عنه أرسله أنه على الحديث هذا يحمل

ًا أشد كان نفسه عنه ً عنه رجل عن يروي أن من امتناع يرسششل أن عششن فضششل
. مدلس غير قيس و ، يدلس – أخرى بعبارة أو – عنه

 ؟ يحمل ماذا : فعلى قيل فإن
عششن الحششديث راوي هششو و سششيف يكون أن خشي فكأنه الطحاوي : أما قلت
. عمر عن قيس عن روايته في أخطأ – قيس

؟ الطحاوي من هذا تقبلون : فهل قيل فإن
اسششتبعاده مششع البخششاري هششذا ، عليششه يعرجششوا لششم الحديث أئمة فإن : ل قلت
ًا أن حدس إنما يظهر فيما الحديث لصحة و ، عبششاس ابششن مششن يسمعه لم عمر

في الحديث أخرج مسلم هذا و ، عمرو عن ثابت عنده الحديث أن يقضي ذلك
ثقششة سيف و ، للخطأ مظنة هناك ليس . و غيره و النسائي ثبته و ) ، ( صحيحه

عن مسلم عن أو ، فضالة بن المفضل عن وهب ابن عن مثله عن جاء لو ثبت
ثششم شششيخ عن الرواية عن يمتنع قد المحدثا لن ، قبوله لوجب يحيى بن محمد
ثابت غير هو و فكيف ، المتناع ثبوت فرض على هذا ، حديثه بعض إلى يضطر

أبيه عن جرير بن وهب روى ، آخر حديث عمرو عن قيس عن جاء قد بل ؟ هنا
أبششوه و وهششب  و)) … دينششار بششن عمششرو عن يحدثا سعد بن قيس : سمعت قال
. الثبات الثقات من

عمششرو عششن له يكون أن يبعد ل و((:  قال ثم الخلفيات في ذلك البيهقي ذكر
الششبييهقي ينششاقش راح ثم ) ، النقي ( الجوهر في التركماني ابن  نقله))هذا غير
ًا يثبششت لششم أنششه دعششوى و النقطششاع الطحششاوي مقصششود أن توهموه ما على بناء
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أن مشن أعشرف الطحشاوي و ، الشوهم هشذا إبطشال مشر قد و ، عمرو لقاء لقيس
الشششديد بالتششدليس قيششس اتهششام مششن يلزمششه ما مع ، بطلنه لظهور ذلك يدعي

ً هناك أن فرض على السماع و للقاء الموهم بينا قد و ، اللقاء في للشك مجال
ًا لكن و ، امتناع ل أنه الحق و ، المتناع حول حام إنما الطحاوي أن عاجله قيس

ًا عمششرو كان الحرام المسجد في حلقته في يحدثا كان لما و ، الموت فششي حيشش
يششرى قيششس فكششان عمششرو حلقة من بالقرب كانت حلقته لعل و نفسه المسجد

ًا لن عمرو من منه السماع عن غنى في الناس أن فكان بالمسجد معهم عمر
ن ششئ إلشى أحتشاج فشإن ، ششيوخه أكابر من سمعه بما يحدثا قيس حشديث م
ًا فسششألوا بعضششهم أو السامعون قام ، فذكره مذاكرة أو فتوى في عمرو عمششر

و ، قيشس ذكشر الشى يحتششاجوا لششم و عنشه فششرووه بشه فحششدثهم الحديث ذلك عن
قيششس مششن باسماع الخر الحديث في جرير و ، الحديث هذا في سيف استغنى

. عمرو سؤال عن عائق لهما عرض لعله و ، ثبت ثقة لنه
ًا تابع قد و هذا بششن محمششد دينششار بششن عمششرو عن الحديث هذا رواية على قيس
قششال ثم سيف ) حديث ( السنن في داود أبو ذكر ، الطائفي سوسن بن مسلم

بششن محمد نا الرزاقا عبد : ثنا قال شبيب ابن سلمة و يحيى بن محمد  حدثنا((: 
: عمرو قال حديث في سلمة قال ، معناه و باسناده – دينار بن عمرو كمسلم

عبششد طريششق  من168  ص10 (السنن) ج في البيهقي أخرجه و ، الحقوقا في
بششه استشد الطائفي . و الطائفي عن كلهما – حذيفة أبي طريق من و الرزاقا
ًا بششن يعقششوب و العجلششي و داود أبششو و معيششن ابششن وثقششه و ) ، ( الصششحيح صششاحب
أثبششت عيينششة ابششن و بششه بأس ل  ثقة((:  مرة معين ابن قال و ، غيرهم و سفيان

و ، بششأس به فليس كتابه من حدثا إذا و يخطأ حفظه من حدثا إذا كان و ، منه
داود مششن الي أحب مسلم بن محمد و ، دينار بن عمرو في منه أوثق عيينة ابن

متفششق ثقششة الرحمششن عبششد بن داود هو هذا العطار داود  . و)) عمرو في العطار
.  غيره و معين ابن ثقة و عليه

 . وقششال)) الثششورى إلششى مسششلم بششن محمد أعجب كان  ما(( الرزاقا عبد وقال
ًا لششه أر  لششم((:  عششدي ابن قال  . و)) صحاح  كتبه(( مهدي ابن عن البخاري حششديث

ًا فيمششا يخطششأ أنه على محمول فهو ، ذلك وجه يبين ولم أحمد، ضعفه  و)) منكر
. حفظه من به يحدثا
 ،)) كتاب غير و كتاب من حال كل على أحمد  ضعفه((:  الميموني قول فأما

و ، ظششاهره على ذلك فحمل التضعيف يطلق أحمد سمع ، الميموني ظن فهذا
مظنششة الحششديث هذا في يظهر ل و ، التفصيل على الئمة من غيره كلم دل قد

 )26(. سيف بمتابعة احتماله اندفع قد و للخطأ
صالح أبي بن سهيل عن الرأي ربيعة حديث منها شواهد للحديث و ، هذا

 كششان)) الشششاهد مششع بششاليمين قضششى  الله رسول  أن(( هريرة أبي عن أبيه عن
بعششذ سهيل فكان ، الحديث هذا ذلك من و حديثه بعض أنساه بما أصيب سهيل

 –إياه حدثته أني يثقة عند هو و ربيعة  أخبرني((:  يقول و ربيعة عن يرويه ذلك

للطائفي المتابع )) فهو : (( قيس والصواب ، المؤلف من قلم سبق وهو ، الصل في كذا ()26
 .ن ظاهر هو كما
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عششن حميششد ابششن يعقوب رواه قد و ، قادحة غير على النسيان  . و)) أحفظه ل و
 –أبيششه عششن يحدثا صالح أبي بن سهيل سمع  أنه(( العامري الله عبد بن محمد
الحاكم بن عثمان رواه ، سهيل على اختلف أنه التركماني ابن ذكر  و)) فذكره

. ثابت بن زيد عن أبيه عن سهيل عن محمد بن زهير عن
ًا هذا كان : إن قلت أبششو فيه قال ، مصري  عثمان)27( ، أثبت لذاك مخالف

غيششر عنششه يرويها التي ] الحاديث [ عليه أكروا زهير  و)) بالمتين  ليس((:  حاتم
عششن الزنششاد أبششي عششن الحزامششي الرحمششن عبششد بششن المغيرة روى . و العراقيين

اليمين قضشى  النشبي  أن(( هريشرة أبشي عن العرج اهد مشع ب ابشن  قشال)) الش
.)) بشئ : ليس معين ابن فيه قال  مغيرة((:  التركماني

 لبششي(( : قلششت الجششري قششال قششد . و معين ابن عن عباس حكاه : هذا أقول
ًا : إن داود الرحمششن عبششد بششن مغيششرة ضششعف أنششه معيششن ابششن عششن حكششى عباس

)) عبششاس : غلط . فقال ) المخزومي الرحمن عبد بن ( مغيرة وثق و الحزامي

أبششي مششن إلششي أحششب  هششو((:  زرعششة أبو قال و ، الستة بقية و الشيخان به احتج
فششششي . كمششششا الزنششششاد أبششششي حششششديث فششششي يعنششششي  ،)) شششششعيب و الزنششششاد

: زرعششة أبششو . قششال عليششه متفششق ثقششة حمششزة ابششن هششو شششعيب ) .و ( التهششذيب
ًا أشبه  شعيب(( ذكره تقدم الزناد أبي ابن  . و)) الزناد أبي ابن من أصح و حديث

 عبششد((:  قششال أنششه معيششن ابششن عششن السششاجي حكششى قششد و ، الثانية المسألة في
حكششى  . و)) حجششة هريششرة أبششي عششن العرج عن أبيه عن الزناد أبي بن الرحمن
)) هذا من أصح حديث الباب هذا في  ليس((:  قال أنه أحمد المام عن البيهقي

 .
الحششديث لهششذا اسششناد ) : أصششح ( التمهيد صاحب  قال((:  التركماني ابن قال
 .)) حنيل ابن أقل ما بخلف هذا . و عباس ابن حديث

. أصح أيهما في الختلف الحنفية يفيد ل و ، صحيح : كلهما أقول
صششفية أبششي ابششن عن الزناد أبي عن رووا غيره و عجلن ابن أن عدي ابن وذكر
يكششون أن يمتنششع ل إذا ، المغيششرة روايششة يششوهن ل هششذا  و)28(.  قششوله شششريح عن

عششن المششروي ذكششر مششن يكثر كانم إنما و ، الوجهين من الزناد أبي عن الحديث
ًا لن شششريح مششن و ، العراقييششن مششع المسششألة فششي الخلف و ، عراقششي شششريح

الحششاديث يششردون و ، بلششدهم أهششل عششن للمقششاطيع يخضششعون أنهششم عششادتهم
الحسششين بششن علي بن محمد عن جاء لذلك و ، الحجازين حديث من المرفوعة

اهد مع باليمين  النبي : أقضى سألوه أنهم ه قضشى و ،  نعشم((:  قشال ؟ الش ب
ذكششر  . و173  ص10 ج الششبيهقي  . ذكششره)) اظهركششم بين عنه الله رضي علي

 فجعششل(( النبيذ في الكوفيين ناظر المبارك ابن أن عدي بن زكريا عن البخاري

زيد عن  أبيه عن سهيل وعن ، هريرة أبي عن أبيه عن سهل عن الطريقين صحح : قد قلت ()27
ابن  فإشارة )) ،  (( الرواء في بينبته  كما ،  الرازى زرعة وأبو حاتم : أبو المامان ثابت  بن

ًا إعلله  الى التركماني  . ن له لقيمة  لمذهبه انتصار
من  المغيرة  ترجمة في  عنده  ليس  فإنه ،  النظر فيه  عدي  لبن  هذا  : عزو  قلت()28

))  (( الكامل
ابن الى بعزوه  يصرح لم هذا  ولكن )) ، (( التهذيب  من  أخذه  والمصنف ) ،1-386/2( قا

ًا (( الميزان في  الذهبي  قول  من هو  وانما  عدي   . ن قوله من  أنه به )) مصرح
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بأحشششششششششششششششششاديث يحتشششششششششششششششششج المبشششششششششششششششششارك ابشششششششششششششششششن
، المدينششة أهششل مششن النصششار و المهششاجرين و  النششبي أصحاب و  الله رسول 

: كششانوا قششال إبراهيششم عششن … المبششارك ابن ! قال حديثنا من لكن و ، : ل قالوا
ًا فيه يعود أن له يحل ل شراب من سكر : إذا يقولون ، رؤوسهم . فنكسوا أبد

رسشول عشن أحششدثهم ؟ هششؤلء مشن أعجب : رأيت يليه للذي المبارك ابن فقال
 ، به يعبأوا فلم التابعين و أصحابه عن و  الله

8 ) ج ( السششنن فششي الششبيهقي  حكششاه))!  رؤوسهم فنكسوا إبراهيم عن أذكر و
 .298 ص

جششابر عششن أبيششه عن محمد بن جعفر عن ثقة هو و الثقفي الوهاب عبد وروى
بششأن جماعششة  . أعلششه)) الشششاهد مششع باليمين قضى  الله رسول أن الله عبد بن

ً أبيشه عشن جعفشر عشن رووه جماعة ثشم الشدارقطني ذلشك فشي نشازع .و مرسشل
 )29(.  البيهقي
و الشبيهقي و الدارقطني عند مقاطيع و مراسيل و أخرى أحاديث الباب وفي
الحنفيششة لهششا يششدعي الششتي الحششاديث مششن كششثير مششن أشششهر الحديث و ، غيرهما
. المتواترة السنن و القرآن خلف على بها يحتجون و ، الشهرة
بششه  . فيشششير)) فيششه التنششازع على دللته ظهور عدم  مع((:  الستاذ قول وأما

و بيميششن  قضى((:  مسلم حديث في بعضهم زعم فمنها ، أصحابه تأويلت إلى
وجششد حيششث بشششاهد قضى و ، شاهدين ل حيث بيمين قضى المعنى  أن)) شاهد

!  ترى كما التأويل هذا و ) الجنس ( شاهد ب المراد و ، الشهود
ً . الظاهر خلف : لنه أول
ًا يقضشى أنشه أحشد علشى يخفشى ل فشإن ، لشه فائشدة ل الكلم يجعشل : لنه ثاني

. جدا و حيث بالشاهدين يقضى و ، بينة ل حيث باليمين
ًا . حاله يخفى ل منه الواحد إخراج ثم الجنس على شاهد : حمل ثالث
بششن اللششه عبششد رواه قد . و سيف عن الحباب بن زيد رواية اللفظ : هذا ًارابع

مششع بششاليمين  قضششى((:  فقششال ، سششيف عششن المخزومي الملك عبد بن الحارثا
( في كما الحارثا بن الله عبد عن أحمد و الشافعي المامان  . رواه)) الشاهد

الشششافعي رواية في زاد  و323  ص1 أحمد) ج ( مسند  و273  ص6 ) ج الم
ذاك : إنمششا عمششرو  قششال((:  أحمششد رواية في  . و)) الموال : في عمرو  قال((: 

ًا فإن ، الحباب بن زيد من أثبت كأنه الحارثا بن الله عبد  . و)) الموال في زيد
رجششال مششن ثقتان كلهما و ، الله عبد بذلك يوصف لم و ، يخطئ بأنه وصف قد

 قششال((:  قششال أنه إل عمرو عن الطائفي مسلم بن محمد رواه هكذا . و مسلم
لششو و يمكششن  . ل)) الشششاهد مششع باليمين  قضى((:   فقوله)) الحقوقا : في عمرو
هو و – عباس ابن عن رواية و ، فيه المذكور تأويلهم أجراء على بعيد بعد على

خصششة لهذا و به نقول الذي المعنى على أقره – فقيه جليل ثقة دينار بن عمرو

، الحنفية عند  حجة  وهو ، السناد صحيح مرسل  . فهو مرسل أنه الراجح أن  : وهب قلت ()29
العصيبة  لول الجميع  عند حجة  صحيح فالحديث ، تقدم كما موصولة شواهد  وله سيما ل

ًا خرجت . وقد منها الله عفانا  المذهبية من جماعة عن الحديث  لهذا  الشواهد من كثير
)) . الغليل  (( إرواء فب  الصحابة
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و ، المششوال غيششر فششي يكششون فششد شهود ل حيث باليمين القضاء و ، الموال في
. بالشاهدين القضاء كذلك

أبششي حششديث  فششي)) الشاهد مع باليمين  قضى(( الحديث هذا لفظ جاء وهكذا
المقششاطيع و المراسيل و الشواهد بعض في . و غيرهما و جابر حديث و هريرة

. الواضح التصريح
 أن)) الشششاهد مششع بششاليمين  قضى(( لفظ في بعضهم قول في التأويلت ومن
رود و ، للمششدعي واحششد شششاهد وجششود مششع عليششه المششدعى بيميششن قضى المعنى
و الشاهد و اليمين بين المعية أن الظاهر فإن ، الظاهر خلف أنه : منها بأوجه

ًا بينهما قضى أنه أن منهششا و ، التأويششل هششذا تششرد الولششى الروايششة أن منها و ، مع
منهشا و ، سلف كما ظاهره على أقره فقيه جليل ثقة هو و عباس ابن عن روية

. الواضح التصريح من المقاطيع و المراسيل و الشواهد بعض في ورد ما
هششي و ، خاصششة صشورة على حمله بعضهم أن العربي ابن ) عن ( الفتح وفي

ً أن ًا آخششر مششن اشترى رجل ً عبششد ًا بششه أن المشششتري فششأدعى مثل أقششام و ، عيبشش
ًا ًا شاهد اشششترى مششا أنششه المشششتري فيحلف ، بالبراءة البائع: بعته فقال ، واحد

. العبد يرد و ، بالبراءة
ً أنكر البائع أن التأويل هذا : حاصل أقول هششو و المششدعي فأقششام ، العيب أول

ًا المشتري ًا شاهد أدعششى لكنششه و ، البششائع هششو و عليششه المدعي فأعترف ، واحد
بينششة للبششائع يكششن لششم و ، المشششتري فششأنكر بششالبراءة باع أنه هي و أخرى دعوى

، بششالعتراف الولى في قضي قضيتان هذه أن خبير أنت . و المشتري فيحلف
ًا الشاهد ذهب و باليمين الثاني في و بلفششظ هششذا عششن الصحابة يعبر فكيف لغو
ً فإن  ؟)) شاهد و بيمين  قضى((  و)) الشاهد مع باليمين  قضى(( هششاتين مششن كل

ًا الشاهد و باليمين وقع القضاء أن تعطي العبارتين . مع
يلزمنششي فل كان فإن ، عيب ل قال بل البائع يعترف : لم يقال : قد قيل فإن
. بالبراءة بعت لنني

فقششد الششبراءة عششدم و العيب وجود على المشتري حلف أن هذا : فعلى قلت
هششو و يمينششه و بشششاهده الولششى فششي و فقط بيمينه الثانية القضية في له قضى
بششرد لششه قضى ذلك مع و فقط البراءة عدم على حلف إن . و منه تفرون الذي
يميششن بل واحد بشاهد الثاني في و ، فقط بيمينه الثانية في له قضى فقد العبد

يقبششل ل أن الصششورة هذه في ينبغي الذي أن . على منه تفرون مما أشد وهو ،
أن إمششا و العيششب، بوجششود تعترف أن : أما له يقال  بل)) … عيب  ل(( البائع قول
قيششل ، إنكششاره علششى أصششر إن و ، تقششدم فقششد أعششترف فششإن ، إنكارك على تصر

، : احلششف للبششائع يقششال قولكم فعلى ، : ل قال فإن ؟ آخر شاهد ألك للمشتري
. الششبراءة دعوى إلى يحتج لم و ، لغوا الشاهد ذهب و يمينه له قضي حلف فإن

تمششت و لغوا الشاهد ذهب و عليه المدعي لنكول العيب بوجود قضي أبى إن و
. الثانية بالقضية ينظر ثم ، الولى القضية

العيششب ثبششت حلششف فششإن ، شششاهدك مششع احلششف للمشششتري يقشال قولنا وعلى
أنششه احلف للبائع قيل أبى إن و ، الخرى القضية في ينظر ثم يمينه، و بشاهده

ذهششب و الثانيششة الششدعوى عششن اسششتغنى و بيمينششه لشه قضششى أبششى فششإن ، عيب ل
يميششن هذه ( و العيب وجود على احلف للمشتري قيل أبى إن . و لغوا الشاهد
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مششع بيمينششه لششه قضششى حلششف ) فششإن الشاهد مع تكون التي هي ليست مردودة
أبششى إن و ، الثانيششة القضششية فششي ينظششر ثم ، الشاهد عن استغنى و البائع نكول
. الثانية القضية عن استغنى و حقه سقط
اليميششن و بالشششاهد القضششاء في و اليمين رد في أخالفكم : أنا قائل قال فإن

المششدعي نكششل و واحششد شششاهد للمششدعي كششان إذا ما هي و واحدة صورة في إل
مششع بشششهاده له يقضى هذه ففي ، يستحق و المدعي فيحلف اليمين عن عليه
ل و خصششمه نكششول بمجرد له شاهد ل الذي للمدعي تقضي : فأنت . قلنا يمينه

ذلك فوقا اليمين تكلفه بل خصمه نكول بمجرد شاهد له الذي للمدعي تقضي
لكن شاهد له يكن لم لو حتى المدعي جانب يوهن للمدعي شاهد وجود فكأن
!  ؟ أحد هذا يقول فهل ، أقوى جانبه

ًا مالك على رد سعد بن الليث  و((:  الستاذ قول وأما ًا رد رسششالته في ناهض
أن تفيشد هشي  و82  ص3 ) ج المشوقعين ( إعلم فشي الرسشالة  . فهشذه)) إليشه
ًا أهل جماعة عليه ما خلف على بأشياء أفتائه في يعاتبه الليث إللى كتب مالك

ً فشذكر ، الرسشالة بهشذه الليششث فاجشابه المدينة القطششار فشي كشان قشد أنشه أول
ذلششك مششن  و((:  قال إليهم يكتبون الخلفاء كان و ، الصحابة من جماعة الخرى
به بالمدينة يقضي يزل لم أنه عرفت قد و الحق صاحب يمين و بشاهد القضاء

بالعراقا ل و بمصر ل و بحمص ل و لشامبا الله رسول لصحاب به يقض لم و
و ثششم ، علششي و عثمششان و عمر و بكر أبو الراشدون الخلفاء إليهم به يكتب لم و

فششي الجششد و السششنن أحيششاء فشي علمششت قششد كمشا كان و العزيز عبد بن عمر لي
فكتشب ، النششاس أمر من مضى قد بما العلم و الرأي غي الصابة و الدين إقامة

الحششق صاحب يمين و الشاهد بشهادة بالمدينة تقضي كنت . إنك …رزيق إليه
أهششل فوجششدنا بالمدينششة بشذاك نقضششي كنششا : إنا العزيز عبد بن عمر إليه فكتب ،

. امرأتين و رجل أو رجلين بشهادة إل نقضي فل ، ذلك غير على الشام
فيششه يسششع ل مششا منهششا ، ضششربين علششى الحكششام أن يظهر فيما الليث مقصود
الخششرى بالقطار إلي يكتبون كانوا الخلفاء إن . و ذلك دون ما منها و الختلف

خلف فيششه منهششم وقششع إذا و ، فيه يخالفون كيل الول الضرب في الصحابة من
كششل فيششه يقششرون فكششانوا الثششاني الضرب أما و ، عنه ينهونم الخلفاء إليهم كتب

فششي الخلفششاء كششان الثششاني الضرب من القضية هذه إن . ة اجتهاده على مجتهد
مششن الليششث سششماها التي بالقطار من كان و اليمين و بالشاهد يقضون المدينة

يششأمرونهم الخلفاء إليهم يكتب لم و الليث يعلمه فيما بذلك يقضون ل الصحابة
بمششا لششذلك أستشششهد و ، الثششاني الضرب من عندهم أنها ذلك فدل ، به بالقضاء

ناظروه فقهاءها كأن المدينة في كان لما أنه و ، العزيز عبد بن عمر عن ذكره
فقهاءهششا كششأن الشششام فششي كششان لمششا ثششم ، بششه يقضي فكان قولهم عنده فقوي

الضششرب مششن كششان مششا أن الليششث . فيششرى إليه فصار قولهم عنه فقوي ناظروه
و ، كلهم الناس على حجة فيه المدينة أهل عمل يجعل أن لمالك فليس الثاني

.  فيه يخالفه من على ينكر أن ل
أن و ، الحجششة علششى المدار و ، الجملة في مقبول معقول معنى : فهذا أقول

ً صار المعنى هذا غير على الليث كلم حمل ًا زلل ًا ل داحض ًا رد . ناهض
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الضرب من الحق صاحب يمين مع الواحد بالشاهد القضاء أن ندع لم ونحن
أنشه ادعينششا إنمشا و ، بخلفشه القاضشي قضششاء ينقشص و خلفه يسع ل الذي الول
هششذا يدفع ما الليث رسالة في ليس . و مخطئ له المخالف أن و بالحجة ثابت

.
و المالكيششة بعششض  فمخالفة)).  …الليثي يحيى أن  حتى((:  الستاذ قول وأما

، بششذلك يقضششى ل أنششه المخششالفين عنششد قششوي أنششه تششدل إنما للمامين الشافعية
قششد و الحجششة علششى المششدار و ، المششر نفششس فششي قوته تستلزم ل عندهم وقوته

. اقمناها
روعيششت إذا أنهششا  فجششوابه)).  …العصششر قضششاة  فسششل((:  السششتاذ قششول وأما
أهششل قضششى قششد و ، بششه يعتششد اختلل هنششاك يكششن لم يجب كما الشرعية العدالة

و ، اختلل يششدرك ل و ، القطششار بعششض فششي اليوم إلى به يقضون و بذلك العلم
أو ، الحنفيششة يقششول مششا علششى فاسقسن بشهادة القضاء جواز في الختلل إنما

شششهود ثلثششة مششن بأقششل يقضششى فل الزمان فسد قد العصر قضاة قال أو رأيت
يخشى الفساد أن كما . و ؟ لشهادتهم مساعدة القرائن تكوت أن شرط على
. الحق جحد من يخشى منه أشد فإن ، الباطل إدعاء من

ًا بالشهادة شددت فإن ، عليششه للمششدعي المششدعي ظلششم مششن يخشى لما دفع
أن الغششالب فششإن ، أشششد هششذا و ، للمدعي عليه المدعى ظلم بذلك سهلت فقد

مششن الحششق اسششتيفاء يمكنششه ل اتلششذي الضششعيف هو الحاكم عند المطالب يكون
و ، الشريعة إتباع هو المستقيم فالقسطاس ؟ يظلمه أن فكيف عليه المدعى

يسششد و ، لهششا المتبع يسدد أن بقدره ضامن و ، بحفظهما متكفل جل و عز الله
أو المششر نفس في حكمته على بشرعه العمل تطبيق في الخلل من يقع قد ما

. قدير شيء كل على ، الخبير اللطيف سبحانه هو . و يجبره

تتمة
أن المسشألة هشذه فششي الحسشن بشن لمحمششد الششافعي مناظرة من يعلم

ًا زعمششه و ذلششك فششي الحاديث رده و يمين و بشاهد يقضي أن إنكاره مع محمد
بالتالي و المرأة إلى الطفل نسب : إن يقول كان القرآن ظاهر خلف ذلك أن

و التناكششح و الحريششة و الششرقا أحكششام مششن ذلششك يتبششع ما مع الفراش صاحب إلى
. فاعترضششه وحششدها بشششهادة يثبششت ذلششك غيششر و الخلفة الستحقاقا و التوارثا

مجهول رجل عنه الله رضي على عن  رواه(( أثر ذلك في عمدته بأن الشافعي
.))بالرجمة يؤمن كان و الجعفي جابر عنه رواه و ، نجي ابن الله : عبد له يقال

: بوجوه ذلك عن الجواب الستاذ فحاول
ل أو عليششه ليصششلى المولششود استهلل هو إنما القابلة شهادة قبول : أن الول
. يصلى

ابششن و النسششائي ووثقششه عدة عنه روى فقد مجهول غير نجي ابن : أن الثاني
. حبان

.  الثوري ووثقه تشدده مع شعبة عنه روى الجعفي جابر : أن الثالث
. علي عن أبيه عن مروان أبي بي عطاء تابعه قد : أنه الرابع
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و ، القبلششة شششهادة قبول عمر إلى بسنده الرزاقا عبد روى قد : أنه الخامس
. الشافعي عند مرضي السند في الذي السلمي

المششرأة قششول قبششول اسششتنبط الحسششن بشن  محمد((:  الستاذ : قال السادس
اللششه خلششق مششا يكتمششن أن لهن يحل ل : [ و تعالى قوله من معرفته يخص فيما
الرجشال دون النسشاء تششهده ممشا الستهلل أن دللته وجه و ] ، أرحامهن في

هششو كمششا معرفتششه تخصها فيما المرأة قول قبول ينافي شهادتهن فإبطال عادة
 .)) الية من المستفاد

بشششهادة النسششب يثبششت أنششه الحنفيششة كتششب فششي فششالموجود الول : أما أقول
ور بعض في صاحبيه و حنيفة أبي عن القابلة ور فشي عنشدهما و الص أخشرى ص

علم في المسلمين عزاء الله : أحسن معي ليقل و ، كتبهم فليراجع شاء فمن
ل أو عليشه ليصششلي السششتهلل فشي القبشول ! فأما الكوثري زاهد محمد الستاذ
ل خششبر هششو إنمششا و ، بشششهادة ليششس و غيره و الشافعي عليه يوافق فهذا يصلي
. خطر له أمر عليه يترتب

. الشافعي عند الحال مجهول كان نجي : فابن الثاني وأما
كمششا البخاري عند الجرح أشد من الكلمة هذه  . و)) نظر  فيه((:  البخاري وقال
ترجمششة فششي تششراه و الحنينششي إبراهيششم بششن إسحاقا في كلمه في الستاذ ذكره

كششم المجاهيششل توثيششق فقاعته حبان ابن توثيق فأما التراجم، قسم من إسحاقا
ابششن ترجمششة فششي و القواعششد في إليها الشارة مرت و مرة غيرة الستاذ اذكره
علششى ، البخاري بطعن معارض النسائي توثيق  و)30(.  التراجم قسم من حبان

. القواعد في تقدم كما المجاهيل توثيق في يتوسع النسائي أن
معششروف هششو ثششم ، تششوهينه علششى المششر اسششقر الجعفششي : فجششابر الثالث وأما

. بالسماع يصرح ولم الباطيل بتدليس
للعتبششار يصششلح إنمششا هششو و سعيد بن سويد به تفرد الخبر : فذاك الرابع وأما

. فثبششت فيششه روجششع و بعششده أو ، عمششاه قبل به حدثا و بالسماع فيه صرح فيما
! ؟ طائح الجعفي خبر و ذلك في فائدة فأي هذا في للعتبار يصلح أنه وهب

و ، هالششك يحيششى أبششي بششن محمششد بششن إبراهيششم هو : فالسلمي الخامس وأما
أمششا و ، أصششوله مششن سمع لنه أما عنه سمعه فيما هو إنما له الشافعي ارتضاء

ًا كان لنه ، الشافعي منه يسمعه لم الخبر هذا  و)31( ذلك بعد فسد ثم متماسك
. و باتفششاقهم هالششك هششو و الفششروي اللششه عبد بن إسحاقا فيه فشيخه ذلك مع و

. منقطع عمر عن الزهري
فليششس المولود على الصلة لجل الستهلل على بالقبول المراد كان إن ثم
. سلف كما النزاع محل هذا

راجع و ، هواه و مذهبه افق و إذا حبان ابن بتوثيق الكوثري لعتداد آخر مثال : هذا  قلت  () 30
. ن المصنف اليه أشار الذي المكان في تعليقنا

و أحمد و كمالك الئمة من غيره عرفه كما يعرفه لم و ، حاله له يتبين لم لنه أما : و قلت  () 31
عن روى أن  ) بعد223 )) ( ص مناقبه و الشافعي (( آداب في حاتم أبي ابن .قال غيرها

ًا كان : فيه يقول كان أنه الشافعي أنه يحسب كان و ، يكذب كان أنه له يبين : (( لم قدري
)) . ن القدر في مذهبه أجل من عليه الناس طعن
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َول تعالى : فقوله السادس وأما إحششّل [  ّفَن َي ُهشش ُتْمششَن َأْن َل ْك َق َمششا َي َلشش ّفَلششُه َخ إفششي ال
إهن إم اللششه خلق ما تكتم أن للمرأة يحل : ل أي ، التوزيع على فيع ] الكلم َأْرَحا

يظششن إنمشا و ، يقششع أن مظنششة أنششه يقتضششي الكتمششان عششن النهششي و ، رحمها في
المششر إلششى الكتمششان عششن النهششي فمشآل غشرض لهششا كشان حيث تكتم أن بالمرأة

ذكرت فإذا ، العتراف منها يقبل أنه على الدللة هذا في ما فغاية ، بالعتراف
ًا هذا كان أقراؤها تمت قد أنها ة ل بأنه اعتراف ه ادعشاء و ، لهشا نفق رجعشة ل لن

الدعششاء منهششا قبششل فإن ، الدعاء في ينظر و العتراف منها فيقبل عليها للزوج
ًا  ؟ القبيل هذا من الولدة تجعلون فهل أيض

!. : نعم قلتم فإن
و نسششبه بشذلك تثبتششوا و ، فلن من ابني : هذا نفسها الم قول تقبلوا أن لزمكم
. ذلك غير و ميراثه
المششرأة قول يقبل بأنه أشعرت الية أن الستنباط موضع هو : إنما قلتم فإن

: و فقلنششا جهتها من إل العلم يتعسر أنه هو ذلك علة أن و الحمل و الحيض في
قبششول ذلششك مششن النسششاء فأخششذنا النسششاء جهششة مششن إل بهششا العلم يعسر الولدة

. فيها شهادتين
ها فشي حدها و قولها قبول : أما قلنا هشي تختشص ممشا فهشذا ، حملهشا و حيض

، النساء من غيرها عليها يطلع بل كذلك ليست الولدة و ، غيرها دون بمعرفته
أخششذتم أيششن فمششن الولدة على النساء شهادة قبول ذلك من أخذتم إذا أفرأيتم

عششدة القابلششة مششع تحضر قد و قوابل عدة تحضر فقد ؟ واحدة امرأة تكفي أنها
ً بالخيمة رجال يحيط قد و نساء إل فيهششا ليششس بششأنه العلششم و ، كشششفها بعد مثل

و المرأة إل فيها يكون فل تكشف أن إلى الخيمة يحرسون ثم ، الحامل المرأة
قضششية دع ، الطفششل ذاك ولششدت أنهششا محققة شهادة الرجال فيشهد معها طفل

النسششاء شششهادة قبول على الية هذه دلت قلتم هل لكن و ، نادرة فإنها الرجال
قبششول اليششتين مششن فيؤخششذ ، العدد اشتراط على الدين آية دلت و ، الولدة في

واحدة امرأة شهادة قبلتم إذا ليس أو ؟ الشافعي يقول كما نسوة أربع شهادة
يتفق كما الرجال به يختص فيما واحد رجل قبول لزمكم النساء به يختص فيما
فيمششا واحششدة امششرأة كفششت إذا أنه إل شئ كل في بل ؟ الجمعة يوم الجامع في

إل فيششه يتجششه ل يختششص ل فمششا الرجششال به يختص فيما رجل و النساء به يختص
ً الواحد يكفي أن : إما أمرين أحد أو رجل يشترط أن إما و ، امرأة أو كان رجل

ًا رادتكم و بالموال يتعلق فيما هذا على السنة دلت فقد ، امرأتان . يمين
. اليمين مع المرأتين شهادة بقبول يقول ل الشافعي لكن قلتم فإن
اللششه . و سشلف كشم قشوي مشذهب هشو و مالشك أسشتاذه بشذلك قششال : قد قلنا

. الموفق
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عشرة السادسة المسألة
ًا شهد امرأة الشاهد نكاح بطلقها زور

/شش 13)  بغداد ( تاريخ في : قششال قششال عميششر بششن الحششارثا طريق  من371 
أن : لششو يقششول سششمعته و عمير بم الحارثا قال . ، …يقول حنيفة أبا  سمعت((

ًا علمششا و امرأتششه طلق فلن بن فلن أن قاض عند شهدا شاهدين أنهمششا جميعشش
بهششا يششتزوج أن فله الشاهدين أحد لقيها ثم ، بينهما القاضي ففرقا بالزور شهدا

 .)) : ل قال ؟ بينهما يفرقا أن أله بعد القاضي علم : ثم . قال : نعم قال ؟
:شش 37 ص السششتاذ قال ًا القاضششي حكششم نفششاذ  مسششألة((  ًا و ظششاهر هششو باطنشش

ًا يأثم الزور شاهد كان إن و الدلة مقتضى ًا إثم دون ذلششك يحششول ل لكن عظيم
ًا القاضي حكم نفاذ ًا أو ظاهر فششي الول للششزوج طئهششا و إباحششة لششزم إل و باطنشش

أي و ، الحششاكم بحكششم الجديششد للششزوج طئها و إباحة و الله بين و بينه فيما السر
واحششدة حالششة فششي زوجان احدة لمرأة يكون ؟ هذا من أشنع و أقبح يكون قول

يمكنه ل حنيفة أبا أن نعترف و ، العلنية في الخر و السر في يجامعها أحدهما
كمششا مشنعيه و مخالفيه على يرتد بل ، تشنيع مل رغم الرأي هذا مثل يرى أن

و ، الحكششام فششي الفوضششى يحدثا أن من الناس أبرأ من حنيفة أبو و ، صورناه
مسششائل مششن فليششس الشاهدين بحال علمه بعد بينهما القاضي تفريق عدم أما
ًا الحكم في التروي مذهبه إنما و حنيفة أبي  .)) مطلق

، منهمششا هشذا صشنيعه فششي ما ينسى و الشناعة و بالقبح الستاذ : يتفوه أقول
سششبع فششوقا مششن تعششالى و تبششارك اللششه حكششم فذلك الحقيقي لزوجها إباحتها أما

فأمشا ، حنيفشة أبشو بهشا يقول فإنما الفاجر الشاهد لذلك إباحتها أما ! و سموات
عليه بحرمتها قائلون فإنهم زفر و محمد و يوسف أبو أصحابه منهم و مخالفوه

تعششالى اللششه حكششم فششي حششرام هي يقول حنيفة أبا أن الحاصل . و التحريم أشد
يقولششون مخششالفوه ! و الفاجر للشاهد تعالى الله حكم في مباحة ، زوجها على

بيششن و بينهششا يحششول المششر نفس في لجهله القاضي أن المر . غاية هذا بعكس
إذا أرأيششت ، شناعة ل و هذا في قبح ل و ، عليها الفاجر الشاهد يسلط و زوجها
فششي المششرأة كششانت و ، بذلك القاضي فحكم زوجته أنها امرأة على رجل ادعى
عليهششا يسلطه أليس ، يعلم ل القاضي و بنته أو أخته أو المدعي أم المر نفس

بكششر فششادعى أمة لزيد كان إذا ما مسألتنا نظير و ؟ غيره و حنيفة أبي قول في
هششذه فششي يوافششق حنيفة فأبو ، القاضي له فقضى زور شاهدي أقام و أمته أنها
ً زيد ملك في تزال ل المة أن ًا و له حلل القاضششي كششان إن و ، بكششر علششى حرم

ًا عليها يسلط و زيد بين و بينها يحول الششتي الدلة ذكر كان الستاذ ليت . و بكر
ًا القاضي حكم نفاذ أن زعم ًا و ظاهر و ، فيهششا أنظششر فكنششت مقتضششاها هو باطن

الوحيششد سششلحه إلششى عنها عدل الستاذ لكن و ، فائدة ذلك في تكون أن عسى
تفريق عدم أما  و((:  قوله العجيب من . و عادته على التهويل و المغالطة من

إذا حنيفششة أبششي قول في أنه المعلوم من  أليس)).  …علمه بعد بينهما القاضي
ًا لششه حلل الفششاجر الشششاهد ذلششك امششرأة بأنها قضى الحال حقيقة علم و ظششاهر

ًا ؟ بينهما للتفريق عنده وجه هناك يكن لم قضاءه هذا كان إذا ليس أو ؟ باطن
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عشرة السابعة المسألة
المشروعة القرعة

كان  و((:  قال أسباط بن يوسف طريق  من390 / 13)  بغداد ( تاريخ في
قششال و ، أصششحابه أقششرع و ، سفر في يخرج أن أراد إذا نسائه بين يقرع  النبي

:شش 87 ص الستاذ  قال)) قمار : القرعة حنيفة أبو فقششد القرعة مسألة أما  و(( 
السششفر إرادة عنششد القششراع يجششري : إنما قال و موردها على حنيفة أبو قصرها

أن باعتبششار ، ثششابت حششق باطششل فيهششا ليششس الششتي القسششمة عنششد و ، النساء بين
 .)) القياس خلف على ذلك في وردت القرعة
إنمششا و ، للقرعششة حكششم ل أنششه حنيفششة أبي عن الحنفية متب في : الذي أقول
ًا تستحب أزواجششه بششأي يخششرج أن فللششزوج ، بهششا العمل يلزم ل ثم للنفس تطييب

فششي هكششذا . و بغيرهششا الخششروج فلششه إحششداهن سششهم فخششرج أقششرع لو حتى شاء
. و أخششرى مششوارد للقرعششة بقيششن قششد . و للقاضششي التعييششن حششق يكون القسمة

اللششه بعون سنوضح . و قمار الصل في بها أريد كأنه القياس خلف أنها دعوى
و القيسششة أعششدل مششن قياس بابها في القرعة أن نثبت و ذلك بطلن جل و عو

فششي القاضششي و الششزوج إلششى التعييششن جعششل أن و ، بالصششول أوفقهششا و أقومهششا
.  للصول مخالف هو السابقين الفرعين
: أبواب أربعة في تستعمل قد القرعة صورة أن أعلم
، له يحق ل لمن جعله و الحق صاحب حق إبطال بها يقصد : أن الول الباب

خرج فأينا عليهما نقترع و خاتمي ألقي و خاتمك ألق لصاحبه الرجل يقول كأن
فششإن هششذا خششاتمي علششى : أقارعششك أحدهما يقول . أو الخاتمين استحق سهمه
ًا يتداعيا . أو أنت أخذته سهمك خرج فششان بينهمششا أقرعششوا فيقال يدهما في دار
. الدار أخذ المدعي سهم خرج

ًا يتنازعششا : أن الثاني الباب ًا لهمششا يكششون أن حقشش جششانب يرجششح دليششل ل و معشش
ًا يتنازعا كأن ، أحدهما ًا بيدهما دار منهمششا كششل حلف و ، لحدهما دليل ل و ، مع

. شئ منها لصاحبه ليس له جميعها أنها
طلششق كمششن ، تعيينششه يتعششذر و بعينششه بأحدهما الحق يختص : أن الثالث الباب

ًا . تعيينها تعذر و امرأتيه إحدى بائن
ًا الصل في الحق يكون : أن الرابع الباب الدليل اقتضى لكن منهما لكل ثابت

. بعينه ل أحدهما به يخص أن
كششذلك و ، قمششار فهي فيه استعملت إذا القرعة أن نزاع فل الول الباب فأما
.  الثاني الباب

. فيه القرعة بصحة الئمة بعض قال قد و نظر ففيه الثالث الباب وأما
الولششى البششواب بيششن و بينششه الفششرقا و ، القرعششة مورد فهو الرابع الباب وأما
إل بقششي فما بعينه ل أحدهما به يخص أن الدليل اقتضى إذا فإنه الوضوح، بغاية
يكششن لششم كذلك بطريق ظفرنا فإذا ، حيف ل و فيه ميل ل للتعيين طريق طلب

له كانت من ؟ الطريق هذا هو فما ، باطل حق إثبات ل و ثابت حق إبطال فيه
بالششدليل ثبششت فقششد ، فقششط إحششداهما استصحاب و السفر إلى احتاج و امرأتان

فقسششم ابنيششن عششن مششات مششن و التعيين، بقي و ذلك له أن حنيفة أبي باعتراف
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تخصيص ينبغي أنه حنيفة أبي باعتراف الدليل ثبت فقد نصفين المال القاضي
: يعيششن يقششول حنيفة . فأبو التعيين بقي و بالخر الخر و النصفين بأحد أحدهما
و الميشل عشن منهيشان القاضي و : الزوج يقولون مخالفوه و ، القاضي و الزوج

منششه يظهششر أو ميششل برأيهمششا تعيينهما أن ريب ل و ، الميل منه يظهر ما كل عن
و القيششاس و للصششول مخششالف لهمششا فإبششاحته ، التحريم ذلك في والصل الميل

ظنششت امرأتيششه إحدى برأيه الزوج عين إذا . و للحكمة مناف و الهوى لباب فتح
ً عينها إنما أنه الخرى و ، مفاسششد إلششى ذلك أدى و ، ذلك فحزنها هواه إلى ميل

القاضي أن بكر ظن يريده بكر كان و لزيد النصفين أحد برأيه القاضي عين إذا
. مفاسششد إلششى ذلششك جششر و بالقاضي الناس ظنون ساءت و ، هواه مع مال إنما
هششو و ورسششوله تعششالى اللششه بينششه قد قالوا ؟ المخلص : فما حنيفة أبو قال فإن

ًا تكششون : إنمششا له . قيل قمار : القرعة قال فإن ، القرعة هششذا غيششر فششي قمششار
أنهششا لزمه فقد القرعة إستحب حنيفة أبا أن صح إذا و ، شرحه تقدم كما الباب
بقي فما مشروع بأنها اعترف وإذا ، مشروعة إنها و بقمار الباب هذا في ليس

و ، القاضششي و الششزوج إلششى التعيين جعل و تركها يجوز أو بها العمل يجب أن إل
لبششاب فتششح لنششه القاضششي و الزوج إلى التعيين يكون أن منع على قائمة الحجة
. حاجة ول إليه ضرورة ل و ، تقدم كما الميل

فششي أنهششا ثبت بذلك و ، الرابع الباب من أخرى فروع في القرعة وردت قد و
. يشبه ما عليه يقاس الشرعية الصول من أصل الباب ذلك

َها مريم قصة في تعالى و تبارك الله قال َل ّفَب َق َت َف َها : [  ّب ُبوٍل َر َق َهششا َحَسششٍن إب َت َب ْن أ
َ َو

ًا َبات ًا َن َها َحَسن َل ّفَف َك ّفَيا َو إر َك َوَمششا قششال أن ] إلى َز ْنششَت [  إهْم ُك ْي َد ْذ َلشش ُقششوَن إإ ْل ُهششْم ُي ْقلَم َأ

ُهْم ّي أ
ُفُل َ ْك َيَم َي ْنَت َوَما َمْر إهْم ُك ْي َد ْذ َل إصُموَن] (آل إإ َت ) .44الية عمران: من َيْخ

، مريششم كفالششة فششي اختصششوا السششلم عليششه زكريششا اللششه نششبي فيهششم و فالقوم
فششي تسششاويهم عنششد بالقرعششة يرضششون إنما أنهما ظاهر و ، القرعة إلى ففزعوا

. فقششص أحششدهم بكفالتها يختص أن الطفلة مصلحة إقتضاء و الستحقاقا أصل
بششأن أعلششم اللششه و أي ، زكريا كفلها أنها أخبر و كتابه في ذلك تعال و تبارك الله

. القارع هو فكان القرعة في سهمه أخرج
ْذ يونس قصة في جل و عز قال و إإ َق : [  َب َلششى َأ إك إإ ْلشش ُف ْل إن ا ْلَمْشششُحو َهَم ا َفَسششا

َكاَن إضيَن إمَن َف ْدَح ْلُم َقَمُه ا َت ْل ْلُحوُت َفا َو ا ُه إليششٌم َو -شش 140] (  الصششافات ُم  142(
طلشع أعلشم اللششه و فكششأنه فيششه ليركب موقر أي مشحون فلك إلى يونس ذهب
ل أنششه أخششبرهم الفلششك صششاحب فكششأن كحششاجه حاجتهم جماعة و هو الفلك إلى

ًا بهم يسافر أن يمكنه أن منهششم طلششب و ، مشوقر أي مشششحون فلكششه لن جميع
فششي أي المدحضششين فششي يششونس سششهم فطله فإقترعوا فتشاحوا بعضهم ينزل
و بالمرفششأ يششزال ل كششان الفلك أن الظاهر و – ينزلوا بأن القرعة خرجت الذين
بمششا يششونس علششى قضى جل و عز الله لكن ، ظاهر خطر منه النزول في ليس
ًا هريرة أبي حديث ) من ( الصحيحين في و قضى النششاس يعلششم  لو((:  مرفوع

)).  …لسششتهموا عليششه يستهموا أن إل يجدوا لم ثم الول الصف و النداء في ما

ًا حديثه ) من مسلم ( صحيح في و ًا أيض  –يعلمششون أو – تعلمون  لو((:  مرفوع
ًا يحضششرون أنهششم  أي)) قرعششة لكششانت المقششدم الصششف فششي ما و يكششثرون و معشش

البخششاري ( صششحيح فششي و القرعششة إلى فيحتاج مرجع هناك يكون ل و يتشاحون
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فششي مظعششون بششن عثمششان لنششا  طششار((:  قششالت العلء أم حششديث مششن غيره و ) ،
حششديث من فيه  و)).  …المهاجرين سكنى على النصار إقترعت حين السكنى
ًا بشير بن النعمان كمثششل فيهششا الواقع و الله حدود على القائم  مثل((:  مرفوع

بن عمران عن غيره ) و مسلم ( صحيح في  و)).  …سفينة على إستهموا قوم
ً  أن((:  حصين فدعا غيرهم مال له يكن لم موته عند مملوكين ستة أعتق رجل

ًا فجزأهم  الله رسول بهم )) أربعششة أرقا و أثنيششن فششأعتق بينهششم أقششرع ثششم أثلث

و ، فقششط الثلششث منها يصح وصية الموت مرض المريض تصرف أن ذلك ووجه
فششي أعتق فيمن ثبت كما كاملة الرقبة تعتق أن مراعات الشرعية الصول من

ًا أتعشق فيمشن و ، كلشه عليشه يعتشق أنه مملوكة بعض صحته حال فشي لشه ششرك
ًا المعتق كان أن أنه مملوك مششا قيمششة المعتق غرم و كله المعتوقا عتق موسر

ًا كان إن و ، لشريكه نصيبه على زاد : يعتششق العلششم أهشل بعض قال فقد معسر
إلششى يششدفعها حششتى المعتششق نصيب على زاد ما قيمة في يسعى و كله المملوك
من . و الرقا على باقيه يبقى و عتق ما منه عتق : قد آخرون قال و ، الشريك
للملششوك يحصل أن هو العتق مقصود أن كاملة الرقبة عتق مراعاة في المعنى

و ، الحششر غنششاء المسششلمين عن يغني و بالحرار المختصة الحقوقا جميع عليه و
منهششا عليششه ل و لششه يحصششل ل مششا الحرار حقوقا من فإن ، كذلك المبعض ليس
منشششأ التبعيششض يكششون ذلششك مششع و ، فقط من جزء له يحصل ما منها و ، شيء
يشششتبه و ، منهششا بكششل الضششرر فيلحق ، بعضه مالك و المبعض بين مستمر نزاع

أحكشام فشي تشراه كمشا ، القاضشي و المفشتي علشى الفشروع من كثير في الحكم
إثنان ليعتق أجزاء ثلثة الستة يجزأ بأن السنة فجاءة ، الفقه كتب في المبعض
إثنششان يخششص أن الششدليل اقتضششى و ، الحششق أصششل في متساوون فكلهم كاملن

. القرعة فيه وردت الذي الرابع الباب من الصورة فهذه ، التعيين بقي و منهم
و الكتششاب قششرره الشششرعية الصششول مششن أصل الباب ذاك في القرعة أن فثبت
. الحكمة و العدل إقتضاه و ، السنة

أنبيششائه خششاتم علششى اللششه صششلى و ، الصششالحات تتششم بنعمته الذي لله الحمد و
. سلم و صحبه و آله و محمد
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إلى القائد
العقائد

من الرابع سمقال هو و
كتاب

تأنيب بما (( التنكيل
)) الباطيل من الكوثري
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 الرحيم الرحمن الله بسم

و ، نفسه من به أعلم ل الذي لله الحمد
على آمن ل و ، وحيه من عنه نبأ أصدق ل

ممسسن بسسالحق أولسسى ل و ، رسسسله من دينه
و ، بحكمسسه رضسسي و بشسسريعته أعتصسسم

و ، له شريك ل وحده الله إل إله أل أشهد
ًا أن أشهد اللهسسم ، رسسسوله و عبده محمد

،،كمسسا محمسسد آل على و ، محمد على صل
علسسى وبسسارك ، إبراهيسسم آل علسسى صسسليت
بسساركت كمسسا ، محمسسد آل علسسى و ، محمسسد
و ، مجيسسد حميسسد إنسسك ، إبراهيسسم آل علسسى
رسوله لصحبة اختارهم عنهم الله رضي

أتبسسساعهم عسسسن و ، شسسسريعته حفسسسظ و ،
لثسسارهم المقتفين ، بأنوارهم المقتدين

. الدين يوم الى ،
فششي للطعششن كتششابه فششي  تعرض)) الخطيب  تأنيب((كتاب صاحب فإن بعد أما

رمششاهم و ، الحشششوية و ، المشششبه و ، بالمجسششمة نبزهم و الحديث أهل عقيدة
العتقاديششة المسششائل بعششض فششي خاض و ، الضللة و الزيغ و ، البدعة و بالجهل

، غيششره في تعقبه كما هذا في أتعقبه أن فتجشمت ، الرجاء و الكلم ،كمسألة
ًا اختلششف لمششا يهششديني و دينششه، علششى قلبي يثبت أن تعالى و تبارك الله من راجي

. بالله إل قوة ل و حول ل إنه ، رحمته و بعفوه يتغمدني و ، بإذنه الحق فيه
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مقدمة

َيا تعالى و تبارك الله قال َها : [  ّي أ
ّفَنششاُس َ ُتششُم ال ْن ُء َأ َقششَرا ُف ْل َلششى ا إه إإ ّفَلشش ّفَلششُه ال َو َوال ُهشش

إنّي َغ ْل ُد ا إمي ْلَح ] . ا
 .15:  : آية فاطر

العالمين عن غني وتعالى تبارك الله أن إثبات على الشرع و العقل تضافر 
إل يكششون ل لهششم تكليفششه و الخلششق تعششالى اللششه فخلششق ، الحكيم سبحانه أنه و ،

ًا . حكمته و حمده و سبحانه غناه من ثبت لما موافق
َوَما تعالى قال و ْقُت : [  َل ّفَن َخ إج ْل ْنَس ا إْل ّفَل َوا إن إإ ُدو ُب ْع َي  56] . الذريات: إل
نهششى مششا اجتنششاب و ، رضششيه و به أمر ما بامتثال طاعته هي سبحانه عبادته و
هششو بمششا إل عبششاده ليأمر ، العليم الحكيم ، الحميد الغني يكن لم و كرهه، و عنه
فقششط للبتلء نهششاهم أو أمرهم فإن ، لهم شر هو عما إل لينهاهم ل و ، لهم خير

إإْن تعلى قششال قششد و ، لهم شر عصيانه و ، لهم خير نفسها فطاعته ُفششُروا : [  ْك َت
ّفَن إإ ّفَلَه َف إنّي ال ُكْم َغ ْن إه َيْرَضى َول َع إد َبا إع ْفَر إل ُك ْل إإْن ا ُكُروا َو ُكششْم َيْرَضششُه َتْش ]الزمششر: َل
كششانت . إذا بكششذا منششك أرضششى و ، بكششذا منششك أرضششى : ل العششرب  تقول7 الية

رحمتششه و بكرمششه المتكلششم لكششن و للمخششاطب هي كانت . فإذا للمتكلم الفائدة
قششال و ، كششذا لششك أرضششى و ، كششذا لك أرضى : ل قالوا الشر يكره و الخير يحب
َوَمْن لقمان عن قصه فيما تعالى ُكْر : [  ّفَنَما َيْش إإ ُكُر َف إه َيْش إس ْف َن َفَر َوَمْن إل ّفَن َك إإ َفشش

ّفَلَه إنّي ال ٌد َغ إمي  12 الية ]: لقمان َح
َذا سليمان قصة يخص وفيما َه إل إمْن [  ّبي َفْض إني َر َو ُل ْب َي ُكُر إل َأْش ُفُر َأْم َأ ْك َوَمْن َأ

َكَر ّفَنَما َش إإ ُكُر َف إه َيْش إس ْف َن َفَر َوَمْن إل ّفَن َك إإ ّبي َف إنّي َر إريٌم َغ  40 ] النمل: الية َك
َقاَل تعالى وقال َو ُفُروا إإْن ُموَسى : [  ْك ُتششْم َت ْن إض إفشي َوَمششْن َأ َْلْر ًا ا إميعشش ّفَن َج إإ َفش

ّفَلَه إنّي ال َغ ٌد َل إمي  .8] إبراهيم:  َح
َوَمْن وجل عز وقال َد : [  َه ّفَنَما َجا إإ ُد َف إه إه ُيَجا إس ْف َن ّفَن إل ّفَلَه إإ إنّي ال َغ إن َل إميَن َع َل َعا ْل ا

 6]العنكبوت: 
صششلى النششبي عن عنه الله رضي ذر أبي  عن((غيره ) و مسلم ( صحيح في و
ه تعالى و تبارك الله عن روى فيما سلم و آله و عليه الله ا((: قشال أن عبشادي  ي
ًا بينكم جعلته و نفسي على الظلم حرمت إني عبششادي يششا ، تظششالموا فل محرم

مششن إل جششائع كلكششم عبششادي يششا ، أهششدكم فاستهدوني ، هديته من إل ضاٌل كلكم
ٍر كلكششم عبششادي يششا ، أطعمكششم فاسششتطعموني ، أطعمتششه ، كسششوته مششن إل عششا

ُكم فاستكسوني أغفششر أنششا و ، النهششار و بالليششل تخطئششون إنكششم عبششادي يا ، أكُس
ًا الذنوب ضششري تبلغششوا لششن إنكششم عبششادي يششا ، لكششم أغفششر فاستغفروني ، جميع

و ، آخركششم و أولكششم أن لششو عبادي يا ، فتنفعوني نفعي تبلغوا لن و ، فتضروني
ملكششي فششي ذلك زاد ما منكم واحد رجل قلب أتقى على ،كانوا جنكم و إنسكم

ًا رجششل قلششب أفجششر علششى كانوا ، جنكم و إنسكم و آخركم و أولكم أن لو ، شيئ
ًا ملكي من ذلك نقص ما منكم إنسششكم و آخركم و أولكم أن لو عبادي يا ، شيئ

مششا مسششألته إنسششان كششل فششأعطيت ، فسششألوني واحششد صعيد في قاموا جنكم و
هي إنما عبادي يا ، البحر أدخل إذا المخيط ينقص كما إل عندي مما ذلك نقص
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ًا وجد فمن ، إياها أوفيكم ثم ، لكم أحصيها أعمالكم مششن و ، اللششه فليحمششد خير
 .)) نفسه إل يلومن فل ذلك غير وجد

أن جششوده كمششال اقتضى تعالى و تبارك الله أن كله هذا من نفهم أن فنستطيع
ًا يخلق أن بهذا يفي ل و ، الممكن الحد إلى بالكمال يجود فإنمششا ، كششاملين خلق
من للخالق الحمد فيه يتمحض كمال ذاك و ، الصور حسان خلقهم بمنزلة ذلك
ً بششه يعتششد فل ، البتششة المخلششوقا عليششه يحمششد ل و ، وجششه كل أن كششذلك و ، كمششال

. و بالختيششار منششوط الحمششد فإنما ، الكمال على يجبرهم و كاملين غير يخلقهم
الكمال اختيار لهم ييسر و مجبورين ل و كاملين غير يخلقهم أن هذا من قريب
الكمششال اختيار على يحمد إنما المخلوقا فإن ، عليهم مشقة فيه يكون ل بحيث
و أحششق الحمشد كشان ، أشششد المشقة كانت كلما و ، مشقة فيه عليه يكون حيث

 .)32( أعظم الكمال

فصل -1
، الباطششل كراهيششة و الحششق حششب علششى المخلششوقا كمششال مدار : أن نقول أن لنا

الفطرة تلك يؤكد ما لهم قدر و ، ذلك على مفطورين الناس تعالى الله فخلق
و الفطششرة مقتضششى هششو و اختيششار في عليهم ليكون خلفها، إلى يدعوهم ما و ،

منهشم اختشار فمشن ، هوى و شهوة ذلك خلف في لهم و ، عناء و تعب و مشقة
خلفششه فششي عمششا و ، العنششاء و المشقة من فيه ما على صبر و الفطرة مقتضى

مششن و ، فنششاله الكمششال فاستحق ، يحمد أن استحق اللذة و العاجلة الراحة من
. فسقط الذم استحق الهوى اتبع و الشهوة آثر

اللشه صششلى النشبي عشن أنششس و هريرة أبي حديث ) من مسلم ( صحيح وفي
 . و)) بالشششهوات النششار حفششت و ، بالمكاره الجنة  حفت((قال سلم و آله و عليه

. بنحوه هريرة أبي حديث ) من البخاري ( صحيح في هو
أبششي حششديث مششن الحاكم و حبان ابن و النسائي و الترمذي و داود أبو وأخرج

و الجنششة اللششه خلششق  لمششا((: قششال سششلم و آله و عليه الله صلى النبي عن هريرة
. و فقششال إليششه : فرجششع قششال ، إليها : أنظر فقال الجنة إلى جبريل أرسل النار

، إليهششا : ارجع فقل بالمكاره فحفت بها فأمر ، دخلها إل أحد بها يسمع ل عزتك
النششار إلششى : اذهششب قششال ، أحششد يدخلها ل أن خفت لقد عزتك : و فقال ، فرجع
فحفت بها فأمر ، فيدخلها أحد بها يسمع ل عزتك : و فقال فرجع ، إليها فانظر

( فتششح راجع ) 33( )) أحد منها ينجو ل أن خشيت لقد عزتك : و فقال ، بالشهوات
إتَب جل و عز الله قال  . و)) الرقاقا  كتاب(() الباري ُك ُكُم [  ْي َل َتاُل َع إق ْل َو ا ُه ٌه َو ُكْر

ُكْم َعَسى َل ُهوا َأْن َو ْكَر ًا َت ْيئ َو َش ُه ْيٌر َو ُكْم َخ َعَسى َل ّبوا َأْن َو إح ًا ُت ْيئ َو َش ُه ُكْم َشّر َو َل
ّفَلُه َلُم َوال ْع ُتْم َي ْن َأ َلُموَن ل َو ْع  .216] البقرة:  َت

و نقص حالة في النس من عباده يخلق أن عليها الله يحمد التي اللهية الحكمة أن  يريد )(32
، الختيارية بأعمالهم الكمال إلى بهم يتدرج مما به كلفهم فيما باختيارهم الكمال إلى بهم يتدرج

حمدوا لما الكمال على أجبرهم لو و ، الكمال لهذا ثناء و حمد عليهم عاد لما كاملين خلقهم لو و
ًا التدريجي الكمال طريق لهم يسر أن عليهم الثناء و الحمد فكان ، عليه أجبروا ما على أيض

.  الرزاقا عبد . محمد المشقة من شئ مع باختيارهم
. ن جيد إسناده : و )) . قلت صحيح حسن : (( حديث الترمذي قال  و )(33
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َأْم ذلك قبل وقال ُتْم : [  ْب إس ُلوا َأْن َح ْدُخ ّفَنَة َت ْلَج ّفَما ا َل ُكْم َو إت ْأ َثششُل َيشش إذيَن َم ّفَلشش ْوا ا َلشش َخ
ُكْم إمْن إل ْب ُهُم َق ْت ّفَس ُء َم ْأَسا َب ْل ُء ا ّفَرا ّفَض ُلوا َوال إز ْل ّفَتى َوُز ُقوَل َح ّفَرُسوُل َي إذيَن ال ّفَلشش ُنششوا َوا آَم
َعُه َتى َم إه َنْصُر َم ّفَل ّفَن َأل ال إه َنْصَر إإ ّفَل إريٌب ال  214] البقرة: َق

َيا سبحانه وقال َها : [  ّي أ
إذيَن َ ّفَل ُنوا ا ُنوا آَم إعي َت إر اْس ْب ّفَص إة إبال ّفَصل ّفَن َوال ّفَلَه إإ َع        ال َم

إريَن إب ّفَصششا ُلششوا َول ال ُقو َتششُل إلَمششْن َت ْق إل إفششي ُي إبي إه َسشش ّفَلشش َواٌت ال ٌء َبششْل َأْمشش َيششا إكششْن َأْح َل ل َو
ُعُروَن ُكْم َتْش ّفَن َو ُل ْب َن َل َو ٍء .  إف إمَن إبَشْي ْو ْلَخ إع ا ْلُجو ْقٍص َوا َن إل إمَن َو َوا َْلْمشش إس ا ُفشش ْن َْل َوا
إت ّفَثَمَرا إر َوال َبّش إريَن َو إب ّفَصا إذيَن ال ّفَل َذا . ا ُهْم إإ ْت َب َبٌة َأَصا إصي ُلوا ُم ّفَنششا َقششا إه إإ ّفَلشش ّفَنششا إل إإ إه َو ْيشش َل إإ
ُعوَن إج إئَك َرا َل ُأو إهششْم .  ْي َل َواٌت َع َل إهششْم إمششْن َصشش ّب إئششَك َوَرْحَمششٌة َر َل ُأو ُدوَن ُهششُم َو َتشش ْه ْلُم ] ا
 157 – 153البقرة: 

تحمششل علششى صششبر من فيفوز ، النسان حال يتبين أن هو بالبتلء والمقصود
ًا ، المشاقا ًا الحق على ثابت الششتي المخششارج مششن الباطششل فششي يششراه عما معرض

ًا ، تخففها أو المشاقا تلك من تخلص يسششتحق الششذي أن و ، زائلة الدنيا أن علم
ًا الباطل إلى يلجأ من يخسر و ، الخرة أمر هو العناية المشششاقا تلششك مششن فرار

. شدتها من أو
ُكْم جل و عز الله قال بال ، الشدائد على البتلء يقتصر ول ُلششو ْب َن َو ّفَشششّر : [  إبال

إر ْي ْلَخ َنًة َوا ْت َنا إف ْي َل إإ ُعوَن َو :  وجهين من ذلك  ] و35الية ] (النبياء: من ُتْرَج
فكذلكعنششد ، الشدائد عند الحق على الثبات عليه يشق كما النسان : أن الول
السشتكثارمن و اللشذات فشي التوسشع إلشى يشدعوا النعيشم لن ، الرخاء و النعيم

. وفي ذلك غير و ، الناس على التكبر و ، الطاعات عن التكاسل و ، الشهوات
المشقة. من فيه ما ذلك عن الصبر

، همششة أعظششم الششدنيا تكششون الباطل إثار عليه أستحوذ من : أن الثاني الوجه
، دينششه و ربه عن رضي مصائبها تنله لم و الدنيا نعم له توفرت إذا جهة من فهو

مصشائبها و الشدنيا نعشم يعشد أخشرى جهششة مشن و ، سشخط المصائب أصابته إذا و
لششم و الششديا نعم له يسرت فإذا ، سخطه و جل و عز الله رضا على دليل أعظم

إل و ، عملششه عششن و دينششه عششن و عنششه راٍض جل و عز الله أن زعم مصائبها تنله
كششانت هششذه عملششه! و علششى و دينششه على و عليه ساخط جل و عز الله أن زعن
ّفَما تعالى و تبارك الله قال ) و العبادة ( كتاب في بينته كما فرعون شبهو َأ َف  ] :

ْنَساُن إْل َذا ا ُه َما إإ َتل ْب ّبُه ا ْكَرَمُه َر َأ ّفَعَمششُه َفشش َن ُقششوُل َو َي ّبششي َف إن : َر ْكَرَمشش ّفَمششا َأ َأ َو َذا .  َمششا إإ
ُه َتل ْب َدَر ا َق إه َف ْي َل َقُه َع ُقوُل إرْز َي ّبي َف إن َر َن َها ) . الفجر ] ( سورة َأ

إئْن تعالى وقال َل َو َنا : [  ْق َذ ْنَساَن َأ إْل ّفَنا ا ّفَم َرْحَمشًة إم َهشا ُث َنا ْع ْنشُه َنَز ُه إم ّفَن ُؤوٌس إإ َيش َل
إئْن َل َو ُفوٌر ُه َك َنا ْق َذ َء َأ ْعَما َد َن ْع َء َب ّفَرا ْتُه َض ّفَس ّفَن َم َل ُقو َي َهَب َل َئاُت َذ ّي ّفَس ّني ال ّفَنُه َع إرٌح إإ َفشش َل

ّفَل َفُخوٌر إذيَن إإ ّفَل َبُروا ا ُلوا َص إم َع إت] (هود َو إلَحا ّفَصا  ) .11 – 8:  ال
َأُم : [ ل تعلى وقال ْنَساُن َيْس إْل إء إمشْن ا َعششا إر ُد ْيشش ْلَخ إإْن ا ّفَسشُه َو ّفَشششّر َم ُؤوٌس ال َيشش َف

ُنوٌط إئْن َق َل ُه َو َنا ْق َذ ّفَنا َرْحَمًة َأ إد إمْن إم ْع َء َب ّفَرا ْتُه َض ّفَس ّفَن َم َل ُقششو َي َذا َل ُظششّن َوَمششا إلششي َهشش َأ

َعَة ّفَسا إئَمًة ال إئْن َقا َل ْعششُت َو إج َلششى ُر ّبششي إإ ّفَن َر ُه إلششي إإ َد ْنشش َنى إع ْلُحْسشش ّفَن َل َئشش ّب َن ُن َل إذيَن َف ّفَلشش ا
َفُروا ُلوا إبَما َك إم ُهْم َع ّفَن َق إذي ُن َل َذاٍب إمْن َو إليٍظ َع َذا َغ إإ َنا َو َعْم ْن َلشى َأ إن َع ا ْنَس إْل ْعشَرَض ا َأ

َأى َنشششششش إه َو إب إن َذا إبَجششششششا إإ ّفَسششششششُه َو ّفَشششششششّر َم ُذو ال ٍء َفشششششش َعششششششا إريششششششٍض ُد ] َع
 ) .51 – 49:   ( فصلت
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إمَن سبحانه وقال َو إس : [  ّفَنا ُد َمششْن ال ُبشش ْع ّفَلششَه َي َلششى ال إإْن َحششْرٍف َع َبُه َفشش ْيششٌر َأَصششا َخ
ّفَن َأ ْطَم إه ا إإْن إب ْتُه َو َب َنٌة َأَصا ْت َلَب إف َق ْن َلى ا إه َع إهشش إسششَر َوْج َيا َخ ْن ّد َة الشش إخششَر إلششَك َواْل َو َذ ُهشش

ْلُخْسَراُن إبيُن ا ْلُم  ) 11:  ] ( الحج ا
-شش 7) -  ( الفرقان سورة من وأقرأ –31) –  ( الزخششرف سورة من  و11   

35 
، بفطرته الحق يحب هو لكنه و ، باطل هو حيث من الحق يكره ل والنسان

قششال ، اليثششار علششى الخسران أو الفوز مدار و ، شهوته و لهواه الباطل يحب و
ّفَما تعالى و تبارك الله َأ َف َغى َمْن : [ َثَر َط َوآ َة .  َيششا ْلَح َيا ا ْن ّد ّفَن الشش إإ َفشش إحيششَم .  ْلَج إهششَي ا

َوى ْأ ْلَم ّفَما ا َأ َو َقاَم َخاَف َمْن .  إه َم ّب َهى َر َن ْفَس َو ّفَن إن ال َوى َعشش َهشش ْل ّفَن ا إإ َفشش ّفَنششَة .  ْلَج إهششَي ا
َوى ْأ ْلَم في تعالى و تبارك الله : أن تقول أن  ) ولك41 – 37 – ] ( النازعات ا
ْيششَت تعششالى قال قد و ، جانب في الهوى و ، جانب َأ َأَر إن : [  َذ َمشش ّفَتَخشش َهششُه ا َل ُه إإ َوا َهشش
ْنَت َأ َف ُكوُن َأ إه َت ْي َل ً َع إكيل َأْم َو ّفَن َتْحَسُب .  ُهْم َأ َثَر ْك ُعوَن َأ ْو َيْسَم ُلوَن َأ إق ْع ّفَل ُهششْم إإْن َي إإ

إم َعا ْن َْل ً َأَضششّل ُهْم َبْل َكا إبيل –شش 43:  ]      ( الفرقششان َسشش : تعششالى قششال  ) و44 
ْيَت َأ َفَر َأ إن [  َذ َم ّفَتَخ َهُه ا َل ُه إإ َوا ّفَلُه َه َأَض ّفَلُه َو َلى ال ٍم َع ْل َتششَم إع َلششى َوَخ إه َع إع إه َسشْم إبشش ْل َق َو

َعَل َلى َوَج إه َع إر ًة َبَص َو إه َفَمْن إغَشا إدي ْه إد إمششْن َي ْعشش إه َب ّفَلشش َفل ال ّفَكُروَن َأ َذ ] (الجاثشششية: َتشش
23 . ( 

الششبريق قششال  و)34( . )) يصششم و يعمششي الشششيء  حبششك((: الحششديث في و
:  الهذلي

تششأبى المششرء و تششرى مششا لششي أيششن
عليشششه فيشششه يشششرى مشششا فيعمشششي

هششششششواه يغلبششششششه و عزيمتششششششه
يشششراه ل يشششراه مشششا يحسشششب و

 – فصل2
اعششتراف و ، بششه أمششر مششا عمششل و ، عنششه نهششي عمششا : كف درجات على الدين

فان ، واضحة الكف في للحق الهوى مخالفة . و به علم و له اعتقاد و ، بالحق
مشن الشششيء النسششان يشششتهي ل قد و ، مستلذات و شهوات عنه نهي ما عامة
العششتراف فششي للحششق الهششوى مخالفششة . و لعششارض يشششتهيه لكنه و ، لذاته ذلك

:  وجوه من بالحق
علششى كششان بششأنه اعترافه يستلزم بالحق اعترافه أن النسان يرى : أن الول

و مربيه من يتلقاه رأي أو مذهب أو اعتقاد أو دين على ينشأ فالنسان ، باطل
أن عليششه شششق باطششل أنه له تبين إذا ثم ، مدة عليه فيكون حق أنه على معلمه
له تبين ثم ، شيء على متبعوه أو أجاده أو آباؤه كان إذا هكذا و ، بذلك يعترف
أو بضششللهم فششاعترافه ، لنقصششه مسششتلزم نقصششهم أن يششرى أنه ذلك و ، بطلنه

علششى وقفت إذا هذا زماننا في المرأة لترى أنك حتى ، بنقصه اعتراف خطئهم
مششن غيرهششا و عائشششة المششؤمنين أم علششى خلف فيهششا كان التي المسائل بعض

، مثلها امرأة عائشة لن إل لشيء ل ، عائشة قول عن تحامي أخذت الصحابة

ًا الدرداء أبي عن غيره و داود أبو  أخرجه()34 هو و مريم أبي بن بكر أبو سنده في . و مرفوع
 . ن ضعيف
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، أخطأوا الرجال من خالفها من أن و أصابت عائشة أن زعمت إذا أنها فتتوهم
فضششيلة تلششك فتكششون ، الرجششال أولئششك على لعائشة فضيلة إثبات ذلك في كان

ًا الرجال على للنساء سششر لششك يلششوح بهششذا و ، ذلششك مشن حششظ لهششا فينششا ، مطلق
ذلششك غير و ، للتركي التركي و ، للفارسي الفارسي و ، للعربي العربي تعصب
! . للمعري هذا عصرنا في العمى يتعصب لقد . حتى

فيشششق ، معيشة و شهرة و جاه الباطل في صار قد يكون : أن الثاني الوجه
. الفوائد تلك فتذهب باطل بأنه يعترف أن عليه

آخششر فيجيششء ، باطششل أو جهالششة علششى النسششان يكون ، : الكبر الثالث الوجه
و ، نششاقص بشأنه اعششترافه ذلك معنى كان اعترف إن أنه فيرى ، الحجة له فيبين

ل مشن العلششم إلششى المنتسششبين مششن تششرى لهذا و ، هداه الذي هو الرجل ذلك أن
يشششق و ، نظششره و ببحثششه لششه تششبين الحششق كان إذا بالخطأ العتراف عليه يشق
. له بين الذي هو غيره كان إذا ذلك عليه

أن فيششرى الحششق بيششن الششذي هششو غيششره كششان إذا ذلك و : الحسد الرابع الوجه
ًا يكون الحق بذلك اعترافه ، الصششابة و العلششم و بالفضششل المششبين لذلك اعتراف
مششن لتجششد إنششك و ، منهششم كششثير يتبعششه لعلششه و ، النششاس عيششون في ذلك فيعظم

، بالباطششل لو و العلماء من غيره تخطئه على يحرص من العلم إلى المنتسبين
ًا . الناس عند منزلتهم لحط محاولة و ، لهم منه حسد

فششإنه ، تحصيلية لمشقة تكون قد العتقاد و العلم في للحق الهوى ومخالفة
و العلمششاء سششؤال إلششى يحتششاج و مشششقة ذلك في و ، النظر و البحث إلى يحتاج

ًا التقوى لزوم إلى يحتاج و العتراف في مر ما ذلك في و منهم الستفادة طلب
و العلششم لكراهيششة تكون قد . و المشقة من فيه ما ذلك في و الهدى و للتوفيق
يشششق كمششا فأنه العتراف في تقدم ما الول ، جهات من ذلك و نفسه العتقاد

ه تشبين قد ما ببعض يعترف أن النسان على يتشبين أن عليشه يششق فكشذلك ، ل
دعشا و ، به اعتر و ، عليه نشأ الذي رأيه أو ، مذهبه أو ، اعتقاده أو ، دينه بطلن

سششيما ل و ، أشياخه و أجداده و آباؤه عليه كان ما بطلن أو ، عنه ذهب و ، إليه
يثنششى و ، يعظمهششم و يطريهششم الششذين أن تبين ذلك له تبين أن أنه يلحظ عندما
خلف علششى هششم ، التحقيق و العلم و الهدى و اليمان و الحق أهل بأنهم عليهم

و الجهششل إلششى ينسششبهم و منهششم يسششخر و يششذمهم و يحقرهششم الذين إن و ، ذلك
قششول مششن جششل و عششز اللششه قصششه مششا حسششبك و ، المحقون هم الكفر و الضلل

ْذ تعالى قال ، المشركين إإ َو ُلوا : [  ّفَم َقا ُه ّفَل َذا َكاَن إإْن ال َو َهشش ّفَق ُهشش ْلَحشش إدَك إمششْن ا ْنشش إع
إطْر َأْم َنشششششا َفششششش ْي َل ًة َع إء إمشششششَن إحَجشششششاَر ّفَسشششششَما إو ال َنشششششا َأ إت ْئ َذاٍب ا َعششششش ٍم إب إليششششش ] َأ
يششوهن مششا أو لمخششالفيه دليششل عليه عرض كلما الهوى ذا  ) فتجد32:  ( النفال

ً ، الشششغب إلششى سششارع و أغتششاظ و أضششطرب و ذلششك عليششه شششق لصششحابه دليل
هششذا و ، للقطعيششات مخالفششة باطلششة شششبهة : هششذه مخشالفيه دليششل فششي فيقششول

ذلششك يؤكششد و . ،…الضلل و الزيغ أهل إل إليه يذهب لم باطل مذهب المذهب
باللفششاظ يطريهششم و منهششم المشششاهير يعششدد و أشششياخه و مششذهبه علششى بالثنششاء
، مخالفيهم مثالب و مناقبهم في قيل ما يذكر و ، الضخمة اللفاظ و ، الفخمة

!  باطل أنه أو ، يصح ل أنه يعلم كان إن و
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علششى – تراهششم كمششا – أنهششم النششاس على الهوى غلبة على الدلة أوضح ومن
تراهم ثم متدافعة آراء و ، متفرقة مذاهب و ، متباينة مقالت و مختلفة، أديان

ُكّل تعالى و تبارك الله قال كما إهْم إبَما إحْزٍب :[  ْي َد إرُحوَن َل ] .  َف
و ، القليشل إل عنشه يرجشع عليشه يثبشت و ذلشك مشن شيء على ينشأ من تجد فل

أغششراض عليه كانوا عما الخروج على بعثهم ما أول يكون أن يكثر القليل هؤلء
. دنيوية
أن يهششوى النسششان فتجد الخرة بعذاب العتقاد يتعلق أن الهوى جهات ومن

ون ل أن هشوي البعشث من بد ل أنه علم فإن ، بذنوبه يؤخذ لئل بعث يكون ل يك
عششذاب مثله على يكون ل أن هوي العذاب من بد ل أنه علم فإن ، عذاب هناك
فششي التوسششع هششوي معششذبون العصششاة أن علششم فششإن ، المرجئششة قششول هششو كمششا

. هكذا و – الشفاعة
المنكششر عششن النهششي و بششالمعروف كالمر عمل عليه شق ل أنه الجهات ومن

المسششكر كشششرب يششتركه أن عليششه يشششق بشيء ابتلي إذا و ، وجوبه عدم هوي
من على يخفف ما يهوى فكذلك عليه يخفف ما يهوى . وكما حرمته عدم هوي
. حالهمششا هذه المفتي و القاضي فتجد ، يكرهه من على يشتد ما و ، إليه يميل

مششا أو ، الششدنيا أهششل و الغنيششاء يعجششب مششا يهوى من العلم إلى المنتسبين من و
و ، بدعششة ظهششرت فمششا الششدنيا، عليه تقبل و عندهم جاه له ليكون العامة يعجبه
المنتسششبين مششن جمششع لها إنتصر و هويها إل أتباعهم و الغنياء و الرؤساء هويها

ًا لعل و ، العلم إلى آخششر هوى مخالفتها عن لهم الباعث إنما يخالفها ممن كثير
فششي سششيما ل و ، فقليششل الحششق إتباع إل هوى له يكون ل من فأما ، الحق وافق

النكار هو و ، اليمان أضعف على يقتصرون القليل هؤلء و ، المتأخرة الزمنة
. الله شاء من إل ، بينهم فيما به المسارة و بقلوبهم
قششاهرة مكشوفة الحق حجج جميع جل و عز الله يجعل لم : فلماذا قيل فإن

عششاص إل و ، مطيششع أنششه غيره و هو يعلم مطيع إل يبقى فل ، أحد على تشتبه ل
 . )35( ؟ اعتذار ل و إنكار له يتأتى ل و ، عاص أنه غيره و هو يعلم

الشيخ ((يريد لفظه ما الموضع هذا على حمزة الرزاقا عبد محمد الشيخ العلمة الخ  علق()35
الشهوات و الشبهات و بالهوى الناس إبتلء في تعالى الله حكمة يبين أن الجواب و بالسؤال
، به لخفاء أمر الباطل و الحق فوضوح إل و ، يؤجر و المجاهد يحمد و البتلء و الجهاد ليحصل
)) . بينه عن حي من يحيى و ، بينه من هلك من ليهلك

هي بينات سماها التي تعالى الله حجج (( أن لفظه ما الثالث الفصل أو يأتي ما على وعلق
بصره على و وقر أذنيه في و كن قلبه في من على تخفى إنما و بها خفاء ل واضحة مكشوفة

)) . اعتاد ما و أخلقه و هواه من غشاوة
ل بحيث تكون أن هو القاهرة المكشوفة بالقضية مرادي أن يخفى أراه : ل المؤلف قال

دللتها عدم يعتقد أنه أو ، يجهلها أنه زاعم زعم لو حتى عاقل على اليقين إفادتها ل و هي تخفى
أنه يخفى ل . و كاذب أو للتكليف المنافي الجنون مجنون إما بأنه العقلء لقطع فيها يرتاب أو

ثم ، الحجة به تقوم و الهداية به تحصل الذي البيان بينات لكنها و ، هكذا الحق حجج جميع ليس
أن عليه يجب أنه له يتبين أن إلى النسان توصل التي الحجج الول الضرب ، ضربين على هي

ُا يكون عن يصد أنه بان قد هوى أتبع من لكن واضحة حجج فالول ، ذلك بعد ما الثاني ، مسلم
الثاني الضرب و ، يجهل أو يرتاب فقد به يقوم أن عليه أن بان قد بما القيام في قصر أو ، الحق
و ، يؤاخذ لكن و يكفر ل ما منه و ، فيه المخطئ فيكفر الول معنى في هو ما منه ، درجات على
ًا يؤجر ما منه و ، يعذر ما منه  . المؤلف إجتهاده على أيض
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يسششتحقون فل الحق إعتقاد على مجبورين الناس لكان كذلك كان : لو قلت
ًا عليه ً ل و حمد ًا ل و كمال كششان كمششن العششتراف علششى مكرهيششن لكانوا و ، ثواب
البشواب ففتحششت ذلشك على وراهن ليل الوقت ذاك أن فزعم مظلم مكان في
ًا لكانوا و ، السماء كبد في الشمس فإذا مششن الطاعة على المكرهين من قريب

للحششق حبششه يضششعف من بها يتعلل التي الشبهات من كثير لفوات ، كف و عمل
ًا نفسه و الناس بها فيغالط .  أيض
ًا كان إذا المؤمن : فإن قيل فإن المكششوفة معنشى فشي الحجشة كشانت موقن
ًا يمون أفل عنده  ؟ طاعته و اعترافه و إيمانه على مثاب

:  وجهين فمن العتقاد أما ، شيء في ذاك من هذا : ليس قلت
بلششغ إنمششا و ، المر أول من للمؤمن مكشوفة كلها تكن لم الحجة : أن الول

الفته و الحق في رغبته و تدبره و بنظره الدرجة تلك ثبشت بهشذا و ، الهشوى مخ
انكشششاف بعششد ذلششك حكششم لششه فيسششتمر الهششوى علششى ايثاره و للحق حبه صدقا
أن فششأراد ، بششه ظفششر حششتى المششاء يطلششب الششذي الظمششآن بمنزلششة هو و ، الحجة
يقششال ل هذا . فمثل سجنتك أو ضربتك تشرب لم : أن مصلط له فقال يشرب

ًا شرب إنما إنه شرب إذا . مكره
لن ، جهششاد بششدون يسششتمر ل للمششؤمن الحجششة وضششوح : أن الثششاني الششوجه
و ، فيهششا تشششككه و الحجششة عنششه لتحجششب المؤمن حول تحوم تزال ل الشبهات
، للحششق محبتششه صدقا دوام على برهان اليمان على فثباته تساعدها الشهوات

. الهوى على ايثاره و
يكششون ل المششؤمن عنششد الحجششة وضوح فإن ، واضح فبه فالمر العتراف وأما

ًا أن ذكرنا إذا أنه بل ، العتراف على المكره معنى في فليس ، لغيره مكشوف
ًا وجد عنده واضحة الحجة .  دعواه في يرتابون أو يكذبونه الناس من كثير

اليمششان فششي الحجة انكشاف فأن ، كف و عمل من الطاعة في حاله وهكذا
، الطاعششات عليهششا تششترتب الششتي الخششرى الحجج إنكشاف يستلزم ل العتقادي

ًا له انكشفت هذه أن وهب حبششه صششدقا لششول ، أخششرى شششبهات بقيت فقد ، أيض
عششن أروح : ينبغششي يقششول كششأن ، بها التشبث لمكنه الهوى على إيثاره و للحق

مششن تنششالني لعلهششا أرى ، التقصير هذا تغمر لعلها كثيرة حسنات لي فإن نفسي
اللششه قششال . و أتوب ثم الن أتمتع أو ، لي يغفر الله لعل أو ، الشافعين شفاعة
َهْل تعالى و تبارك ُظُروَن : [  ْن ّفَل َي ُهُم َأْن إإ َي إت أ

ْ َكُة َت إئ ْلَمل ْو ا إتَي َأ ْأ ّبَك َي ْو َر إتَي َأ ْأ ْعُض َي َب
إت َيا ّبَك آ ْوَم َر إتي َي ْأ ْعُض َي إت َب َيا ّبَك آ ُع ل َر َف ْن ًا َي ْفس َها َن ُن ُكْن َلْم إإيَما َنْت َت ْبُل إمْن آَم َق

ْو َبْت َأ َها إفي َكَس إن ًا إإيَما ْير ن غيرهما ) و ( الصحيحين في  و158:  ] النعام َخ م
تقششوم : ل سششلم و آلششه و عليششه اللششه صششلى النبي  قال((: قال هريرة أبي حديث

آمنششوا النششاس رآهششا و طلعششت فششإذا ، مغربهششا مششن الشششمس تطلع حتى الساعة
ًا [ ينفع حين ذلك و ، أجمعون حديث من نحوه  . و)) الية قرأ ] ثم أيمانها نفس

الرحمششن عبششد و عسال بن صفوان و الخدري سعيد أبي و مسعود ابن و ذر أبو
. غيرهم و العاص بن عمرو بن الله عبد و عباس ابن الله عبد و عوف بن

اللششه صششلى النبي عن متواترة مغربها من تطلع سوف الشمس بأن والخبار
، ينعكششس سششيرها مششن الن يشششاهد مششا أن ذلششك معنششى و ، سششلم و آلششه و عليه

يرونهششا سششلم و آلششه و عليششه اللششه صششلى النبي فيه كان الذي الوجه هذا فسكان
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و ، مغربها من طالعة الثاني اليوم في يرونها ثم العادة على مغربها في تغرب
يرونها ثم ، عادتها على مشرقهم من عليهم تطلع فإنها الخر الوجه سكان أما

. و مشرقهم فلي تغرب حتى القهقري ترجع ثم الله شاء ما مغربها إلى تسير
. ذكر ما تنعكس الرض دورة فإن ، تدور التي هي الرض  أن)36( زعم على

ًا الناس إيمان فأما علششى مفطششورة النفششوس أن أعلششم اللششه و فششوجهه جميعشش
بقيششة إلششى يسششوقا أن ذلششك شششأن مششن و ، ربوبيته و جل و عز الله وجود اعتقاد
الهششواء و الشششبهات لكششن و ، ذلك تؤكد النفس و الفاقا وآيات ، اليمان فروع
مششن الشمس طلعت فإذا ، اهوائهم فيتبعوا يرتابوا حتى الناس أكثر على تغلب

و الششبهات أثششر يمحشق مشا الهشول لشششدة الرعششب و الششذعر من لحقهم مغربها
البحر ركاب في تعالى الله قال ، فطرتها مقتضى إلى النفوس تفزع و الهواء
َذا إإ َو ُهْم : [  َي إش ْوٌج َغ إل َم َل ّظ ُوا َكال َع ّفَلَه َد إصيَن ال إل ّديَن َلُه ُمْخ ّفَما ال َل ُهْم َف ّفَجا َلى َن َبّر إإ ْل ا
ُهْم ْن إم ٌد َف إص َت ْق ُد َوَما ُم َنا َيْجَح إت ّفَل إبآيا ٍر ُكّل إإ ّفَتا ٍر َخ ُفو  .32] لقمان:  َك

ًا أن بلغه قد يكون من حق في الية فتلك و آلششه و عليششه الله صلى محمد
لكششن يبلغششه لششم من حق في هي كذلك و ، قاهرة مكشوفة حجة بها أخبر سلم

.  الهول شدة و الفزع و الرعب بمعونة
عنششدها إيمانه ينفعه ل الية تلك قبل آمن يكن لم من أن على الية دلت وقد

و عنششدها الخيششر كسب ينفعه ل الخير يكسب قبل المؤمنين من يكن لم من و ،
مششن كششان مششن و ، عنششدها اليمششان ينفعششه قبلها مؤمنا كان من أن ذلك من فهم

أنششه يقتضششي النظششر و ، عندها الخير كسب ينفعه قبلها الخير يكسب المؤمنين
) و البخششاري ( صحيح في و له، عادة كان ما عندها الخير كسب من ينفعه إنما

 إذا((: قششال وسششلم آله و عليه الله صلى النبي عن موسى أبي حديث من غيره
ًا يعمل كان ما مثل له كتب سافر أو العبد مرض ًا مقيم نحششوه جاء  . و)) صحيح

و ، هريششرة أبششي و عائشششة و أنششس و العششاص بششن عمرو ابن الله عبد حديث من
) . ( الفتح في حجر ابن إليها أشار

ًا كان فمن ًا الخير أعمال من للعمل معتاد بغيششر عليششه طششرأ ثششم عليششه مواظب
ًا باختياره أو إختياره لششه يشششرع أو ، العمششل ذاك عن معه يعجز عارض له مأذون

باعتيششاده ثبت فقد فيه المشقة لزيادة أو عنه لشتغاله نفل هو و يدعه أو تركه
يكتب فلذلك عادته على لستمر – فيه مقصر غير هو و – العارض ذاك لول أنه
ًا كان من هذا من فأول ، العمل ذاك ثواب له آخر باعث عرض في لعمل معتاد

. عادته على العامل استمر و العمل ذاك على
َقاَل نوح قصة في جل و عز الله وقال َف َُل [  ْلَم إذيَن ا ّفَل َفششُروا ا إه إمششْن َك إم ْو َمششا َقشش

ّفَل َنَراَك ًا إإ َنا َبَشر َل ْث َعَك َنَراَك َوَما إم َب ّفَت ّفَل ا إذيَن إإ ّفَل َنا ُهْم ا ُل إذ َي َأَرا إد إي َبا ْأ ّفَر َنششَرى َوَمششا الشش
ُكْم َنا َل ْي َل ُكْم َبْل َفْضٍل إمْن َع ّن ُظ إبيَن َن إذ إم َيا َقاَل َكا ْو ُتْم َق ْي َأ ْنُت إإْن َأَر َلى ُك ٍة َع َن ّي إمْن َب
ّبي إني َر َتا إه إمْن َرْحَمًة َوآ إد ْن َيْت إع ُعّم ُكْم َف ْي َل َها َع ُكُمو إزُم ْل ُن ُتششْم َأ ْن َأ َهششا َو ُهوَن َل إر ] . َكششا

-شش 27هود:  مششا يكششون ل أن هواكم و للحق كراهيتكم أن أعلم الله و  يريد28 

الفضاء في تدور الرض فكون إل و ، التقية باب من لعله و ، الله رحمه المصنف قول  كذا )(36
ينافي نص السنة في ل و الكتاب في ليس و ، الجدل تقبل ل التي العلمية الحقائق من أصبحت

ًا ، ذلك . ن لبعضهم خلف
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ًا إليه أدعوكم و ، بصششحته اليقيين و العلم لكم يحصل أن بين و بينكم يحول حق
نبي استطاع لو الله و  أما((: قال قتادة  عن17 / 12)  جرير ابن ( تفسير في
 .)) يملكه لم و ، ذلك يملك لم لكن و قومه للزمها سلم و عليه الله صلى الله

ًا قششومه يكره ظان على يحرص ل الرسول و ًا إكراهشش قبششول إظهششار علششى عاديشش
إنمششا و ، عليهششم أضششر يكششون أن لعلششه بششل ينفعهششم ل هششذا أن يعلششم فإنه الدين،
يظهششر أن علششى أصحابه و هو يحرص لذلك و ، مختارين يقبلوه أن على يحرص

ً يده على اليات تعالى الله الدين فيقبلوا رأوها إذا العلم للكفار يحصل أن أمل
هششذه و ، باليششات الكفششار يطششالب عنششدما هششذا علششى الحرص يزداد و ، مختارين

لهششم تعششالى الله فبين أصحابه، و سلم و آله و عليه الله صلى محمد حال كانت
ما أن و ، الله بيد الهداية أن و ، البلغ إل الرسول على ليس أنه آيات عدة في

لهششدى شششاء لششو اللششه أن و ، خيششر قلبششه في من يؤمن لن كاف اليات من أوتيه
ًا الناس يحششب كششان بششأن أنششاب مششن يهششدي أن إقتضششت إنما حكمته لكن ، جميع
. الهوى على يؤثره و ، الهدى
تعششالى اللششه يزيششد أن يسششتحق فإنمششا ، للهوى استسلم و الحق كره من فأما
ً ُقوُل جل و عز الله قال ، ضلل َي َو إذيَن [  ّفَل َفُروا ا ْول َك إزَل َل ْن إه ُأ ْي َل َيٌة َع إه إمْن آ ّب ُقْل َر

ّفَن ّفَلَه إإ إضّل ال ُء َمْن ُي إدي َيَشا ْه َي إه َو ْي َل َنششاَب َمْن إإ ْو قششال أن ] إلششى َأ َلشش َو ّفَن : [  ًا َأ ُقْرآنشش
ّيَرْت إه ُس َباُل إب إج ْل ْو ا َعْت َأ ّط إه ُق َْلْرُض إب ْو ا ّلَم َأ إه ُك َتى إب ْو ْلَم إه َبششْل ا ّفَلشش َْلْمششُر إل ًا ا إميعشش َج

َلْم َف إس َأ َأ ْي إذيَن َي ّفَل ُنوا ا ْو َأْن آَم ُء َل ّفَلُه َيَشا َدى ال َهش ّفَنشاَس َل ًا ال إميعش .31 – ] الرعشد َج  
ْقَسُموا تعالى قال  و)37( َأ َو إه : [  ّفَل َد إبال ْه إهْم َج إن ْيَما إئْن َأ ُهْم َل ْت َء َيٌة َجا ّفَن آ ُن إم ْؤ ُي َها َل ُقْل إب

ّفَنَما َد اْلياُت إإ ْن إه إع ّفَل ُكْم َوَما ال إعُر َهششا ُيْششش ّفَن أ
َذا َ َءْت إإ ُنششوَن ل َجششا إم ْؤ ّلششُب ُي َق ُن ُهْم َو َت َد إئشش ْف َأ

ُهْم ْبَصاَر َأ ُنوا َلْم َكَما َو إم ْؤ إه ُي ّفَوَل إب ٍة َأ ّفَر : تعالى قال  و110 - 109:  ] . النعام َم
ّفَلُه إبي [ ال َت إه َيْج ْي َل ُء َمْن إإ إدي َيَشا ْه َي إه َو ْي َل إنيُب َمْن إإ  . 13 – ] الشورى ُي

َو سبحانه وقال ُه إذي : [  ّفَل ُكْم ا إري إه ُي إت َيششا َنششّزُل آ ُي ُكششْم َو إء إمششَن َل ّفَسشَما ًا ال َوَمشا إرْزقشش
ّفَكُر َذ َت ّفَل َي إنيُب َمْن إإ  . 13:  ] المؤمن ُي

ْد تعالى وقال َق َل َو َنا : [  ْي َت َع ُموَسى آ َياٍت إتْس َناٍت آ ّي َأْل َب إنششي َفاْسشش ْذ إإْسششرائيَل َب إإ
ُهْم َء َقاَل َجا ْوُن َلُه َف َع ّني إفْر ّنَك إإ ُظ ًا ُموَسى َيا ََل َقاَل)38(.  َمْسُحور ْد   َقشش إلْمششَت َل َع

ْنَزَل َما إء َأ ُؤل ّفَل َه إت َرّب إإ َوا ّفَسَما إض ال َْلْر إئَر َوا ّني َبَصا إإ ّنَك َو ُظ ْوُن َيا ََل َع ًا إفْر ُبششور ْث َم
 .102 – 101:   السراء)39(]

إفي تعالى وقال إع : [  َياٍت إتْس َلى آ ْوَن إإ َع إه إفْر إم ْو َق ُهْم َو ّفَن ُنوا إإ ًا َكا ْوم إقيَن َق إس . َفا
ّفَما َل ُهْم َف ْت َء َنشا َجا ُت َيا ًة آ إصشَر ْب ُلوا ُم َذا َقشا إبيشٌن إسشْحٌر َهش ُدوا ُم َوَجَحش ا .  َه َها إب ْت َن َق ْي َت َواْسش

ُهْم ُفُس ْن ًا َأ ْلم ًا]. النمل: ُظ ّو ُل ُع .14 – 12َو
انتهششى كفرهششم اسششتحكم قششد قومه و فرعون أن هارون و لموسى تبين فلما

يهششديهما ل أن يحبا أن للحق حبهما اقتضى و ، يهتدوا أن على الحرص مقتضى

 . ن واحدة آية هي  ) . وإنما31 – 27(   الصل )(37
ًا )(38 ًا . أي  مسحور و ) الخ ربك لنا أدعو الساحر أيه يا قالوا ( و الخرى الية في كقوله : ساحر

 ع . م غيرهما ) و موسى يا بسحرك أرضنا من لتخرجنا أجئتنا : ( قال الية
ًا لها سمعوا بعيد كان من رأتهم : ( إذا كقوله الهالك المثبور  و )(39 ًا و تغيض فيها القوا إذا و زفير

ًا ًا مكان ًا هنالك دعوا مقرنين ضيق ًا اليو تدعوا . ل ثبور ًا ادعوا و ثبور ًا ثبور ) .  كثير
 الرزاقا عبد محمد
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َقاَل الله قال ، الله َو َنا ُموَسى تعالى: [  ّفَب ّفَنَك َر ْيَت إإ َت ْوَن آ َع ُه إفْر ََل َنًة َوَم ً إزي َوال َأْم َو
إة إفي َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َنا ال ّفَب ّلوا َر إض ُي إلَك َعْن إل إبي َنا َس ّفَب إمْس َر ْط َلى ا إهْم َع إل َوا ْد َأْم ُد َلى َواْش َع

إهْم إب ُلو ُنوا َفل ُق إم ْؤ ّفَتى ُي ُوا َح َذاَب َيَر َع ْل إليَم ا َْل َقاَل ا ْد .  َبْت َق إجي ُكَما ُأ ُت َو ْع إقيَما َد َت َفاْسشش
َعاّن َول إب ّفَت إبيَل َت إذيَن َس ّفَل َلُموَن ل ا ْع  .89 - 88] يونس:  َي

بهششم المراد و ، الكافرين يهدي ل تعالى الله أن في كثيرة آيات القرآن وفي
و تعششالى اللششه هششدى روى فقششد ، كششذلك كششافر كششل ليس و كفرهم استحكم من

اسششتكم من تعالى الله يهدي ل أن الحق إنما و ، الكفار من يحصى ل من يهدي
. كفره

 – فصل3
فكذلك  قاهرة)40( مكشوفة الحق حجج تكون ل أن الحكمة أن اقتضت وكما
ْول جششل و عششز اللششه قششال ، غالبة الشبهات تكون ل أن اقتضت َلشش َو ُكششوَن َأْن : [  َي
ّفَناُس ّفَمًة ال ًة ُأ َد إح َنا َوا ْل َع ُفُر إلَمْن َلَج ْك إن َي ّفَرْحَم إهْم إبال إت ُيو ُب ًا إل ُقف ٍة إمْن ُس ّفَضشش إرَج إف َعششا َوَم
َها ْي َل َهُروَن َع ْظ إهْم َي إت ُيو ُب إل َو ًا .  َواب ْب ًا َأ َها َوُسُرر ْي َل ُئوَن َع إك ّفَت ًا َي َوُزْخُرفش إإْن .  إلششَك ُكششّل َو َذ

ّفَما ُع َل َتا إة َم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ُة ال إخَر َد َواْل ْن ّبَك إع إقيَن َر ّفَت ْلُم  .35 – 33] الزخرف: إل
، المششؤمنين دون النعيششم بششذلك تعششالى بششالله كفششر مششن كششل كان لو انه وذلك
. الكفر في كلهم الناس توقع غالبة شبهة تلك لكانت

، شبهات و بينات هناك تكون أن اقتضت الخلق في الحق حكمة أن فتخلص
مششن فطرتششه مششع جششرى فمن ، غالبة الشبهات ل و قاهرة البينات تكون ل أن و

نفسششه إلششى الهششوى مسششالك تفقد و ، مقتضاها آثر و نماها و رباها و الحق حب
حششتى ، الشششبهات عنششده تتضششاءل و البينششات لششه تتجلى تزل لم ، منها فاحترس

ًا الحشق لشه يتجلى ًا و ، اليقيشن فيشه يطلشب فيمشا يقينش فيشه يكفشي فيمشا رجحانش
مششا على الكمال و الحمد و ، الفوز يستحق و الهدى له يثبت بذلك و ، الرجحان

و ، البينات دونه تبرقعت ، الدنيا الحياة آثر و الهوى اتبع من و ، بالمخلوقا يليق
) . قشعم أم رحلها ألقت حيث ( إلى به فذهبت ، الشبهات استهوته

 – فصل4
يتلقاها آراء و مذهب و اعتقاد و دينه على ينشأ النسان أن ريب : ل قيل إن
مسششامعه تمتلششئ الششذين أشششياخه و أسششلفه فيهششا يتبششع و ، معلمششه و مربيششه من

أنهم تأكيد و ، ثلبهم و مخالفيهم بذم و عليه هم ما الحق أن تأكيد و ، بإطرائهم
و رأيششه فيكششون ، مخالفيهم بغض و أسلفه بتعظيم قلبه فيمتلئ ، الضللة على
يششرى بأنه ذلك يتأكد و ، مخالفيهم مخالفة و أسلفه اتباع على متعاضدين هواه

و هجششروه و ، الضششلل و بششالكفر أصحابه و أهله رماه عليه نشأ ما خالف إن أنه
باطل على نشأ من فيها يشترك الحال هذه ولكن ، عيشته عليه ضيقوا و آذوه

و أثره لهم بينا و للهوى الستيقاظ إلى الناس دعونا فإذا ، حق على نشأ من و

تحفى إنما و بها خفاء ل واضحة مكشوفة هي بينات سماها التي تعالى الله حجج أن  الحق )(40
. ع . م اعتاد ما و أخلقه و هواه من غشاوة بصره على و وقر أذنيه في و كن قلبه في من على
 . ن182 ص التعليق أنظر
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نشششأ من ينفع إنما هذا و ، عليه نشأوا فيما يشككهم أن ذلك شاء فمن ، ضرره
الناس غالب لن محض ضرر تشكيكه فإن حق على نشأ من فأما ، باطل على

. النظر عن عاجزون
: أضرب ثلثة على : المطالب قلت
العقائششد : بقية . الثاني جهلها يسع ل و بها الجزم يطلب التي : العقائد الول
. : الحكام .الثالث
أحد لكل ميسر فيه النظر أن تعالى الله شاء إن فسنبين الول الضرب فأما

ملجششأ و ، الشششبهات مثششار هششو و إليه حاجة ل فيه المتعمق العقلي النظر أن و ،
اسششتجاب فمششن ، تعششالى الله شاء إن ذلك سيتضح كما ، الضلل منشأ و الهدى
ًا الشرعي الفطري النظر إلى الدعوة لتلك فششإن ، الهششوى شششوائب مششن مخلص
ًا النظر كان قشد و فيلزمشه ، حشق أنشه النظشر بهشذا له يتبين فإنه حق على سابق
. الطمأنينة له صفت و الهوى اتباع من نجا و ، خلص و له صفا

ً كششان فمششن الثششاني الضششرب وأما فششإن صششحيحة حجششة عششن منششه بشششئ قششائل
ًا إل الحاجة تلك تزيد ل الدعوة لتلك الستجابة ، الهششوى عن الخلص مع وضوح

. الحق صادف إن و حجة بغير فيه القول من خير الضرب بهذا فالجهل إل و
مششا و ، حكمششه يختلششف ل عليششه المجمششع و منه فالمتواتر الثالث الضرب وأما
أو الرجششح أو الراجششح لتعششرف الوسششع بششذل فيهششا يكفششي اجتهاديششة قضششايا عداه

:  أوجه من فيها البلء يجئ إنما . و به فيؤخذ الحوط
. الوسع بذل في : التقصير الول
. الحق من ليس بما : التمسك الثاني
. الهوى منشؤه يكون الذي النفس بترجيح : العتداد الثالث
. منه بالحق أولى غيره أن يتبين عما الرجوع : عدم الرابع

كششان أنششه ظهششور و المصششيب هششو أنششه احتمال مع المخالف : معاداة الخامس
ًا هششذه تششدفع أن الششدعوة لتلششك السششتجابة تلششك شششأن فمششن معششذو، فهششو مخطئ

. المفاسد

 – فصل5
. عينيه نصب يجعلها و فيها التفكير يقدم أن لنسان ينبغي أمور هذه
فششي يفكششر بششأن ذلششك و ، الباطششل ضششعة و الحق شرف في التفكير-1

يكششره و الحششق يحششب سششبحانه أنششه و ، العالمين رب أنه و جل و عز الله عظمة
و سششبحانه فكششان ، العششالمين رب رضوان استحق الحق اتبع من أن و ، الباطل

ًا يعلمه ما كل له يختار بأن ، الخرة و الدنيا في ليه و أنفششع و أفضششل و لششه خيششر
ًا يتوفاه حتى أرفع و أشرف و أكمل ًا راضي ، لششديه يقربه و إليه فيرفعه ، مرضي

ًا ربه جوار في يحله و ًا مكرمش ، الخالششد الشششرف و ، المقيششم النعيششم فششي منعمشش
رب سششخط اسششتحق الباطششل إلششى أخلد من أن و ، عظمته الوهام تبلغ ل الذي

ًا آتاه فإن ، عقابه و غضبه و العالمين لهششوانه ذلششك فإنمششا الششدنيا نعيششم مششن شيئ
ًا ليزيده عليه تبلششغ ل الششذي الخالششد الليم الخرة عذاب له ليضاعف و ، عنه بعد

. شدته الوهام
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نعيششم و العششالمين رب رضششوان إلششى الششدنيا نعيششم نسششبة فششي يفكر -2
يتششدبر و ، الخرة عذاب و العالمين رب سخط إلى الدنيا بؤس نسبة و ، الخرة

ُلوا جل و عز الله قول َقا َو ْول : [  َذا ُنّزَل َل ُقششْرآُن َهشش ْل َلششى ا إن إمششَن َرُجششٍل َع ْيشش َت َي َقْر ْل ا
ٍم إظي ُهْم َع َأ إسُموَن .  ْق ّبَك َرْحَمَت َي َنا َنْحششُن َر ُهششْم َقَسششْم َن ْي ُهْم َب َت إعيَششش إة إفششي َم َيششا ْلَح ا
َيا ْن ّد َنا ال ْع َف ُهْم َوَر ْعَض َقا َب ْو ْعٍض َف َذ َدَرَجاٍت َب إخ ّفَت َي ُهْم إل ْعُض ًا َب ْعضشش ًا َب ّي إر َوَرْحَمششُت ُسششْخ
ّبَك ْيٌر َر ّفَما َخ ُعوَن إم ْول َيْجَم َل َو ُكوَن َأْن .  ّفَنششاُس َي ّفَمششًة ال ًة ُأ َد إحشش َنششا َوا ْل َع ُفششُر إلَمششْن َلَج ْك َي

إن ّفَرْحَم إهْم إبال إت ُيو ُب ًا إل ُقف ٍة إمششْن ُس ّفَضشش إرَج إف َعششا َهششا َوَم ْي َل َهششُروَن َع ْظ إهْم َي إت ُيششو ُب إل َو ًا .  َوابشش ْب َأ

ًا َها َوُسُرر ْي َل ُئوَن َع إك ّفَت ًا َي َوُزْخُرف إإْن .  إلَك ُكّل َو ّفَما َذ ُع َل َتا إة َم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ُة ال إخَر َد َواْل ْن إع
ّبَك إقيَن]. الزخرف:  َر ّفَت ْلُم –شش 31إل النششاس يكون أن لول أنه ذلك من يفهم  و35 
و الضششر و الفقر شدة من العادة به تجر لم بما المؤمنين الله لبتلى واحدة امة

أصششفيائه و أنبيائه ابتلى وجل عز الله أن وحسبك ، ذلك غير و الحزن و الخوف
رسول  قال((: قال مالك بن كعب حديث ) من ( الصحيحين في .و البلء بأنواع

تفيؤهششا الزرع من الخامة كمثل المؤمن : مثل سلم و آله و عليه الله صلى الله
كمثششل المنششافق مثششل و ، أجلششه يششأتي حششتى أخششرى تعدلها و مرة تصرعها الرياح
فششي  و)) واحششدة مششرة انجعافهششا يكششون حتى شئ يصيبها ل التي المجذية الرزة

ًا ( الصحيحين أعلششم الله و الحديث معنى . و هريرة أبي حديث من نحوه ) أيض
حاله تلك تكون منافق كل أن منه يلزم فل المنافق و المؤمن شأن من هذا أن
. القاضية إل مصيبة ل و ضرر يناله ل

و بالمتششاعب المششؤمن فيششأنس المسششلمين تهششذيب الحششديث مششن المقصششود
ًا ، الحتساب و الصبر و بالرضا يتلقاها و المصائب ربششه عنششد لششه تكون أن راجي

ًا يتمنى ل و ، وجل عز إلشى يسشكن ل و ، أهلهشا يحسد ل و النعم قلبه من خالص
تكششون أن خشششية و حششذر و بخششوف يتلقاها بل ، إليها يركن ل و النعم و السلمة

و عششز الله سبيل في تصريفها إلى نفسه فترغب ، إيمانه لختلل له هيئت إنما
يغتر ل و يستكبر ل و أوتيه بما يعجب ل و ، يبخل ل و الراحة إلى يخلد فل ، جل

. و حششال كل على واضحة عليه الحجة لن الكافر لحال الحديث يتعرض لم و ،
صششلى النبي  سئل((قال قاص و أبي بن سعد حديث من غيره و الترمذي أخرج

، فالمثل المثل ثم : النبياء قال ؟ بلء أشد الناس : أي سلم و آله و عليه الله
ًا دينششه فششي كششان فإن ، دينه حسب على الرجل يبتلى ، إن و ، بلؤه اشششتد صششلب

)41( )) صششحيح  حسششن((: الترمذي قال  الحديث)) …عليه هون رقة دينه في كان

و لششديه و بفقد يعقوب ابتلى  . و)42( مشهور هو بما أيوب تعالى الله ابتلى قد و
ّفَلى كتششابه فششي جششل و عششز اللششه قصه كما فكان قلبه على ذلك أثر شدد َو َتشش َو  ] :
ُهْم ْن َقاَل َع َفى َيا َو َلششى َأَس ّفَضششْت ُيوُسششَف َع ُه َوأبي َنششا ْي إن إمششَن َع ْلُحششْز َو ا ُهشش إظيششٌم َف ] َك

ًا ابتلى  . و84يوسف: أوائل في تراه بما السلم و الصلة عليهم و عليه محمد
ًا عليششه نشششأوا مششا تششرك إلششى قششومه يششدعو أن فكلفه ، السيرة مششن لبششائهم تبعشش
ًا بشذلك يصشارحهم و ، الضشلل و الششرك ًا و سششر ً ، جهششار ًا و ليل يشدور و ، نهشار

عشرة ثلثا نحو ذلك على فاستمر ، قراهم و مجتمعاتهم و نواديهم في عليهم
أو سششنة أربعيششن ذلششك قبششل عششاش قششد كان أنه مع الذى أشد يؤذونه هم و سنة

  ) . ن143)) (  الصحيحة (( الحاديث في طرقه و تخريجه  أنظر )(41
 ) .17(  رقم السابق المصدر في حديثه  راجع )(42
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بيششت فشي موقرة محترمة شريفة قبيلة من كان إذ ، يؤذي أن يعرف ل و فوقها
ثششم ، ووقششروه النششاس لجلهششا احششترمه كريمة أخلقا على نشأ و ، موقر محترم

يشتد حاله هذه كانت من و ، النفس عزة و الغيرة و الحياء غاية على ذلك كان
يعرضششه مششا على القدام المشقة غاية عليه يشق و يؤذى أن الشدة غاية عليه
، يسششبه هششذا و ، منه يسخر هذا ، اليذاء ذاك جنس في ذلك يتأكد و ، يؤذى لن

علششى رجليه يضع أن يحاول هذا و - ، أمي و هو بأمبي – وجهه في يبصق هذا و
و ، سششاجد هششو و ظهره على  الجزور)43( سلى يضع هذا و ، لربه سجد إذا عنقه
عمششه هذا و  ،)44( تلقيه حتى دابته ينخس هذا و ، يخنقه و ثوبه بمجامع يأخذ هذا

و ، مجنششون إنه و ، كذاب : إنه يقول و منه الناس يحذر و يؤذيه ذهب أنى يتبعه
ًا رجله تسششيل حششتى فيرجمششونه السششفهاء بششه  يغششرون)45( هششؤلء هششؤلء و ، دمشش

ًا ليموتوا شعب في طويلة مدة عشيرته و يحصرونه من يعذبون هؤلء و ، جوع
و الرمضششاء شششدة فششي الرمششل على يضجعونه من فمنهم ، العذاب بأنواع اتبعه

و ، ظهششره ودك إل أطفأها ما حتى النار على ألقوه من منهم و ، الماء يمنعونه
 بالحربة)46( أحدهم طعنها منها يئسوا فلما دينها عن لترجع عذبوها امرأة منهم

مششن يخرجهششم أن إلى يدعوهم أنه . إل لشئ ل ذلك  كل)47( ، فقتلها فرجها في
رضوانه إلى الله سخط من و ، الصلح إلى الفساد من و ، النور إلى الظلمات

الحجششة وضوح مع ذلك إلى يلتفوا لم و ، الدائم نعيمه إلى الخالد عذابه من و ،
اللششه ابتلششى آخر جه و من . و هواهم خلف إلى يدعوهم انه همهم كان إنما و ،

ًا أبويه قبض بأن سلم و آله و عليه الله صلى نبيه جل و عز ثششم جششده ثششم صغير
ثششم ، عنششه تخفششف و ، تؤنسه كانت التي امرأته ثم ، عنه يحامي كان الذي عمه

هششذا و ، يطول هذا تفصيل و سلم و آله و عليه الله صلى يتعاهده البلء يزل لم
. جل و عز الله إلى أحبهم و آدم ولد سيد هو

و الدنيا نعيم من عليه نتهالك و فيه تنافس ما العلم حق لتعلم كله هذا فتدبر
فششي الششدائم النعيششم و وجششل عششز اللششه رضششوان جششانب في بشئ هو ليس جاهها
الله سخط جانب في ليس مكارهها و الدنيا بؤس من منه نفر ما أن و ، جواره

أنششس حديث ) من ( الصحيح في . و جهنم عذاب في الخلود و غضبه وجل عز
الششدنيا أهششل بششأنعم : يششؤتى سلم و آله و عليه الله صلى الله رسول  قال((: قال

ع . م البهيمة جنين : غشاء  السل )(43
الله رضي هاجرت حينما أجهضت ز عنها فسقطت الرسول بنت لزينب كان الدابة نخس  )(44

 ع م عنها
ترجمة راجع ، نفسه وسلم عليه الله صلى النبي شأن في ذلك مثل روي : بل المؤلف يقول

وهو الكلي إليها المشار الرواية إسناد في : لكن )) . قلت (( الصابة من عامر بنت ضباعة
! ن متهم

ًا عليه فردوا قريش من ليحموه عليهم نفسه عرض عندما الطائف كبراء هم  )(45 ًا رد و قبيح
 ع السفهاء.م به أغروا

ع . م عمار أم سمية المرأة و ، الله قبحه جهل  أبو )(46
سلم و عليه الله صلى محمد صدقا على البراهين أعظم من أنها علم الحال هذه تدبر من  )(47

لما سنة أربعين عليه عاش فيما و أخلقه في مثله يقدم أن تحيل العادة فإن ، النبوة دعوى في
قومه من به العارفون كان لهذا و ، مندوحة له و كثيرة سنين عليه يصبر ثم اليذاء لذلك يعرضه

و يكذبونك ل : ( فإنهم تعالى الله . قال مجنون ، : مسحور يقولون إنما و الكذب إلى ينبسونه ل
 ) . المؤلف يجحدون الله بآيات الظالمين لكن
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رأيششت هششل آدم ابششن : يششا له يقال ثم النار في فيصبغ القيامة يوم النار أهل من
ًا يشؤتى و بأشششد يشؤتى و ، رب يششا : ل فيقششول ؟ قششط نعيم بك مر هل ؟ قط خير
ًا الناس بأشد : لششه فيقال الجنة في صبغة فيصبغ الجنة أهل من الدنيا في بؤس

ًا رأيت هل آدم أبن يا يشا اللششه و : ل فيقششول ؟ قششط شششدة بك مر هل و قط بؤس
 .)) قط شدة رأيت ل و قط بؤس بي مر ما رب
فأمششا ، المعصششية و الطاعششة مششن أعماله إلى بالنظر حاله في يفكر-3

ًا الطاعة يأتي فإنه المؤمن ًا راغب الششدار و جششل و عششز الله وجه إل يريد ل نشيط
معششونيته يرجششوا فيمششا تعالى الله فإلى الدنيا في رغبة له عرضت فإن ، الخرة

عششن يثبطششه ل أنه ظنه على يغلب ففيما بد ل و كان فإن ، للخرة السعي على
أن سششبحانه إليششه راغششب اللششه على متوكل حال كل على هو و ، للخرة السعي

ًا الطاعششة يباشر ثم ، أنفع و خير هو ما له يختار ًا خاشششع ًا خاضششع أن مستحضششر
شششرعه الششذي الششوجه علششى بها يأتي و ، نفسه في ما يرى و يراه جل و عز الله
ُتششوَن تعششالى اللششه قششال كما ذلك مع هو و جل و عز الله ْؤ ُي ْوا َمششا : [  َتش ُهْم آ ُب ُلششو ُق َو

َلٌة إج ُهْم َو ّفَن أ
َلى َ إهْم إإ ّب ُعششوَن َر إج ل أن يخشششى و يخششاف  فهششو60] المؤمنششون: -  َرا
قششد و ، اليمششان قششوي من تكون قد الصالحة النية أن ذلك و ، خالصة نيته تكون
ًا يطيع إنما الذي ضعيفه من تكون يمازجهششا بششل خالصششة تكششون ل قششد و إحتياط
الشششهوة ككسششر الطبيعية الثار في رغبة أو ، الدنيا لجل الدنيا ثواب في رغبة

أهششل مششن ليكششون يقششوم و يصششوم كالششذي ، النفششس كتقويششة و ، يشششرع ل حيششث
بيششن جششاهه يعظششم و بذلك  فيلتذ)48( المغيبات و العجائب على فيطلع اللكشف

مششن يسششتريح و إيمششانه فيصششفوا الكشششف لششه ليحصششل يتعبششد كششذلك و ، النششاس
ششأنها من و ، مشروعة غير الطريقة هذه فإن ، الشبهات مدافعة و الوسوسة

ًا كانت إن و النفس لتقوية الطبيعية السباب تعاطي إلى تجر أن في عنها منهي
بهششذه الكشششف لششه حصششل مششن و ، المتصششوفة بششدع في معروف هو كما الشرع

غيششر سششلوكه علششى لششه عقوبششة يششزول أو أيمششانه يضششعف ان مظنة فهو الطريق
فشششاهده به اليمان يجب مما شيء عن له كشف لو حتى ، المشروع السبيل

و نفسششه يجاهششد أن المشروع إنما . و تقدم مما يعلم كما اليمان هذا ينفعه لم
ًا الوساوس و الشبهات عن يصرفها عنششد الوقششوف و تعالى الله بطاعة مستعين
ً حدوده يحمششل إنمششا فهششذا ، سبحانه شاء بما قلبه يثبت أن جل و عز إليه مبتهل

. بهذا الهتداء و الشرع إتباع على
. و طعششامه لينهضششم التراويششح يصششلي و يصومليصششح كالششذي البششدن وكمنفعة

إلششى تنششازعه نفسششه فيجد صباه من الصلة إعتاد كمن العادة و اللف كموافقة
بلحيتششه العبششث أعتششاد كالششذي يكون قد هذا فإن ، يصلي حتى تستقر فل الصلة
. و عليششه شششق منششه منششع أو ذلششك عن كف لو حتى ذلك إلى تنازعه نفسه فيجد
يقششف و أصششحابه يلقششى و ليتفرج الجمعة يأتي كالذي النفس عن الترويح كحب
و جششاهه فيعظششم عليششه يثنوا و يمدحوه لكي الناس كمراعات . و أخبارهم على

الطلع إلى توصل أن المستحيل من فهي ، مشروعية غير الطريقة هذه كون مع : و  قلت()48
إلُم تعالى قوله نزول و سلم و عيه الله صلى بالنبي الرسالة ختم بعد المغيبات على َعا إب : (  ْي َغ ْل ا

إهُر َفل ْظ َلى ُي إه َع إب ْي ًا َغ ّفَل َأَحد إإ إن .  َتَضى َم إلى توصل إنما الحقيقة في هي ) نعم َرُسول إمْن اْر
.  ! ن مغيبات و كشوفات يتوهمونها ، خيالت و أوهام
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و تششتزين كششالمرأة ، المقاصششد من ذلك غير إلى ، يمقتوه ل و أغراضه إلى يصل
أن يريششد كالعششالم . و إليهششا تلفتهم و الرجال لتشاهد الصلة إلى تخرج و تتعطر

كالمنتسشب . و جشاهه يعظم و علمه فيشتهر يستفتوه و يعظموه و الناس يراه
و ذكششره يشششتهر و ، رجليششه و يششده يقبلششوا و النششاس يعظمه أن يريد الصلح إلى

إلششى النششاس يتطششاول أن يريششد النششابه كالحششاكم و ، شششبكته في الناس يتساقط
.  ذلك غير و بمدحة أصواتهم ترتفع و يتزاحموا و رؤيته

مششن ذلششك يسششتيقن أن يستطيع ل المر نفس في نيته خلصت لو و والمؤمن
.  نفسه

و ، المشششروع الوجه على بالطاعة أتى يكون ل أن يخشى و يخاف والمؤمن
: اوجه من ذلك

ً للصلة أن منها ًا و شرائط مثل و ، بعضششها فششي أختلششف قششد وواجبششات اركانشش
اسششتزله أو اجتهششاده فششي قصششر يكون أن فيخشى اجتهاده يراعي إنما المجتهد
، مششذهبه فقهششاء بعششض أو إمششامه أو مفششتيه قششول يتبششع إنمششا العششامي و ، الهششوى

فششي أو المفششتي ذاك قششول اختيششاره فششي الهششوى تبششع أو قصر يكون أن فيخشى
. فيه اختلف ما بعض في إمامه مذهب على الجمود
المششؤمن يثششق فل الخششواطر تتنازعها النفس و الخشوع الصلة روح أن ومنها

و نيتهششا في بإخلصها تقنعه أن المؤمن نفس حاولت فإن ، يجب كما بأنه خشع
ًا يكون أن نفسه على خشى خشوعها و اجتهادها ًا مغرور . لنفسه مسامح
يكشون أن يرجششوا السشالفة طاعششاته إلى بالنظر المؤمن خشية تستمر وهكذا

لششم إن و ، فيهششا لخلل ردت يكون أن يحشى و ، كرمه و بعفوه تعالى الله قبلها
. اليمان هو و أساسها في لخلل أو ، به يشعر
؟ المعاصشي فشي حاله تكون أن عسى فما ، الطاعات في المؤمن حال هذه

ّفَن تعالى و تبارك الله قال قد و إإ إذيَن : [  ّفَل ْوا ا َق ّفَت َذا ا ُهْم إإ ّفَس إئٌف َم إن إمَن َطا َطا ْي ّفَش ال
ّفَكُروا َذ َذا َت إإ إصُروَن ُهْم َف ْب ُهْم  ُم ُن َوا إإْخ ُهْم َو َن ّدو َغّي إفي َيُم ْل ّفَم ا إصُروَن ل ُث ْق العراف ُي

 –201 – 202 . 
قششوة عششن فيغفلششه الشششيطان بششه يطيف فقد هواه و إيمانه يتصارع فالمؤمن

فل ، نفسششه ينششازع المعصششية مباشرة حال هو و ، فيصرعه هواه فيغلبه ، إيمانه
قششوة فيسششتعيد يتششذكر حششتى ، الرض على يقع جنبه يكاد ل ثم ، لذتها له تصفوا
ًا أنامله يعض فيثبت إيمانه ًا و أسف علششى عششدوه بهششا أعان التي غفلته على حزن
ًا ، نفسه ، الشششياطين إخششوان أمششا . و الغفلششة تلششك لمثششل يعود ل أن على عازم

فمششن ، فيقنعششون الماني يمنونهم و فيه فيمتدون الغي في الشياطين فتمدهم
فششي العلمششاء أختلششف . قششد فعششل شششاء فما ، علي قدره : الله يقول أن الماني
. لششي هيششن أمرهششا الصششغائر و ، كششبيرة كششونه في أختلفوا . قد الفعل هذا حرمة

ًا . لعششل لششي يغفششر الله . لعل الذنب هذا تغمر كثيرة حسنات . لششي يشششفع فلنشش
أنه يرى و ، الله استغفر ، الله : أستغفر يقول أن حاله أحسن ! و أتوب سوف

َوَمششْن تعالى الله قال ، ذنبه محي و تاب قد إذ : [  إخشش ّفَت َطاَن َي ْي ّفَششش ًا ال ّيشش إل إن إمششْن َو ُدو
إه ّفَل ْد ال َق إسَر َف ًا َخ ًا ُخْسَران إبين ُهْم ُم ُد إع َي إهْم .  ّني ُيَم ُهُم َوَما َو ُد إع َطاُن َي ْي ّفَش ّفَل ال ًا إإ ُغششُرور

إئششَك َل ُأو ُهْم .  َوا ْأ ّفَنششُم َمشش َه ُدوَن َول َج إجشش َهششا َي ْن ًا َع إحيصشش إذيَن َم ّفَلشش َوا ُنششوا .  ُلششوا آَم إم َع َو
إت إلَحا ّفَصا ُهْم ال ُل إخ ْد ُن ّفَناٍت َس إري َج َها إمْن َتْج إت َهاُر َتْح ْن ْل

َ إديَن ا إل َها َخا ًا إفي َبد َد َأ ْعشش إه َو ّفَلشش ال
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ًا ّق ُقا َوَمْن َح َد إه إمَن َأْص ّفَل ً ال ْيَس إقيل َل ُكْم .  ّي إن َأَما إنّي َول إب إل َأَما ْه إب َأ َتا إك ْل ْعَمْل َمْن ا َي
ًا إه ُيْجشَز ُسشوء ْد َول إب إجش ْن َلشُه َي إن إم إه ُدو ّفَلش ًا ال ّيش إل ًا َول َو إصشير َوَمشْن َن ْعَمشْل .  َن َي إم

إت إلَحا ّفَصا ٍر إمْن ال َك ْو َذ َثششى َأ ْن َو ُأ ُهشش إمٌن َو ْؤ إئششَك ُمشش َل ُأو ُلوَن َف ْدُخ ّفَنششَة َيشش ْلَج َلُمششوَن َول ا ْظ ُي
ًا إقير  .124 – 119 – ] .النساء َن

َلَف جل و عز وقال َفَخ إهْم إمْن : [  إد ْع ْلٌف َب ُثوا َخ إر َتاَب َو إك ْل ُذوَن ا ْأُخ َذا َعَرَض َي َه
َنى ْد َْل ُلوَن ا ُقو َي َفُر َو ْغ ُي َنا َس إإْن َل إهْم َو إت أ

ْ ُلششُه َعششَرٌض َيشش ْث ُه إم ُذو ْأُخشش َلششْم َي ْذ َأ ْؤَخشش إهششْم ُي ْي َل َع
ُقا َثا إب إمي َتا إك ْل ُلوا ل َأْن ا ُقو َلى َي إه َع ّفَل ّفَل ال ّق إإ ْلَح  .169 – ] لعراف ا

أوس بششن شششداد حديث من غيرهما ) و ( المستدرك ) و احمد ( مسند وفي
عمششل و نفسششه دان مششن  الكيس((: قال سلم و آله و عليه الله صلى النبي عن
 .)) المششاني اللششه علششى تمنششى و هواها نفسه اتبع من العاجز و ، الكوت بعد لما

يششرى المششؤمن  إن((: قششال مسششعود بششن اللششه عبششد ) عن ( الصحيحين في  و)49(
كششذباب ذنوبه يرى الفاجر ان و ، عليه يقع أن يخاف جبل تحت قاعد كأنه ذنوبه

 . )) عنه فذبه – بيده أي – هكذا به فقال أنفه على مر
ً أن بلغششك أنه أفرض ، الهوى مع حاله في  – يفكر4 اللششه رسششول سششب رجل

ًا و ، السلم عليه داود سب آخر و ، سلم و آله و عليه الله صلى عمششر سب ثالث
ًا أو ًا و ، عنهما الله رضي علي ًا و ، إمامششك سب رابع ًا سششب خامسشش ، آخششر إمامشش

ًا بهششم التنديب أو تأديبهم و عقوبتهم في سعيك و عليهم سخطك أيكون موافقش
ًا الثاني و الول على غضبك فيكون الشرع يقتضيه لما أشششد و السواء من قريب
ًا بعدهما مما غضششبك و ، بعششده ممششا أشد و ذلك دون الثالث على غضبك و ، جد

ًا الخامس و الرابع على  ؟ بكثير قبلهما ما دون و السواء من قريب
أخششرى قششرأت و ، لمامششك قششول موافقششة منها لك فلح آية قرأت أنك أفرض

يتبين أن تبالي ل ، سواء إليها نظرك أيكون ، له آخر قول مخالفة منها لك فلح
 ؟ صحته عدم أو لك لح ما صحة التدبر بعد منها

أحششدهما ، ضششعفهما ل و صششحتهما تعششرف ل حششديثين على قفت و أنك أفرض
ً يوافق أن تبششالي ل ، سششواء فيهششا نظششرك أيكششون ، يخششالفه الخر و لمامك قول
 ؟ يضعف أو منهما كل سند يصح

ً إمامك قال مسألة في نظرت انك أفرض لششك يكون أل ، غيره خالفه و قول
فتششبين منهششا الراجششح لتعششرف تنظششر أن تريششد بششل القششولين أحد ترجيح في هوى

 ؟ رجحانه
ل و فيهشا فاسشتفتيت قضشية فشي تنازعشا تبغضشه آخشر و تحبه رجل أن أفرض
 ؟ تحبه الذي موافقة في هواك يكون أل تنظر أن تريد و حكمها تستحضر
ًا و أنك أفرض أطلعششت و قضششية فششي منكم كل أفتى تكرهه آخر و تحبه عالم

ًا فرأيتهما صاحبيك فتويي على ًا أن بلغششك ثم ، صواب علششى أعششترض آخششر عالمشش
كششانت سششواء واحششدة حالششك أتكون عليها النكير شدد و الفتاوى تلك من واحدة

 ؟ مكروهك فتوى أم صديقك فتوى أم فتواك هي

 . ن ضعيف هو و مريم أبي بن بكر أبو إسناده : في  قلت()49
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ًا رجل من تعلم أنك أفرض ثششم ، عليششه النكششار عششدم في نفسك تعذر و منكر
ًا أن بلغك فيمششا سششواء لششذلك استحسانك أيكون ، النكير شدد و عليه أنكر عالم

؟ عدوك أم صديقك عليه المنكر و ، عدوك أم صديقك المنكر كان إذا
تبغضششه مششن تجششد و ، الششدين فششي نقص أو بمعصية مبتلى تجدك نفسك فتش

فهششل بششه؟ مبتلششى أنششت بأشششدمما الشرع في ليس آخر نقص أو بمعصية مبتلى
ًا عليه هو ما إستشناعك تجد مقتششك تجششد و ، عليششه أنششت ما لستشناعك مساوي

ًا نفسك ؟ إياه لمقتك مساوي
ربمششا أننششي نفسي جربت قد و تحصى أن من أكثر الهوى فمسالك وبالجملة

ًا القضية في أنظر ًا فششأقرره ، معنى فيها لي فيلوح لي هوى ل أنه زاعم تقريششر
بششذاك أتششبرم فأجششدني ، المعنششى ذاك فششي يخششدش مششا لششي يلششوح ثششم ، يعجبنششي
مناقشششة عششن النظششر غض و عنه الجواب تكلف إلى نفسي تنازعني و الخادش

ً المعنششى ذاك قششررت لمششا لنششي هششذا إنما و ، الجواب ذاك ًا أول أعجبنششي تقريششر
كنششت إذا فكيششف ، الناس من أحد بذلك يعلم ل أنه مع هذا ، صحته أهوى صرت

لكششن و الخششدش لي يلح لم لو فكيف ؟ الخدش لي لح ثم الناس في أذعته قد
ً ؟ أكرهه ممن المعترض كان فكيف ؟ به علي أعترض آخر رجل

و ، الوسششع عششن خششارج هذا فإن ؟ هوى له يكون ل بأن العالم يكلف لم و هذا
منششه يحششترز ثم يعرفه حتى هواها عن نفسه يفتش أن العالم على الواجب إنما

آثششر لهششواه مخششالف أنه له بان فإن ، حق هو حيث من الحق في النظر يمعن و
فششي النششووي ذكششره الششذي الحششديث معنششى اعلم الله و هذا . و هواه على الحق

ًا هواه يكون حتى أحدكم يؤمن  ل((وهو صحيح سنده أن ذكر ) و ( الربعين تبعش
نفسششه يسامح و هواه من الحتراس في يقصر قد العالم  . و)50( )) به جئت لما

و ، يعاده لم و الحق من يخرج لم أنه يتوهم هو . و فينصره الباطل إلى فتميل
يكششثر مششن فمنهششم ، العلمششاء يتفاوت إنما و ، المعصوم إل منه ينجوا يكاد ل هذا

مقششدار و الناس طباع يعرف ل من يقطع حتى يفحش و ، هواه مع السترسال
كتششب تتبششع مششن و ، يخششف و منششه ذلك يقل من منهم و ، متعمد بأنه الهوى تأثير

ًا السشنة و الكتشاب إلشى اجتهشادهم يسشندوا لشم الذين المؤلفين فيهشا رأى رأسش
هششوى فيها له يكون ل التي المواضع في إل له يتبين ل لكنه و ، العجاب العجب

ًا هواه يكون أو ، زعشم هشواه مشع استرسل أنه على ، الكتب تلك في لما مخالف
كششان قششد . و للهششوى متبعششون كلهم مخالفيه أن و ، الهوى من براء موافقيه أن
، الخشر الخطشأ فشي يقشع حشتى هشواه مشن الحشتراس فشي يبلغ من السلف من

و ، أخششاه يظلششم حششتى الحششتراس في فيبالغ عده و أخوة إليه يختصم كالقاضي
عنهششا يتباعششد و فيتقيهششا مزلششة يمينه عن يكون و الطريق في يمشي كالذي هذا

! يساره عن مزلة في فيقع

الضعف من فيه ما و ، ترجمته سبقت قد و ، حماد بن نعيم سنده في و الصحة له : أنى  قلت()50
)) الربعين (( شرح في الحنبلي رجب أبن الحافظ بينه كما إسناده في عليه أختلف قد هو ثم ،

ًا الحديث هذا : (( تصحيح قال و  ) ،283 – 282 ( ص ًا بعيد به نعيم تفرد منها ، وجوه من جد
(( جزء في ضعفه إلي البخاري أشار قد و ، إليه فاليرجع التفصيل شاء فمن ، بينها )) . ثم… 
.  )) . ن اليدين رفع

147



عن يخلوا ل ، باطل يه نشأ فيما يكون أن فرض على أنه يستحضر-4
كششان ذلششك علششى اسششتمر إن الول فعلششى ، ل أو تقصششير منه سلف قد يكون أن

ًا ًا و النقص على مستمر ًا و عليه مصر هلكه و البد نقص هو ذلك و منه مزداد
النقششص معششرة عنششه ذهبششت و الكمال حاز إليه فرجع الحق له فتبين نظر إن و ،

قششد و ، له ذنب ل كمن الذنب من التائب و ، قبلها ما تجب التوبة فإن ، السابق
ّفَن تعالى الله قال إإ ّفَلَه : [  إحّب ال ّفَوأبيَن ُي ّفَت إحّب ال ُي إريَن َو ّه َط َت ْلُم ((الحديث في ] . و ا

يكششون ل أن هو و الثاني أما  . و)51( )) التوابون الخطائين خير و خطاءون كلكم
المششدار بششل ، البتششة بششه يعاب نقص منه تقدم بما يلزمه فل تقصير منه سبق قد

كششذلك و ، فاز فقد فإتبعه الحق معرف تنبه و تدبر فإن ، ينبه أن بعد حاله على
. الهلك هو فذلك نفر و أعرض إن و ، فإحتاط المر عليه اشتبه إن

عنششد يضره فل ، نفسه في حاله هو عنه ويسأل يهمه الذي أن  - يستحضر6
أو مربيششه أو معلمششه يكششون أن العقششل و الششدين و العلم أهل عند ل و تعالى الله

يسششلموا لشم السشلم و الصششلة عليهشم النبياء و ، نقص على أشياخه أو أسلفه
و سلم و آله و عليه الله صلة الله رسول أصحاب المة هذه أفضل و ، هذا من

يكششون أن احتمششال مششع . هششذا مشششركين أسششلفهم و آبششاؤهم كان و عنهم رضى
أن فششرض علشى . و الحجشة عليهششم تقششم لشم و ينبهشوا لشم إذا معذورين أسلفك
ًا ينفعهم ل تعصبك و لهم فأتباعك به يؤاخذون خطأ على كانوا أسلفك بششل شي
ًا يضرهم ًا ضرر أولدك مششن يتبعك من إثم مثل و إثمك مثل يلحقهم فإنه شديد

يششوم إلششى يتبعششك من إثم مثل إثمك مع يلحقك . كما القيامة يوم إلى اتباعك و
 ؟ حال كل على لسلفك خير هو الحق الى رجوعك أن ترى أفل ، القيامة

عنششايته حسششن و ، العالمين رب رضوان من الحق لمؤثر يرجى ما  – يتدبر7
مششن الهششوى متبششع يسششتحقه مششا و ، الخرة في الدائم العظيم الفوز و الدنيا في

و ، الخششرة فششي الخالششد الليم العذاب و الدنيا في المقت و ، جل و عز سخطه
رب عنايششة حسششن بفششوات هششواه إتبششاع لذة يشتري أن لنفسه عاقل يرضى هل

فشي العظيشم النعيشم عنشده الزلفشى و منه القرب و رضوانه حرمان و العالمين
ينبغششي ل ؟ الخالششد الليم عذابه و غضبه و سخطه و مقته باستحقاقا و ، جواره

ً الناس اقل من حتى هذا يقع أن ًا أكان سواء ، عقل ًا مؤمن ، النتيجششة بهذه موقن
ًا أم ًا أم ، لها ظان ًا أم ، فيها شاك أن كمششا و ، يحتاطششان هاذين فإن ، لعدمها ظان

فل نفسه يسامح من فكذلك ، هواه متبع أنه يعرف ممن متحقق الشتراء ذلك
. يحتاط ل و يناقشها

أو واجب ترك في يسامحها فل ، له يتبين فيما هواها بخلف نفسه  – يأخذ8
علششى هجششوم في ل و ، منها يقرب ما أو معصية ارتكاب في ل و ، منه يقرب ما

حششتى ذلك في عليها يشدد و ، للحق الخضوع و التثبت على يروضها و ، مشتبه
. له عادة الهوى مخالفة و للحق الخضوع يصبر
نشأ فيما كان فإذا ، عليه نشأ ما يخالف ما في بالحتياط نفسه - يأخذ9
من العلم أهل من أن علم و ، مستحبة أنها أو ، بها بأس ل أه يرى أشياء عليه
بالحجج له يتبين حتى بتركها نفسه فيأخذ ، أ, حرام أ, بدعة شرك إنها يقول

.  . ن حسن سنده )) . و … خير و ، خطاء آدم بني : (( كل بلفظ غيره و الترمذي  أخرجه()51
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مثل في هو ممن غيره ينصح أن له ينبغي هكذا و ، عليه نشأ ما صحة الواضحة
، عليها مستحوذ الهوى أ، فأعلم ، ذلك تأبى نفسك جدت و فإن ، حاله

. فجاهدها
إليه يدعى ما أن عنده يثبت أ، أعنى المكلف على القدر هذا ثبوت أ، وأعلم

قامت بذلك و ، جل و عز الله عند الحجة قيام في كاف عليه هو مما أحوط
دينهم في يكن لم ، العرب من المشركون ذلك فمن الكفار، أكثر على الحجة
للغراض يعبدونها و آلهتهم يدعون إنما و ، بالخرة تصديق عليه كانوا الذي

لذلك و ، وحده جل و عز الله هو النفع و الضر مالك أن علمهم مع ، الدنيوية
َذا تعالى قال ، وحده الله دعوا شدة في وقعوا إذا كانوا إإ َو ُهْم : [  َي إش ْوٌج َغ َم

إل َل ّظ ُوا َكال َع ّفَلَه َد إصيَن ال إل ّديَن َلُه ُمْخ َذا  . وقال32:  ] لقمان ال إإ َو ُكُم تعالى:[ ّفَس َم
إر إفي الّضّر َبْح ْل ّفَل ا ُعوَن َمْن َض ْد ّفَل َت ُه إإ ّفَيا .67:  ] السراء إإ

أحوال و بينهم و بينه تفاوت يظهر ل دينهم خلف على هو من يرون وكانوا
عرفوا و ، السلم عليهم عرض ثم ، ذلك مثل أسلم فيمن عرفوا و ، الدنيا
ًا يكون أن يمكن أنه القل على ًا كان أنه و ، حق تعرضوا يتبعوه لم و حق

أن الحال هذه في فلزمهم ، الخرة في البدي للخسران و الدنيوية للمضار
منه أخذوا فقد السلم صحة من لهم بدا كما المر كان إن لنه ، يسلموا
فلم ، خالفهم من يتضرر ل كما يضرهم ل عليه كانوا لما فتركهم إل و ، بنصيب
َقاَل تعالى . قال الهوى إتباع إل السلم من يمنعهم َو إذيَن : [  ّفَل َفُروا ا ل َك
ُعوا َذا َتْسَم َه إن إل ُقْرآ ْل ْوا ا َغ ْل إه َوا ُكْم إفي ّفَل َع ُبوَن َل إل ْغ  .26:  ] فصلت َت
ُقْل تعالى وقال ُتْم : [  ْي َأ إد إمْن َكاَن إإْن َأَر ْن إه إع ّفَل ّفَم ال ُتْم ُث َفْر إه َك ّفَمْن َأَضّل َمْن إب إم

َو َقاقٍا إفي ُه ٍد إش إعي  .52:  ] فصلت َب
ُقْل تعالى وقال ُتْم : [  ْي َأ إد إمْن َكاَن إإْن َأَر ْن إه إع ّفَل ُتْم ال َفْر َك إه َو َد إب إه ٌد َوَش إه إمْن َشا

إني َلى إإْسرائيَل َب إه َع إل ْث ُتْم َفآَمَن إم َبْر ْك َت ّفَن َواْس ّفَلَه إإ إدي ل ال ْه ْوَم َي َق ْل إميَن ا إل ّفَظا ] ال
 . 10:  الحقاف

و تصديقه بأن عليهم الحجة قامت أن بعد عنه إعراضهم و للحق وتكذيبهم
ل أن به استحقوا منهم شديد ظلم النجاة إلى أقرب و لهم أحوط اتباعه

و ، نوح قصة في تقدم كما هذا و ، حق أنه استيقان إلى جل و عز الله يهديهم
ْد تعالى الله قال َق َل َو ُهْم : [  ْت َء ُهْم َجا ُل إت ُرُس َنا ّي َب ْل ُنوا َفَما إبا ُنوا َكا إم ْؤ ُي ُبوا إبَما إل ّفَذ َك
ْبُل إمْن إلَك َق َذ ُع َك َب ْط ّفَلُه َي َلى ال إب َع ُلو إريَن ُق إف َكا ْل في نحوها  .و101:  ] العراف ا

إلَك فيها  و74) :  ( يونس سورة َذ َك ُع : [  َب ْط َلى َن إب َع ُلو إديَن ُق َت ْع ْلُم ] . ا
ْقَسُموا جل و عز الله وقال َأ َو إه : [  ّفَل َد إبال ْه إهْم َج إن ْيَما إئْن َأ ُهْم َل ْت َء َيٌة َجا ّفَن آ ُن إم ْؤ ُي َل

َها ّفَنَما ُقْل إب َد اْلياُت إإ ْن إه إع ّفَل ُكْم َوَما ال إعُر َها ُيْش ّفَن أ
َذا َ َءْت إإ ُنوَن ل َجا إم ْؤ ّلُب ُي َق ُن َو  .

ُهْم َت َد إئ ْف ُهْم َأ ْبَصاَر َأ ُنوا َلْم َكَما َو إم ْؤ إه ُي ّفَوَل إب ٍة َأ ّفَر ُهْم َم َذُر َن إهْم إفي َو إن َيا ْغ ُهوَن ُط ْعَم ] َي
 . 110:109 النعام
ّلُب قوله عباس ابن  …. عن(( : 194 / 7)  جرير ابن ( تفسير وفي َق ُن َو ] :

ُهْم]…. قال َت َد إئ ْف شئ على قلوبهم تثبت لم الله أنزل ما المشركون جحد لما َأ
. ] للتعليل : [ كما قوله في الكاف ، الصحيح هو هذا  . و)) أمر كل عن وردت

ُه تعالى قوله في هي كذلك و ُكُرو ْذ َوا ُكْم َكَما : [  َدا إإْن َه ُتْم َو ْن إه إمْن ُك إل ْب إمَن َق َل
ّليَن ّفَضا  .198] البقرة:  ال
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اذكروا : و ثناؤه جل بذلك  يعني(( : 163 / 2)  ( تفسيره في جرير ابن قال
أياديه على له الشكر و عليه بالثناء الحرام المشعر عند المؤمنون أيها الله

من عليكم أنعم ما على الشكر و له بالخضوع له ذكركم ليكن و ، عندكم
 .)) التوفيق
َذا تعالى قوله في الظاهر وهو إإ َف ُتْم : [  ْن إم ُكُروا َأ ْذ ّفَلَه َفا ُكششْم َكَمششا ال ّفَلَم َلششْم َمششا َع
ُنوا ُكو َلُموَن َت ْع الله  … فاذكروا(( : 337 / 3 جرير ابن  . قال239] البقرة:  َت

بششه أنعششم مششا علششى عليششه الثنششاء و الحمششد و له بالشكر غيرها في و صلتكم في
ابششن ذكششر قششد  . و)) أعششداؤكم عنششه ضششل الذي الحق لصابة التوفيق من عليكم
 الكاف(() :  ( التقان في فراجعه. و للكاف المعنى ) هذا ( المغني في هشام
] . فيكششم أرسششلنا [ كمششا نحو التعليل . و …التشبيه أشهرها معان له جر حرف

ً فيكم إرسالنا لجل : أي الخفش قال اذكششروه [ و ، فششاذكروني منكششم رسششول
 .)) … إياكم هدايته لجل أي ] ، هداكم كما

له تم إذا فإنه ، الشبهات معدن و الحجج معدن بين التمييز في - يسعى10
ًا كان إن الحق إل الحق معدن من يأتيه ل فإنه ، الخطب عليه هان ذلك راغب
ًا الحق في أن إلى ل و ، الحق معدن من جاء شئ عن العراض إلى به قانع

و التشبيه حاولوا قد الهواء أهل لكن ، الشبهات معدن من جاء لشيء يتعرض
معدن من يجيئه ما إلى بنظر ل أن الحق في الراغب على فالواجب ، التمويه

الحق أهل إليه ينظر كان كما إليه ينظر بل ، الملونة زجاجاتهم وراء من الحق
. الموفق الله . و
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الول الباب
معدن و الحق معدن بين الفرق في

الشبهات
مراتبها و السلمية العقائد مآخذ بيان و

خلفيششان و ، الشششرع و الفطرة هما و سلفيان ، أربعة السلمية العقائد مآخذ
. التصوفي الكشف و ، فيه المتعمق العقلي النظر هما و

و ، الفطري الشعور و ، الفطرية الهداية يعم ما بها فأريد الفطرة أما
العادي العقلي النظر و ، بديهيان و ضروريات النظر أهل يسميها التي القضايا

الفلسفة ل و الكلم على يعرف لم ممن نحوهم و للميين تيسر ما به أعني و
.

. السنة و فالكتاب الشرع وأما
. الفلسفة و الكلم بعلم يختص فما فيه المتعمق العقلي النظر وأما
)52(] .  عليه يوافقهم من و أهله [ عند فمعروف التصوفي الكشف وأما

يتضح و يتضحان الفطريان الشعور و فالهداية الول السلفي المأخذ فأما
، النمل و كالنحل الحشرات و الطير و البهائم أحوال في بالنظر درجتهما علو

ً ذلك من أذكر و ًا مثال من خروجهما عقب حمام فراخ أخذت أنك لو ، واحد
أن بعد  لوجدتها جنسها عن بعيدة تربيتها و تغذيتها و بحفظها فاعتنيت البيض

مناسب موضع تهيئة إلى يبادر أن يلبثان فل منها النثى الذكر يأتلف تكبر
ًا فيختاران حضنه و حفظه و البيض لوضع ًا موضع ما يتلمسان ثم ، لذلك صالح

، حضنه يتناوبان ثم ، البيض النثى تضع ثم ، نحوه و الحشيش من به يمهدانه
على قويت و كبرت فإذا ، لها يصلح بما تغذيتها و حضنها تناوبا الفراخ فإذا

فإذا ، زقها عن بالعراض ذلك إلى يلجئانها أخذا بأنفسهما الماء و الحب تناول
هذا تدبرت . فإذا يعرفانها ل كأنهما طرداها و هجراها الطيران على قويت

ًا جدته و نتائجه و الصنيع وجدت لو الطير أحوال تتبعت لو لعلك و ، كله صواب
أكثر وجد النمل و النحل أحوال تتبع من كذلك و أدقا و هذا من ألطف هو ما

. ألطف و هذا من
ما إلى يحتاج البيض أن و ، البيض سبب الئتلف بأن شعور للحمام كان فإن

يكن لم إن و ، الفطري الشعور هو فهذا ، ذلك غير إلى ، فراخ منه فتخرج ذكر
عليها يرتاب بما الجهل مع الفعال تلك إلى انسياقا هو إنما و ، شعور هناك
 )53(. الفطرية الهداية هي فتلك

. ن الرزاقا عبد بن محمد الشيخ فضيلة من  زيادة )(52
ًا الحيوان تسوقا هي و ، الجنس و الفرد بغريزة الحياة علماء عنه يعبر ما هو  و )(53 ل سوق

ًا هذه في الحيوان يشارك النسان و ، أبى أم شاء جنسه يبقى و نفسه يحفظ ما إلى شعوري
ع . م الفكر و بالعقل عليها يزيد و ، الحيوانية الغرائز
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مما كثير في النسان إصابة من أكثر ذلك في فلصابة حال كل على و
ًا له جد و النسان حال تدبر من و ، بعقله عليه يستدل شأن في ذلك من نصيب

ذاك لكن بعقله المور بعض في له اكتفى إنه . نعم نسله بقاء و حياته حفظ
فإذا ، الضروريات في إليه يوكل فلم التعمقي العقل فأما ، العادي العقل

حاطت و الدرجة تلك إلى الحشرات و البهائم و الطير الربانية العناية أحاطت
ًا النسان يكون أن عسى فما ، ذلك غير و نسله بقاء و حياته حفظ في أيض

 ؟ لجله خلق إنما فما النسان  حياطة في حالها
ًا للنسان جدنا و فإذا تعالى و تبارك الله وجود شأن في القبيل هذا من شيئ

على الحق فمن صفاته من ذلك غير و ، قدرته و علمه و ، خلقه على علوه و ،
ًا ، بذلك يستهين ل أن العقل له شهد قد و كيف ، أهمية و قضية أنه زاعم
. يأتي كما الشرع و العقل
مال رأس أنها المعقول علماء اتفق فقد البديهية و الضرورية القضايا وأما
استناده  ، عليها ببنائه المقصود حصول منه يرجى إنما النظر أن و ، العقل

. إليها
دعت و ، التكليف عليه بنت و ، الشرائع له فقد العادي بالعقل النظر وأما

كان كلما العقلي الدليل بأن مصرحون المعقول علماء و ، عليه حضت و إليه
ًا أقرب ً أسهل و مدرك . به يوثق بأن أجدر كان العقل عند أظهر و تناول
فيما ذلك لكن ، المطالب بعض في العادي العقل قصور يخشى أنه ريب ول
ًا ليس ًا مطلوب ًا المطلوب فأما شرع العادية العقول أعد تعالى الله فإن شرع

الفاقا في الظاهرة اليات و الفطرة من فيه يسددها ما لها أعد و ، لدراكه
و للشرع العادي العقل انقاد فإذا ، بالشرع ذلك أكمل ثم ، النفس و الظاهرة

. قصوره من يخشى ما أمن فقد بنوره استضاء و هداه امتثل
كلم هو إنما و ، فيه يقال أن عسى فما ، الشرع هو و الثاني المأخذ وأما

و ، تلبيس ل و ، كذب و ، خطأ ل و فيه يخشى ل ، رسوله وكلم جل و عز الله
من تنزيل خلفه من ل و يديه بين من الباطل يأتيه [ ل البيان في تقصير ل

] . حميد حكيم
، المقدمة في أمر كما بعبادته ليكملوا الناس خلق إنما سبحانه الله و ، هذا

التي الهيئة على خلقهم يكون أن فلبد ، القدير العليم الحكيم سبحانه هو و
العبادة رأس ذلك لن ، به اليمان عليهم فرض ما معرفة و لمعرفته ترشحهم

أن فلبد ، الول المأخذ هو الشرع قبل لهم الميسر أن نزاع ل و ، أساسها و
في و فيه يكون ثم ، الشرع تنبيه بعد الشرع به ثبت يما يغني ما فيه يكون

تحصيل أن هذا يؤكد و ، منهم المطلوب القدر لتحصيل يكفي ما الشرع
ًا المتعمق العقلي النظر في بها يعتد التي الدرجة ( في كما سينا ابن قال ، جد
و لياليهم و أيامهم المنفقين المبرزين  فإن(( 243 / 1 )54()  الصواعق مختصر
نفوسهم ترشيح و إفهامهم تذكيه و أذهانهم تثقيف على عمرهم ساعات
إلى المعاني هذه تفهم في يحتاجون الغامضة المعاني على الوقوف لسرعة

 .)) عبارة شرح بيان و فضل
ورضى تعالى الله رحمهما تيمية ابن السلم شيخ تلميذ الجوزية قيم ابن للمام  الصواعق )(54

 الرزاقا عبد . محمد عنهم
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أن الممتنع من و ، بهذا عباده جميع تعالى الله يكلف أن الممتنع فمن
ليس لمن الصرف بالتقليد اعتقادها يلزمهم التي الصول في منهم يكتفي

المحق فيهم فيكون ، سيختلفون النظار أن سبحانه علم قد و كيف ، بمعصوم
العصمة عدم و الحق هو بما جهلهم مع بالمحق العامة معرفة و ، المبطل و

. المتناع ظاهر
التي الهيئة على الناس خلق أنه على كتابه في تعالى و تبارك الله نص وقد

إقْم تعالى الله . قال الحق لمعرفة ترشحهم َأ َف َهَك : [  إن َوْج ّدي ًا إلل إنيف ْطَرَت َح إف
إه ّفَل إتي ال ّفَل َطَر ا ّفَناَس َف َها ال ْي َل إديَل ل َع ْب إق َت ْل إه إلَخ ّفَل إلَك ال ّديُن َذ ّيُم ال َق ْل ّفَن ا إك َل َثَر َو ْك َأ

إس ّفَنا َلُموَن ل ال ْع  30:  الروم ] سورة َي
:  لمرين هو إنما العلم عدم و

في و ، مراعاتها عن فيصرف يغشاها مما الفطرة على يطرأ : ما الول
الله صلى الله رسول  قال((:  قال هريرة أبي عن طرقا ) من ( الصحيحين

و يهودانه فأبواه ، الفطرة على يولد إل مولود من : ما وسلم آله و عليه
جدعاء من فيها تحسون هل جمعاء بهيمة البهيمة تنتج كما يمجسانه و ينصرانه

ْطَرَت شئتم إن أقرءوا : و هريرة أبو يقول ثم  ؟ إف إه [  ّفَل إتي ال ّفَل َطَر ا ّفَناَس َف ال
َها ْي َل إديَل ل َع ْب إق َت ْل إه إلَخ ّفَل سعيد عن الزهري الحديث من مسلم  . لفظ)) ] الية ال

.  هريرة أبي عن المسيب بن
و الغواشي تلك عن الفطرة لجلء تعالى الله أعده عما : العراض الثاني

إلَك تعالى و تبارك الله قال ، الشرع هو َذ َك َو َنا : [  ْي ْوَح ْيَك َأ َل ًا إإ َنا إمْن ُروح إر َما َأْم
ْنَت إري ُك ْد َتاُب َما َت إك ْل إْليَماُن َول ا إكْن ا َل ُه َو َنا ْل َع ًا َج إدي ُنور ْه إه َن ُء َمْن إب إمْن َنَشا

َنا إد َبا ّفَنَك إع إإ إدي َو ْه َت َلى َل ٍم إصَراٍط إإ إقي َت إط ُمْس إصَرا إه .  ّفَل إذي ال ّفَل إفي َما َلُه ا
إت َوا ّفَسَما إض إفي َوَما ال َْلْر َلى َأل ا إه إإ ّفَل إصيُر ال ُْلُموُر َت . الشورى ] خواتيم ا

، شرائعه فرض و ، كتبه أنزل و ، رسله تعالى و تبارك الله أرسل قد و ، هذا
ًا ًا فأرسل ، الفلسفة و الكلم علم عن معرض و آله و عليه الله صلى محمد

و ، المين العرب الحق إلى يدعى من أول يكون أن اختار و ، الناس إلى سلم
أخرجت أمة خير بأنهم منهم آمن من أيمان قبل و ، اليمان و بالنظر كلفهم
ًا المؤمنون هم بأنهم و ، للناس ، منهم كفر من على الحجة بقيام قضى و حق

إلى الشرع أرشدهم ل و ، الفلسفة ل و الكلم لعلم أثر فيهم يكن لم و
أعظم في سورة ) أعظم ( الفاتحة سورة هذه ، منه حذرهم بل ذلك تحصيل

كل في قراءتها العباد على سبحانه الله فرض ، تعالى و تبارك الله أنزله كتاب
َنا فيها و مرة عشرة بضع يوم إد ْه إقيَم الّصَراَط [ ا َت ْلُمْس إصَراَط ا إذيَن .  ّفَل َعْمَت ا ْن َأ

إهْم ْي َل إر َع ْي إب َغ ْغُضو ْلَم إهْم ا ْي َل ّليَن َول َع ّفَضا ] . ال
بلزوم يأمرهم أنه ذاك دون هذا إلى الهداية بسؤال إياهم أمره من ومعلوم

من فهم  ، بهديهم اهتدى من و النبياء هم عليهم المنعم و ذاك اجتناب و هذا
. بعدهم ممن بهديهم اهتدى من و أصحابه خيار و   محمد المة هذه
و الكلم علم أن و ، هؤلء سراط هما السلفيين المأخذين أن خفاء ل و

 المغضوب(( تفسير  النبي عن صح قد  و ، سراطهم من ليسا الفلسفة
عليهما عيسى و موسى أن خفاء ل  ، النصارى و  باليهود)) الضالين و عليهم
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و الغضب وقع إنما و ، عليهم المنعم من هم هديهما على كان من و السلم
أصحابهم و عيسى و موسى هدي خالفوا الذين النصارى و اليهود على الضلل

و الكلم علم في الخذ المخالفة تلك من كان و  ، بهديهم المهتدين أتباعهم و
ًا الفلسفة . الرومان و كاليونان الضلل في أوغل هي التي المم لسراط إتباع

من ليسا  الفلسفة و الكلم علم أن أحد على يخفى ل الذي الواضح  فمن)55(
. فثبت الضالين و عليهم المغضوب سراط من هما بل عليهم المنعم سراط

و الكلم علم عن العراض عن يقتصر لم الشرع أن ثبوت أوضح بهذا
المأخذين أن هذا بعد مسلم يقول فهل ، عنهما نفر و منهما حذر بل ، الفلسفة

علم من يؤخذ ما أن و ، العقائد في الحق معرفة في كافين غير السلفيين
!  ؟ عليهما مهيمن و السلفيين المأخذين عل مقدم الفلسفة و الكلم
ُتْم أصحابه و لمحمد تعالى و تبارك الله قال وقد ْن ُك ْيَر : [  ٍة َخ ّفَم إرَجْت ُأ ُأْخ

إس ّفَنا إذيَن تعالى قال  . و110:  عمران ] آل إلل ّفَل َوا ُنوا : [  َهاَجُروا آَم ُدوا َو َه َوَجا
إل إفي إبي إه َس ّفَل إذيَن ال ّفَل ْوا َوا َو َنَصُروا آ إئَك َو َل ُنوَن ُهُم ُأو إم ْؤ ْلُم ًا ا ّق ُهْم َح ٌة َل إفَر ْغ ٌقا َم إرْز َو

إريٌم َك  .74:  النفال ] 
إ[ تعالى قال و ، كثيرة المعنى هذا في واليات ْوَم :  َي ْل ْلُت ا ْكَم ُكْم َأ ُكْم َل َن إدي
ْتَمْمُت َأ ُكْم َو ْي َل إتي َع ْعَم إضيُت إن ُكُم َوَر إْلْسلَم َل ًا ا الدين إكمال  و3:  ] المائدة إدين

في معرفتها المطلوب العقائد جميع أن في صريح الصحابة إيمان كمال و
فإنه ، العملية كالحكام هذا ليس . و لهم حاصلة موضحة مبنية كانت السلم

الله صلى النبي عهد في يكتفي فقد منها سببه يقع لم ما معرفته يطلب ل
عرف الحكم سبب وقوع عند إليه رجع إذا الذي الصل ببيان سلم و آله و عليه
ما العملية الحكام ذكر ) بعد المواقف ( شرح في رأيت . ثم الحكم منه

الفعلية الحوادثا بتعاقب تتزايد بل ، عدد في تنحصر تكاد ل إنها  و((:  لفظه
أنفسها فيها تزايد ل مضبوطة فإنها العقائد . بخلف …بها يحاط أن يتأتى فل
ًا  . و)) بها الحاطة تعذر فل عند جائز الحاجة وقت إلى البيان فتأخير أيض

عن نقل كما الشرائع باتفاقا فممتنع الحاجة وقت عن تأخيره فأما ، الجمهور
اعتقادها المطلوب العقائد إلى الحاجة وقت : و الباقلني بكر أبي القاضي

ووقت ، سلم  آله  عليه الله صلى النبي حياة عن تأخره يمكن ل الشرع في
يسمع المكلف لن الخطاب وقت هو بالعقائد المتعلقة النصوص في الحاجة
النظر عن للقاضي محيص ل الحكم تستدعي التي العملية القضية و ، فيعتقد

ًا أن فرض فلو العقائد فأما ، تحدثا عندما القضاء و ، فيها يعرف لم منها فرع
فيه الخوض يكون أن و فيه الخوض ترك فحقه السلفيين المأخذين من حاله
ً فيه النظر إلى ملجئ ل إذا ضللة بدعة النبي عن صح قد . و الكلم عن فضل

  يلونهم الذين ثم يلونهم الذين  ثم)56(.  القرون  خير((:  قال أنه طرقا من
ل و ، إتباعهم ثم إيمانهم كمال و الصحابة أفضلية في كثيرة أحاديث  . في))

الرومان أشتهر إنما ، الرومان من بالفلسفة أعرقا الفرس و الهند أن بل الفرس و الهند  و()55
.  ع . م لها المدني القانون ووضع الدولة بنظام

مسعود ابن حديث )) من (( الصحيحين في أخرجاه قد و ، اللسنة عن الحديث أشتهر  هكذا()56
مسعود ابن حديث و حديثها لفظ و ، عائشة و س، هريرة أبي عن مسلم و ، حصين بن عمران و

 )) . ن قرني أمتي (( خير هريرة أبي و عمران لفظ )) و…قرني الناس ((خير
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أنه و ، الفلسفة ل و الكلم لعلم خير المسلمين عند ذاك إذا يكن لم أنه خفاء
ينكرونه، التابعين أئمة ثم الصحابة بقايا كان الكلم في النظر بعض حدثا لما

بأتباع المتحققون السنة و بالكتاب العارفون الدين علماء يزل لم هكذا و
أن إلى فيهما ينظر من على ويشددون ، الفلسفة و الكلم ينكرون السلف

. الفتنة فشت و العلماء قل
تحذيره و العقائد في السلفيين المأخذين بكفاية السلم فشهادة وبالجملة

. فهل المستعان الله و واضحة بذلك العقل دللة و ، البيان بغاية عداهما مما
باقتباسهم السنة أئمة في الكورثي طعن يرضى أن المسلم هذا مع يسوغ

 في115 ص . ! كقوله ذلك يخالف ما ردهم و السلفيين المأخذين من العقائد
على ( الرد كتاب في ذكر قد  و((:  حاتم أبي بن الرحمن عبد المام ابن المام

يجهل أنه أعترف الذي هو . و  …عقله به أصيب ما على يدل ) ما الجهمية
 .)).…الدين أصول علم مضايق في يدخل تراه ذلك مع و … الكلم علم

الله عبد  و((:  حنبل بن أحمد بن الله عبد المام ابن المام  في151 وقال
الرجل معرفة في كافة هذا كتابه حواه ما و ) ، ( السنة كتاب صاحب أحمد بن

 . )) … حنيفة أبي في يصدقا ل مثله و ،
بن   عثمان((:  الدارمي سعيد بن عثمان الجليل المام  في16 ص قوله و

) مجسم الجهمية على الرد ) ( كتاب ( النقض صاحب هو السند في سعيد
ً يكون مثله . و …التنزيه أئمة يعادي المر مكشوف  .)) سبحانه بالله جاهل
اعتقاد  و((:  خزيمة بن إسحاقا بن محمد الشهير المام  في19 ص وقوله

( التفسير صاحب يقول عنه ) … و ( التوحيد كتاب من يظهر خزيمة ابن
 .)) كرامة ل و حب . فل الشرك كتاب ) … إنه الكبير

ًا المام أصحاب ويتتبع إسّرَحْسوا اعتقادهم في طاعن يقصد ، ارتغاء في ُي
المام في الطعن إلى المواضع بعض في رمز بل ، أحمد المام في الطعن

الذيم أئمتها في و السنة رواة  في5 ص طعن و ، هذا من أصرح هو بما أحمد
الله في شيوخهم من تصدر فلتات كانت  و((:  فقال آله و المأمون امتحنهم
آن ) في ( الجهمي العقل ) و ( الفلسفي الشرع ينبذه بما صفاته و سبحانه

من يراها كان مسألة في الرواة و المحدثين امتحان المأمون فرأى ، واحد
في فأخذهم ، يروون و يرون فيما التروي موقف ليوقفهم المسائل أجلى

أجاب من . فمنهم …القرآن بخلق القول إلى يدعوهم و ، القرآن مسألة
ًا يخض لم فيما الخوض من تورع من منهم و ، المعنى بعقل أن غير من مرغم

 .)) السلف فيه
و الله كتاب صدقوا و رسوله و بالله آمنوا أنهم إل الئمة لهؤلء ذنب ل و
إل العقل و بالفطرة يوثق ل أنه غيرهم زعمه ما إلى يلتفتوا لم و رسوله، سنة
تعالى الله كلم من الشرعية النصوص أ، و ، الفلسفة و الكلم علم إتقان بعد

) و ( المواقف في كما اليقين تفيد ل لنها العقائد في حجة رسوله كلم و
ل قيل و ؟ اليقين تفيد هل النقلية  الدلئل((:  الول الموقف أواخر في شرحها

الرازي المام جزم قد .. و ، الشاعرة جمهور و المعتزلة مذهب هو و ، تفيد
 .)) النقلية بالدلة التمسك يجوز ل بأنه
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ًا العقل جهة من فيهم طعن السنة أئمة في الطاعن أن فلو الدين عن ساكت
عن سكت أ،ه أمره غاية بل يتناقض لم : إنه يقال إذ أيسر الخطب لكان

من فيهم الطاعن فأما ، ذلك منه يلزم بما اكتفاء النبي و القرآن في الطعن
يخفى فل ، السلم يعقائد الجهل و ، البدعة و الزيغ إلى فينبسهم ، الدين جهة
.  المستعان الله . و عارف على كذبه
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فصل
و الكلمي أعنى ، فيه المتعمق النظر , هو ، الول الخلفي المأخذ وأما

. فيه ما بعض تقدم فقد الفلسفي
و فيه أصاب فيما الول السلفي المأخذ يشهد أن شأنه من : إن يقال وقد

يبين أن و ، عنه قصر ما إلى يتغلغل و فيه أخطأ فيما خطائه عن يكشف
الحق الدين أهل لنفور معنى ل هذا فعلى الثاني، السلفي المأخذ من المراد

. عنه
السلفي المأخذ خطأ من يخشى فما السلمي النظر جهة من : أما فأقول

و عز الله إلى الولد نسبة أبطل كما فيه الحال بكشف الشرع تكفل قد الول
. ذلك غير و ، للعبادة جل و عز الله غير استحاقا و الحشر، ستبعاد و ، جل

، ببيانه الشرع تكفل قد العقائد في الول السلفي المأخذ عنه يقصر وما
النصوص فهم في الخطأ من يخشى ما و ، بدعة فيه فالخوض شئ بقي فإن
أنهما ضرورة فيه الحق يكشف ما السلفيين المأخذين في يكون أن لبد

. تقدم كما القاطعة الشرع و العقل بشهادة مغنيان كافيان
و ، السلم في العقائد معرفة في إليه حاجة ل فيه المتعمق النظر فبقي

التحذير و عنه التنفير وجب جرم ل ، يأتي كما التشكيكات و للشبهات مثار هو
النظر فأما ، الحق لطالب غنى فيه ما ذلك على الحجة من تقدم قد و ، منه
. تعالى الله شاء إن فيه ما فسيأتي أهله شبهات لكشف فيه
تنتهك و ، عواره لينكشف ، أهله بسلح المأخذ هذا  على)57( لنذفف و

: منه المرعوبين و به المغترين شبهة تندفع و ، أستاره
: إن يقولون و ، نظري و ضروري إلى العلم يقسمون المعقول علماء

ًا لزمة أو الضروريات من المقدمة كانت إذا العلم به يحصل إنما النظر لزوم
إلى بعضهم ردها ، أنواع إلى الضروريات قسموا ثم ، بالضرورة صحه تعلم
قليلة الوجدانيات : و . قالوا البديهيات و ، الحسيات و ، : الوجدانيات ثلثة

نفسه من يجد يكون أن ينكر قد لنه المخالف على الحجة إقامة في الفائدة
و الحسيات هي العلم في : فالعمدة قالوا ، يجده أنه المدعي يزعم ما

. البديهيات
 –الرازي الفخر حكاه ما على – منهم الفلسفة من جماعة أن ذكروا ثم
قدحوا آخرين أ، و ، الحسيات في قدحوا ، أرسطو و أفلطون الفلسفة إماما

ًا أن و ، الجميع في آخرين و ، البديهيات في للعلم النظ إفادة في قدحوا قوم
ًا . اللهيات في العلم إفادة في قدحوا آخرين و ، مطلق
ًا الحواس بأن فاحتجوا ، الحسيات في القادحون فأما و ، تغلط ما كثير
وجد تدبر من و  ،)58( غيرها ) و ( المواقف في تراها أمثلة ذلك من ذكروا

. الرزاقا عبد . محمد روحه إزهاقا لتمام عليه الجهاز الجريح على  التذفيف )(57
إذا و ، نار من خطا رؤي مستقيم خط في عظيمة بسرعة حرك إذا القبس أن ذلك  من )(58

أو منحنية ترى الماء في المستقيمة العصا و ، نار من دائرة رؤي دائرة شكل على كذلك حرك
الماء يذوقا المرة ذو . و متحركة هي و ساكنة ترى النجوم و القمر و الشمس و ، متعرجة
سيفا واحدة حالة على هو و الصيف في باردا و الشتاء في دافئا يحس البار ماء و ، مرا العذب

يشكو المحموم و ، متحركة هي و كسامنة الرض ترى الفلكيين متأخري رأي على . و شتاء و
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ًا لوجود فيها الحواس لغلط تنبهنا المواضع : فهذه قالوا ثم ، أمثالها من كثير
فيها الحواس نرى التي المواضع من كثير في فيحتمل ، ذلك على نبهتنا أدلة

ًا تكون أن مصيبة دليل على نطلع أن يتفق لم لكن و ، المر نفس في غلط
عم يستلزم ل الدليل وجدان عدم أن المقررة الصول من و ، ذلك على ينبهنا

. المدلول
بمجرد يجزم ل هو و ، العقل جزم على المدار بأن غيره و العضد أجاب

أين من ل و حصلت كيف ل و هي ما يدرى ل إليه تنضم أمور مع بل الحساس
كما فيه مقدوح الجزم بأن الجواب هذا في القدح إلى بعضهم . أشار جاءت

الغلط أمثلة تأمنا إذا بأننا و ، خطاؤه يتبين ثم يجزم قد العقل أن أي ، يأتي
على الدال بالدليل تشعر أن قبل بالصحة فيها تجزم عقولنا كانت ما منها

، المشروط اليقيني بالجزم هو ليس قوي ظن الجزم ذاك بأن . أجيب الغلط
تبين ما سميتم أنكم المر غاية ، الجزمين لشتباه يجدي ل الجواب هذا و

ًا غلطه ًا غلطه يتبين لم ما و ، ظن ما فيبعض الغلط أنه فرض لو و ، يقين
ًا فيه الجزم تسمون ًا فسميتموه لعدتم يقين . ظن
ما بعض في إنسان تشكيك على جماعة توطأ أنه القدح ذلك يقوي ومما
يكفي ربما بل ، تشكيكه لمكنهم بتواطئهم يشعر لم و ، يجزم و به يحس

التغليط يحتمل  ما هناك أن يرى كان إذا بنفسه يتشكك بل ، واحد لتشكيكه
. كالسحر

الفلسفة إليها ذهب نظريات عدة المتأخرون الطبيعة علماء رد قد و هذا
مقالت عليه يبنون و به جازمون كانوا ما ذلك من و ، الحس إلى لها مسندين

الكوثري أسلف يوجب التي اليقينيات من ذلك تعد و اللهيات، في حتى أخرى
. رسوله كلم و تعالى الله كلم من يخالفها ما رد

 ؟ السلفيون يقول : فماذا قيل ففن
يكون أن يخشى ضرب ، ضربين على وجدها الغلط أمثلة تدبر : من قلت

ًا ًا سبب أن يخشى لكن ، ذلك فيه يخشى ل ضرب و ، مفاسد و لمضار قريب
الضرب . ووجد مفاسدها تعظم نظريات عليه فيبنوا المتعمقون فيه يغلط
)59( تحاول إذا النسان أن فمنه قرب عن الحال فيه ينكشف مما جميعه الول

لوجب شعوره بغير للنسان يتكرر مما هذا كان لو و ، أثنين الشيء رأى
ًا اقتضت بل ، ذلك يكون ل أن جل و عز الله عناية فأقتضت ، مفاسد و ضرر

أثنين الشيء يرى أن يجب كان أنه مع كغيره واحد الشيء الحول يرى أن
بها يمتاز صورة إنسان لكل يكون أن العناية اقتضت كما هذا . و كالمتحاول

أهل من أح محققة معرفة عرفته الذي بصاحبك يلتبس فل الناس جميع عن
، لعبادته الناس خلق إنما جل و عز الله و ، شاملة العناية ترى هكذا و ، الرض

من فأولى ، فقط وسيلة هو و تقدم ما على معاشهم في به عنايته كانت فإذا
المأخذ حفظ يقتضي هذا و خلقهم، لجله الذي المقصد في بهم عنايته ذلك

، العتقاد في ضلل إلى يؤدي حسي غلط فيه يستمر أن عن الول السلفي
. الشرع هو و الثاني السلفي المأخذ لكشفه ذلك من شيء كان لو أنه على

. الرزاقا عبد . محمد الخ حار جسده و بردا
 ع . م الخرى تراه ما غير منهما واحد كل ترى حتى الخرى عن عينيه إحدى صرف  أي )(59
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أن بدع فل أنفسهم على الضرر يجلبون الذين هم   فإنهم المتعمقون فأما
ً يزيدهم و بل أنفسهم إلى جل و عز الله يكلمهم نظير و ، ضللهم إلى ضلل

به يصيب ل ما السلحة من ابتداء للناس هيأ إنما تعالى و تبارك الله أن ذلك
ًا إل واحدة مرة في النسان ًا شخص و الناس بين التكافؤ يحصل بذلك و ، واحد
النساء و الصبيان من لهما يتعرض لم من تصيب تكاد ل و ، الفتن ضرر يخفف

حتى السلحة اصطناع في يدقق آخذ النسان لكن و ، البهائم و العجزة و
ما اصطناع في يفكر و ، فيها بما ناحية منها الواحد تهلك التي القنابل أصطنع

السرار من هو ما و الهيدروجينية و الذرية القنابل [ من ذلك من أشد هو
البديهيات في القادحون أما  و)60(] .  الخرى بالمم للفتك أعدوه عندهم
:  بأمور فاعتلوا
، يكون ل أن إما و يكون أن إما : الشيء قولنا البديهيات أجلى : أن الول

و ذكرها شبهات عدة يقينيته في للقدح أوردوا و ، يقيني  غير أنه : و قالوا
يتضمنه ما لتعلم حواشيه و شرحه مع ) فراجعه ( المواقف صاحب عنها أجاب
ًا أجلها و ، الشياء أوضح في التشكيل من فيه المتعمق النظر يشتمل تشكيك
أورد لو و ، الحل فهم دونه من على و ، حلها الماهر على يصعب شبهات على
بأنها المتعمقون لجزم الشرع به جاء خفي أمر على الشبهات تلك بعض

. قاطعة براهين
الشيخ هذا أن فنجزم بالولياء  كجزمنا)61( بالعاديات نجزم / أننا الثاني المر

أواني أن و . ، …بالتدريج نشأ و منهما تولد بل أم ل و أب بل دفعة يتولد لم
ًا خروجي بعد تنقلب لم البيت ًا البحر ل و ، جواهر أحجار ل . و فضلء أناس دهن

ً و الشياء فلستناد المتكلمين عند أما ، هذا خلف الجائز من أنه مع ، عسل
ًا أوجب فعله المختار إلى جميعها فلستناد الحكماء عند أما و ، ذلك من شيئ

مثله يقع لم فلكي غريب شكل فلعله ، الفلكية الوضاع إلى الرضية الحوادثا
. السنين من ألوف في إل مثله لكنه و وقع أو ،

. قال المحسوسات بعض في كما الجزم ينافي ل المكان بأن العضد أجاب
هذا في الحيز لهذا شاغل الجسم هذا بأن نجزم  فإنا(() :  ( شرحه في السيد

الجزم أن ظهر فقد ، ذاته في ممكن نقيضه أن مع شبهة إليه يتطرقا ل الن
يستندوا لم القادحين ان فيه و ، الشارح قال  . كذا)) موقعه واقع العاديات في
إلى استندوا إنما و ، الشارح مثال و أمثلتهم بين المشترك الذاتي المكان إلى

الذاتي بالمكان يمكن كما البيت أحجار فإن ، المر نفس في الوقوع احتمال
الشارح مثال ليس و خروجك بعد النقلب وقوع يحتمل فإنه ، جواهر انقلبها

َهْل تعالى و تبارك قال قد و ، المشاهد الحاضر في مفروض فإنه ، هكذا َو  ] :
َتاَك إديُث َأ ْذ ُموَسى َح ًا َرأى إإ َقاَل َنار إه َف إل ْه ُثوا َإل ُك ّني اْم َنْسُت إإ ًا آ ّلي َنار َع ُكْم َل إتي آ
َها ْن َبٍس إم َق َوَما تعالى قال أن ] إلى إب ْلَك [  إنَك إت إمي َي َقاَل ُموَسى َيا إب َي إهَي .  َعَصا
ُأ ّفَك َو َت َها َأ ْي َل ُهّش َع َأ َها َو َلى إب إمي َع َن إلَي َغ َها َو إرُب إفي َقاَل ُأْخَرى َمآ َها .  إق ْل ُموَسى َيا َأ

َها َقا ْل َأ َف َذا .  إإ ّفَيٌة إهَي َف َعى َح َقاَل َتْس َها .  ْذ َها َتَخْف َول ُخ ُد إعي ُن َها َس َت َلى إسيَر ُْلو ] ا
 . ن ع من  زيادة )(60
ًا اتصال ببعضهما اتصل أبوين من النسان كولدة المعتادة  ايالمور )(61 العاديات لفظه و معروف

ًا القديمة للشياء تقال  ع . م عاد إلى نسبة جد
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عصاه يشاهدون كانوا أهله مع السلم عليه موسى كان  فلما21 – 9:  طه
ثم ، الشارح مثال في كالجزم جزم فهذا ، حية تنقلب لم عصا بأنها فيجزمون

 –عنهم غائب وهو – أهله كان إذ حية انقلبت و عصاه بإلقاء أمر و فارقهم لما
لم أنها العادة بمقتضى يجزمون حية فيه انقلبت الذي الوقت في يجزمون

بين الفرقا يخفى ل و ، القادحين أمثلة في كالجزم جزم . فهذا حية تنقلب
الثاني في القدح من ل و ، الثاني صحة الول صحة من يلزم ل أنه و الجزمين

في و ، للواقع مخالف موسى أهل قصة في الثاني إن و ، الول في القدح
؟ موقعه واقع جزم أنه يقال فكيف لذلك محتمل القادحين أمثلة
كالرجل يعهد لم الذي العادي النقص عنه يغني و العادة خرقا عنك دع

عند العادي المحال من كان هذا فإن المشرقا في يصبح ثم بالمغرب يمسي
الطيارات بخبر يسمعوا لم جهة أهل الن بقي فلو بالطيارات فانتقض ، الناس
يمتنع ل يقال ربما  و)62( عادة خرقا بدون واقع هو ما بامتناع يجزمون لكانوا

ًا البعيد الحتمال أن الشارح مراد يكون أن مثاله ففي ، الجزم ينافي ل جد
. العادة خرقا احتمال  فكذلك ، الحس خطأ لحتمال به جزم ما نقيض يحتمل

ذلك مع و الغلط يحتمل الحس أن كما أنه الشرح و المتن مراد أن والظاهر
ًا الحسيات في القدح يقتضي ل ذلك أن البديهيات في القادحون يسلم ، مطلق
ًا فيها القدح الخرقا احتمال يقتضي ل أن العاديات في يلزم فهكذا . مطلق

أن بالحس الجزم في قاله ما مثل بالعادة الجزم في يقول العضد كأن و
العادة إلى أو الحس إلى تنضم بأمور يجزم إنما هو و العقل جزم على المدار

فقد مراده هذا كان . فإذا جاءت أين من ل و حصلت كيف ل و هي ما يدري ل
. علمت ما الحسيات على الكلم في تقدم

الحساس بمجرد الحسيات في يجزم قد العقل أن فيه ريب ل الذي والحق
فالذي ، يشككه ما له عرض إذا يقف إنما ،و العادة بمجرد العاديات في و ،

ًا هنا : إن به يثق من له قال إذ السحر يجوز ناوله و عليه فأدخله ، ساحر
ً – روثة تكون أن يجوز بل  ، شجرة أثمرتها تفاحة بأنها يجزم ل فأنه تفاحة مثل

بعمل تفاحة انقلبت روثة تكون أن أو ، السحر  لجل أخطأ حسه أن -  و
يجوز الذي هذا فإن هذا مع . و عادة ل و بإحساس هنا يجوز فل ، السحر
، غيره يجزم كما العادة و بالحساس يجزم للسحر مظنة ل حيث تجده السحر

. جزمه عن فيرجع تشككه ثم يجزم قد و
لكنها و تعرفه قد و ، فتجزم الحتمال وجه تعرف ل قد النفس أن فالحق

ًا تستبعده لكنها و تستحضره و به تعترف و تعرفه قد و ، فتجزم تجحده جد
سيأتي . و عنه محيص ل للخطأ الجزم فاحتمال به، تبالي ل و فيجزم

.  بذلك اعترافهم
؟ السلفيون يقول : فماذا قيل فإن

حتى حركتها سرعة و صنعها تجويد في الن يبالغون النفاثة الطيارات أن هذا من أعجب  و()62
اليوم جاء فإذا ، الرض حركة من أسرع فتكون ، اكثر أو  ميل800 الساعة في تقطع أنها يقال
الغرب إلى متوجهة الشمس غروب بعد بلد من طارت و الرض حركة الطائرة تسبق الذي

  ع . م العصر عجائب من هذا يكون و غروبها بعد طالعة الشمس فرؤية الرض حركة سبقت
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الجواب منه يعلم و الكفاية فيه ما الحسيات على الكلم في مر : قد قلت
. مزيد لذلك تعالى الله شاء إن يأتي و البديهيات شأن في عنهم

في بها يحتجون إنما و ، العادة خرقا بجواز يعترفون فهم العاديات أما و
:  مواطن
أن شأنها من أن يعلم بأن ، الول السلفي المأخذ من تكون : حيث الول

، يخالفها بما الشرع يأتي لم و ، الدين في شيء اعتقاد على الميين تحمل
لكشف مختلفة كانت لو بأنها القطع مع ، الشرع تقرير هو هنا الحتجاج ووجه

. حالها عن الشرع
النبي عن أثر يتواتر كأن الثاني السلفي المأخذ من تكون : حيث الثاني

إنما الخرقا أن هنا الحتجاج ووجه ، الدين في سلم و آله و عليه الله صلى
هو ما يتواتر بأن هنا الخرقا يقع أن الممتنع من و ، جل و عز الله بفعل يكون
تضليل هذا فإن ، الدين في سلم و آله و عليه الله صلى النبي   على كذب
. مثله عن جل و عز الله يتنزه

. الخوارقا بعض الدجال يد على يظهر أنه روي : فقد قيل فإن
على السلفيين المأخذين من القاطعة بالدللت حالها الشرع كشف : قد قلت
سلم و آله و عليه الله صلى النبي نص بل بذلك يكتف لم و ، الدجال كذب
محض ابتلء ذلك أن و ، يده على يظهر ما ظهور و كذبه و الدجال خروج على

.
كما ، العادة مقام تقوم أخرى حجة لكان خرقها رفض لو : حيث الثالث

مع مثله من بسورة يأتوا لم العرب أن القرآن إعجاز على الحجة من أن تقول
فرض إن القول هذا . ففي أمكنهم لو يفعلوا أن الدواعي توفر و لهم تحديه
فهذا ، جل و عز الله صرفهم لكن و قادرين كانوا : لعلهم يقال بأن الخرقا

. العجاز على أخرى حجة الصرف
يفيد ل كالعادة بعضها أن فرض لو أخرى حجج العادة مع يكون : حيث الرابع

. بالمجموع حاصل القطع لن ذلك يضر لم الظن إل
. الموفق الله . و الظن يكفي : حيث الخامس

ًا العادات و للمزجة : أن الثالث المر القلب فقوي ، العتقادات في تأثير
ًا مارس من و ، يستقبحه القلب ضعيف و ، اليلم يستحسن من مذهب
يخالفه ما بطلن و بصحته يجزم فإنه عليه نشأ و الزمان من برهة المذاهب

 …((. 
 .)) كذلك الكل كون على يدل ل انه الجواب  و((:  العضد قال

في كاف هذا و ، كثير في واقع ذلك بأن اعتراف فيه لكن و حق : هذا أقول
خطا يكون قد جزمه أن ثبت إذا لن ، الجملة في العقل جزم في القدح
. آخر لسبب أو السبب لذلك آخر موضع في خطأ يكون أن يؤمن لم لسبب
ًا القضية تتضح قد ، نعم من اقل : الثلثة كقولنا ، ذلك فيها يخشى فل جد
ل و القبيل هذا من ليست المتعمقون بها يختص التي القضايا سو ، الستة
ًا كفى و ، السلفيين المأخذين بها يناقضون التي قضاياهم سيما ل و ، منه قريب

من منها يكن لم فما السلفيين قضايا . فأما اختللها على حجة لها بمناقضتها
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لم ما فأما ، لها الشرع بإقرار اختللها أمن قد و ، منه قريب فهو القبيل ذاك
. الغاية فتلك ، وفقها على جاء بل ، اقرارها على الشرع يقتصر
قاطعان دليلن يتعارض أنه على دلت العقلية العلوم : مزاولة الرابع المر
بمقدماتهما للجزم إل هو ما و ، فيهما القدح عن نعجز بحيث الظاهر بحسب

ًا خطأ أحدهما أن مع . قطع
على فيتوقف الطرفين بتصور فيه يجزم ما البديهي بأن العضد أجاب

ً فيه فلعل تجريدهما .  خلل
يخفى خلل هناك يكون فقد ، خطأ يكون قد الجزم بأن اعتراف : هذا أقول

الدليلين تعارض عند أنه المر غاية ، خلل ل بأنه فيجزم الماهر الناظر على
ً هناك أن فيعرف يتنبه العقليين الدلئل من للمتعمق يلوح بما فكيف خلل
يعتدون ل فأنهم الشرعية النصوص فأما ؟ يعارضه ما له يلوح أن بدون العقلية

مظنة هو الذي المعقد الخفي الدليل يرجحون ربما المتعمقين أن على ، بها
ً – الواضح البديهي على الخلل ًا و الهوى مع ميل في أمهر يرونه ممن رعب

يسهل و ، المعقد الخفي في الخلل معرفة عليهم يصعب لنه و ، منهم التعمق
. وهمية  قضية : هذه يقولوا بأن ، الواضح البديهي يدفعوا أن عليهم

ثم ، النتيجة من يلزمه بما و ، آونة دليل بصحة نجزم : أنا الخامس المر
. الكل في مثله فجاز ، خطاؤه يظهر

آونة بصحته نجزم الذي الدليل مقدمات أن نسلم  ل((:  بقوله الشارح أجاب
تجريد في لخلل الشتباه إليه يتطرقا قد فالبديهي ذلك سلم لئن و ، بديهية
يعم ل ذلك  ، بينهما الحكم مناط هو الذي الوجه على تعقلهما و طرفيه

 .)) البديهيات
و ، بديهية المقدمة بأن يجزم قد الماهر الناظر بأن اعتراف : هذا أقول
تمام و خلل ل أنه نظره إنعام و تدبره بعد يجزم قد و بديهية غير أنها الواقع
 .)) الرابع  المر(( في مر كما الكلم

و ، البداهة فيها صاحبه يدعي قضايا مذهب كل في : أن السادس المر
)) … منها عدة فلنعد ، المان رفع و الشتباه يوجب هو و ، ينكرونها مخالفوه

بديهة بها الجازم بأن عنها أجيب قد  و((:  قالوا ثم قضية عشرة إحدى فذكروا
على بها الجزم : فيتوقف قلنا ، نقائضها ينتج بما تحكم إذ ، كاذبة هي و ، الوهم

ًا و ، فيدور الدليل هذا ل و نقيضه ينتج ل أنه يتيقن ل بما الجزم يحصل فل أيض
 .)) الوجدان عدم غايته بل ، يتيقن
في قال أنه غير ، السيد ل و السادس المر هذا عن العضد يجب ولم

، عنها بالجواب نشتغل ل بأنا ذلك عن أجيب  و((:  كلها المور تلك عن الجواب
َذّب أن عن مستغنية الوليات لن بتلك فيها شك إلينا يتطرقا ليس و ، عنها ُي

ًا فاسدة نعلم التي الشبه  .)) فسادها وجه عندنا يتيقن لم إن و قطع
لن إليه سبيل ل الوليات يشمل بما البديهيات في القدح أن ريب ل أقول

و ، يناقضها ما يدعوا لم القادحون هؤلء و ، عليها متفق واضحة قضايا هناك
الستة من أقل  الثلثة((:  كقولنا ذل و ، به يعتد ل بما فيها التشكيك حاولوا إنما

ًا يسكون ل  الشئ((  و)) جزئه من أعظم  الشئ((  و)) ًا موجود  و((  و)) معدوم
في كله يكون بأن – واحد قت و في مكانين في يكون ل الواحد الجسم
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الوثوقا يستلزم ل البديهيات ببعض الوثوقا  لكن)) الخر في كله و أحدهما
فيقال ، هذا في معهم الكلم فبقي بها المحتجون بذلك اعترف قد و ، بجميعها

يشابهها ما و – عشرة إحدى هي و السادس المر في المعددة القضايا تلك له
ًا اعترفتم تزعم منكم فرقة كل  ، بها الخذ في اختلفتم ثم ، بديهية بأنها جميع

بديهي منها ماردته أن و ، يقيني عقلي بديهي القضايا تلك من به أخذت ما أن
َي َمْن ، التحكم إلى ذلك مرد كان فإن ، همي و إو بديهية : إنها قال قضية َه

من ليس فهذا ، وهمية : بديهية قال هواه خالفت من و ، اليقين تفيد عقلية
بالقضية جازم بأنه أحس فمن ، الجزم إلى المرد كان إن و شئ في العلم
قريب فهذا ، : وهمية قال فيها مرتاب بأنه أحس من و ، يقينية : عقلية قال
و ، ذلك على أدلة تقدم قد و ، يغلط و يخطئ الجزم أن ثبت قد إذ ، سابقه من

ً القضايا هذه في بالختلف كفى ، المعارض قوة إلى المرد كان إن و ، دليل
َو لم فمن عنده قوي من : و بها قطع و عقلية سماها القضية معارض عنده يق

أو بالقضية الجزم غايته إذ ، كسابقيه فهذه ، فردها وهمية سماها المعارض
. يغلط و يخطئ الجزم أن ثبت قد و ، بمعارضها الجزم
البديهية القضية تعرض أن : المعيار قالوا ؟ هو فما صحيح معيار هناك وأن

هذه نقيض ينتج ما فيها وجدت فإن ، الخرى البديهيات على فيها المنظور
. وهمية هذه علمنا القضية
بديهية ذكر و مخالف فخالفني ، يقينية بقضية تمسكت أني : هبوا قلت
أ، أسلم ل فقد ، قضيتي نقيض تنتج وأنها  ، يقينية عقلية أنها زعم و أخرى

نقيض بإنتاجها وهمية أنها على أحتج بل ، يقينية عقلية ذكرها التي القضية
فقد عقلية القضية أن سلمت إن و باطل، فهو الحق نقيض أنتج ما و ، قضيتي

أن يؤمن لم منه تكن لم إذا و ، العقلء بين عليها المتفق القضايا من تكون ل
من كانت إن و ، الخطأ على صحبي تابعت و وهمية المر نفس في تكن

صحة أسلم ل فقد صاحبي بين و بيني أو العقلء بين عليها المتفق القضايا
مناقضته بدليل ، وهمية بداهته فلعل بديهية صحة تكون أن غايته إذ ، استنتاجه
حيث إل يفيد ل ذكرتم الذي فالمعيار ، باطل فهو الحق ناقض ما و لقضيتي

صحة تكون و ، العقلء بين عليها المتفق القضايا من بها المعتبر القضية تكون
اختلفتم التي القضايا من شئ في تتأتى ل ضئيلة فائدة هذه و ، كذلك إنتاجها

. فيها
؟ السلفيون يقول فماذا قيل فإن

بالدين ماسة غير  إما)63( فيها التثبت إلى المحتاج : القضية قلت: يقولون
. به ماسة إما و ، البتة

. الطبيعة لعلماء يدعونها بل بها لهم شأن : ل فالولى
منه تكون أن إما و الول السلفي المأخذ من تكون ل أن : فإما الثانية أما و

.
المأخذين وافقت لها يتعرض قد بعضه أن إل بها يعتدون : ل فالولى
. السلفيين

. المؤلف به إل الشرع أصل منها و الواضحة القضايا من  اختراس () 63
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أنها علوا يخالفها بما جاء وجدوه فإن ، الشرع فيها فيحكمون الثاني وأما
، حق أنها علموا بحسبها الديني اعتقادهم على الناس أقر وجدوه إن و ، باطلة

على فجاء الشرع زاد إذا فأما ، حق هو و إل هذا مثل على يقر ل الشرع لن و
كره و لعباده جل و عز الله ارتضاه الذي هو المعيار .فهذا الغاية فتلك وفقها

له و ، المؤمنين سبيل و الله سبيل و المستقيم الصراط فهو ، عداه ما لهم
و ، الفائدة الضئيل المتعمقين معيار من أعم و أتم أنه منها و ، تحصى ل مزايا
بنسبتهم والعقل الشرع عن الخروج من فيه وقعوا ما إلى يؤدي ل أنه منها

إلى يؤدي ل انه ومنها ، شرحه سيأتي كما ورسله تعالى الله إلى الكذب
بإحسان لهم عليهم والتابعين الصحابة أن بدليل ، وتفريقه الدين في الختلف

في الختلف قبيل من أل يكون يكاد فل ما اختلف إلى أدى فان ، يختلفوا لم
في اختلف خيف إن انه على ، ضلل ول كفر المخطئ يلزم ل ، الفقه فروع
وعلى ، التدقيق عدم الخير فيه غلب زمن في الكثر على الواجب كان الدين
أن القدر،ومنها مسئله في السلف عليه جرى كما قولهم كتمان القل

عن خطأوه ينشأ لم لنه العفو، له يرجى بينا تقصيرا يقصر لم إذا المخطئ
، المستقيم السراط غير من الهدي والتماس ، المؤمنين سبيل غير اتباع

المفرقة السبل ول المستقيم الصراط عن الخروج بدون المعرفة تيسر ومنها
وسنة تعالى الله بكتاب العلم للمعرفة يكفي إذ ، وجل عز الله سبيل عن

.    والفلسفة المنطق في التعمق إلى حاجة بدون رسوله
المريسسب التقليسسد إلسسى معسسه يحتسساجون ل العامسسة أن ومنها

و التنابسسذ و التفسسرق و الختلفا فسسي للمسسسلمين الموقسسع
علمسساء عليهسسا يتفسسق أن أمسا القضسسية لن ، الفتسسن و التنسسابز
ًا فتكون الدين إل مخالفسسة فيهسسا يظهسسر ل أن إمسسا و ، إجماع
يتبعسسون إنما انهم المعلوم الجمهور إتباع فيكون يشذ ممن
ًا رسوله سنة و تعالى الله كتاب . الواضح بالراجح أخذ

عسسدم يضسسر ل التي العقائد فروع في إليه يحتاج إنما وهذا
يسسذكروا أن العلمسساء علسسى يسسسهل أنسسه مسسه هسسذا ، استيقانها

متبعيسسن فيكسسون العامسسة فيفهمهسسا النقليسسة الحجسسة للعامسسة
يعظم و ، إيمانهم يزيد و ، قلوبهم تطمئن بذلك و ، للشرع
. الصالحات تتم بنعمته الذي لله الحمد . و ثوابهم
هسسم و ، السوفسسسطائية فهسسم الجميع في القادحون وأما
)  و ( المواقسسف فسسي كمسسا أفضسسلها و أمثلهسسا ، فسسرق ثلثسسة

. شيء كل في يشكون  أدرية ) الل ( شرحها
ً موجود ل أن يزعمون : العنادية الثانية . أصل
طائفة كل فمذهب ، للعتقاد تابعة الشياء : حقائق يقولون : العندية الثالثة

.  بحق شيء المر نفس في ليس و ، إليهم بالنظر حق
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الشششكالت مششن هششذا نشششأ  إنمششا(() :  المواقششف ( شششرح فششي السششيد قششال
مثلها معارضة لها و إل نظرية أو بديهية قضية من ما بالجملة . و …المتعارضة

 .)) تقاومها القوة في
و الخطششأ كششثرة فششي مششوقعه مشتبه المتعمقين طريق أن بهذا : فيعلم أقول
و عششز الله سبيل عن رغب لمن حق و ، الجنون و الرتياب و الختلف و الغلط

. التيه هذا مثل في يقع أن غيرها في الهدى ابتغى و جل
ًا العلم النظر إفادة في القادحون وإما تمسششكوا و  ، السشمنية فهم مطلق

ًا بالمعنى عنها به أجيب ما و ، بعضها حكاية سأحاول بوجوه . للفهم تقريب
بضششرورة فإمششا علمت لو إذ تعلم ل للعلم الصحيح النظر : إفادة الول الوجه

بشأنه للجششزم و ذلششك في الناس فلختلف الضرورة أما ، باطل كلهما و نظر أو
النقيشض لحتمشال إل ذلك ليس و القوة  في)) الثنين نصف  الواحد(( قولنا دون

. بنفسه الشيء إثبات فلستلزامه النظر أما و ، وجه أبعد على لو و
طرفيششه تصششور يكششون ل قششد الضروري أن و ، الضرورة باختيار بعضهم أجاب

ًا ً تجريدها ل و جلي ، بششه يسششتأنس و فيؤلششف الذهن على وروده يكثر ل و ، سهل
 الواحششد(( قولنششا دون أنششه يششدرك و ، النششاس مششن قليل فيه يخالف قد هذا فمثل
ًا كونه عن يخرجه ل ذلك  و)) الثنين نصف و ، النظششر بعضششهم اختار . و ضروري
لمششا ) ، ( شششرحها ) و ( المواقششف فششي فراجعششه ، تعقيششد و طول فيه بما أجابوا

. البديهيات منكري مع الكلم أول في قدمناه
إل يعلششم ل لنه علم أنه يعلم ل النظر عقب الجازم : العتقاد)64( الثاني المر

بعششد للنششاظر يظهششر  قششد(( فلنششه الضرورة أما ، باطل كلهما و نظر أو بضرورة
ًا يكششن لم أنه و أعتقده ما بطلن مدة ًا و علمشش و المششذاهب نقششل كششذلك و ، حقشش

فششي  كششذا)) بششالعكس و بطلنششه أعتقششد مششا صحة يظهر قد أنه من مر لما دلئلها
) . ( شرحها ) و ( المواقف

. يتسلسل و آخر نظر إلى فلحتياجة النظر وأما
ًا يكششون ل خطاؤه يظهر : ( الذي بقوله العضد أجاب ًا نظششر النششزاع و صششحيح

 .)) فيه وقع إنما
يحصششل معه إذا المعارض عدم علم إذا إل العلم يفيد ل : النظر الثالث المر
ًا ليس عدمه  و(( التوقف ينكششف لششم أي ، المعارض يقع لم إل و لم إل ضروري

ًا و ، النظر بعد وجود هششو و آخششر نظر إلى يحتاج و ، نظري فهو ينكشف ما كثير
ًا ) . ( شرحها ) و ( المواقف في كذا  ،)) يتسلل و المعارض لقيام محتمل أيض

العلششم يفيد كما القطعية المقدمات في صحيح  النظر((:  بقوله العضد أجاب
 .)) ضروري المر نفش في المعارض بعدم العلم يفيد النتيجة بحقية

ًا يكون قد الجازم : العتقاد الرابع المر ًا لكونه علم ًا مطابق لمشوجب مستند
ً يكون قد و ، ًا مطابق غير لكونه جهل يمكششن فل ، تقليششد أو شششبهة إلششى مسششتند

ًا ، بينهما التمييز ً النظششر عقيششب الحاصششل يكششون أن يؤمننششا مششاذا فإذ  .)) ؟ جهل
) . ( شرحها ) و ( المواقف من العبارة هذه لخصت
 .)) للعلم الجهل بمماثلة القائلين المعتزلة يلزم إنما  هذا((:  العضد قال

(( الوجه هنا يقول أن يقتضي )) فالنظر الول (( الوجه قال انه سبق . وقد الصل  كذا()64
 . ن الباقية المور بقية في كذا )) و الثاني
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العلششم للنششاطر حصششل : إذا ) فنقول الشعرية ( أي نحن  أما((:  الشارح قال
يعلششم فششإنه المطلششوب إلششى المفضششي بترتيبهششا و القطعية الصادقة بالمقدمات

 .)) جهل  ل علم عنه اللزم أن بالبديهة
صشحيح نظشره بشأن النشاظر علشم إمكشان يسشلمون القادحون كان : إذا أقول

ًا ًا علم ًا يقيني المششذكورة الباقيششة السششبع و هذه شبهاتهم سقوط في ريب فل بات
هششذا و ، يجششزم أن : غايته يقولون و ذلك يمنعون كانوا إن و ) ، ( المواقف قي

ونحوهششا في فيه المتعمق النظر إلى بالنسبة قوي فكلمهم ، به يوثق ل الجزم
النظششر صحة علمت إذا أنه غايته إذا ، يجدي ما ذلك عن به أجيب فيما ليس و ،

ًا ًا علم ًا يقيني و ، المعششارض بعششدم العلم حصل و ، علم ذلك بأن العلم حصل بات
ً العتقاد يكون أن من المن حصل العلششم إمكان ثبت إذا يفيد إنما هذا و ، جهل

أنششه ريششب ل و ، المكششان هششذا فششي البحششث فيبقى ، النظر بصحة البات اليقيني
بالصششحة جزمششه إل نحوهششا و اللهيات فيه المتعمق النظر في الناظر عند ليس

الششدلئل و الكششثيرة بالتجششارب ثبت قد الجزم هذا و الجزم، دعوى في صدقا أن
ًا مثله أن الواضحة بششذلك المتعمقششون اعششترف و ، غلطششا و خطششأ  يكون ما كثير

ًا مر كما يكششن لم خطأ الجزم يكون أن البعد غاية على لو و احتمل إذا و ، مرار
ًا النظر بصحة الجزم ًا العلششم بإفادته الجزم ل و ، بصحته علم ل و ، بششذلك علمشش
ًا علم أفاده ما بأن الجزم ًا المعارض بعد الجزم ل و ، بذلك علم و ، بعدمه علم

ً ذلك كل يكون أن من المن يحصل ل . جهل
. صحيح هو ما النظار من بأن كلها الشبهات هذه مع نقطع : إننا قيل فإن
كلهششا النظششار تكون أن يمتنع أن أي الجملة في الصحة المراد كان : إن قلت
ًا الجزئية النظار في يجدي ل فهذا ، فاسدة ًا واحد كششل فششي يفيششد إنما و ، واحد

ًا يكششون أن يحتمل فإنه بصحته يجزم نظر فكل ، الحتمال منها فينفششس فاسششد
المششراد كششان إن . و النظششار جميع الفساد يعم أن امتناع ذلك ينافي ل و ، المر

فيششه المتعمششق النظر إلى بالنسبة يسلم ل فهذا بعينها النظار بعض في القطع
علمتششم قششد و الجزم ذلك في لكم يحصل ما غاية إنما و ، نحوها و اللهيات في
البششديهيات إلششى تششؤول التي الواضحة السهلة القضايا في يسلم إنما و ، فيه ما

النظشر غيششر آخششر لشدليل بشالمر القطع يحصل قد نعم ، قرب عن عليها المتفق
بديهيششة القضششية تكششون كأن و ، بمجموعها اليقين يحصل أدلة كاجتماع الدقيق،

ًا الشششرع بهششا يصششرح كششأن و ، الشششرع يقرها و الدين في هي و قوية ل تصششريح
شششاء إن هششذا شششرح سششيأتي و – التلبيس أو الكذب على بجملة إل تأوبله يمكن

يوافقهششا دقيششق نظششر صششحة يسششتلزم ل القضششايا بهششذه اليقين لكن – تعالى الله
و أبيض جسم إلى أشرت لو كما النظر الفساد مع النتيجة تصح قدح إذ بنتيجته

، صششادقة هي  و))أبيض  هذا(( النتيجة فإن ، أبيض جسم كل و جسم : هذا قلت
. يخفى ل كما فاسد النظر و

العلششم يفيد قد إنما النظر : إن فقالوا اللهيات في النظر في القادحون وأما
ًا الذهان عن بعيدة فإنها ، اللهيات دون ، الحسأبيات و الهندسيات في و ، جششد

: بوجهين أحتجوا و ، الخلق و بالخرى الخذ و الظن فيها القصوى الغية
فشرع بهشا التصشديق و ، تتصشور سشل صششفاته و ذاته من اللهية الحقائق الول
.  التصور
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 و))  أنششا((:  بقششوله إليهششا يشير التي هويته النسان إلى الشياء أقرب ، الثاني
تصورها حيث من بل –فيه خلف ل فإنه وجودها حيث من ل – معلومة غير إنها

ًا لونهششا من بأحوالها التصديق حيث من و ، بكنهها ًا أو عرضشش ًا ، جششوهر أو مجششرد
ًا ًا ، جسماني معهششا يمكن ل كثرة فيها الخلف كثر قد و ، منقسم غير أو منقسم

هششذا النسان إلى الشياء اقرب كان إذا و المختلفة، القوال من بشيء الجزم
عششن أجيششب أنششه ذكششر (المواقف) ثم في كله هذا ذكر ؟ بأبعدها الظن فما حاله

الثششاني عششن و ، الحكششم منششاط هو يكون بعارض التصور يكفي بأنه الول الوجه
ل فيهششا الخلف كششثرة و ، لششه معلومششة غيششر النسان هوية أن نسلم  ل((:  بقوله
أن ذكرتششم بمششا يثبششت  فلششم(() :  ( شرحه في السيد  قال)) العسر على إل تدل

ًا هناك ًا نظر ًا يفيد ل صحيح غيشره عشن الصشحيح النظشر تميشز أن ثبت بل ، علم
ًا ] مشكل الهوية شأن [ في نششزاع ل و ، أشششكل اللهيششات فششي ذلك فيكون جد

.)) فيه
أن يزعمشوا لشم أنهشم بشه استدلوا ما و القادحين كلم من يظهر : الذي أقول
فيهششا يمكن ل انه ل و ، صادقة نتيجة عليه يترتب ل اللهيات في الصحيح النظر
مششن الصحيح النظر فيها يمتاز ل انه زعموا انما و ، المر نفس في صحيح نظر
صشحة تعلشم ل فلشذلك ، الششكال و الششتباه و الغمشوض و البعض لشدة غيره

ًا النظر ًا يفيد فل ، النتيجة صحة تعلم فل ، به يوثق علم فلهششم هذا على و ، علم
شديد اشتباه و غموض محل الحكم مناط هو يكون بعارض التصور ، يقولوا ان

و العسششر و ، عليهششا يترتب ما و العوارض في لغيرها اللهيات  مخالفة لحتمال
فششي كششونه و الهويششة شششأن فششي غيششره مششن الصششحيح النظششر تمييز إشكال شدة

، يجششزم أن للنششاظر يحصل قد ما غاية إذ ، القدح في كاف أشد و أشد اللهيات
ًا تقدم قد و ًا الجزم أن مرار ًا و خطأ يكون ما كثير ذلششك يقششع قد كان . إذا غلط

بالدرجششة الشششكال و البعششد مششن هششو بمششا الظششن فمششا ، نحوهششا و الحسششيات في
؟ القصوى

ذكششروا ما خلف على هو ما اللهيات أحوال من أن القادحين على يرد و هذا
أن لهششم لكششن ، حكيششم قششدير عليششم حي بأنه و ، جل و عز الخالق بوجود كالعلم
بوجششود النسششان كعلششم الضروريات من فهو القبيل هذا من كان ما أما ، يقولوا
النظششر جهششة من التشكل دخل إنما و ، ذلك من أوضح أو صفاتها بعض و هويته

كمششا الضششروريات إنكششار إلششى أصششحابه جر حتى ، وهنه تجاهل و ، فيه المتعمق
. غيرهم و للسوفسطائيين وقع

فإنمششا السششلفيون . فأما فيه المتعمق بالنظر القدح يختص هذا : فعلى أقول
عششز الخششالق أعششده الششتي المششور جلئششل لثبات الول السلفي المأخذ يعتمدون

ًا الشرع يثبت بذلك و ، لدراكها وجل يمتنششع مشن لخشبر أنفسشهم فيسلمون يقين
. البيان في التقصير و التلبيس و الكذب و الخطأ و الجهل عليه

ًا فيه المتعمق العقلي النظر أن وجل عز الله بحمد اتضح فقد ا كثير يوقشع م
يبنششى بششأن إمششا و ، لغلطه يتنبه لم غلط إحساس على يبنى بأن إما ، الغلط في

ضششعيفة شششبهة علششى يبنششى بششأن إما و ، عقلية بديهية يزعمها وهمية قضية على
ًا العقلية البديهية بها فيرد باطششل لششزوم علششى يبنى بأن إما و ، وهمية أنها زاعم
ًا يراه تحقيق و التجربة و الحس على المبنية الحديثة بالفلسفة تبين قد و ، حق
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القديمة الفلسفة نظريات من كثير غلط – المخترعة اللت و بالطرقا الختبار
عليها يبنون قطعية القوم عند كانت النظريات تلك من كثير و ، الطبيعيات في
اللهيششات فششي بغلطهم ظنك فما ، اللهيات في حتى المقالت من يحصى ل ما
فششي الغلششط يقششع فقششد ، الشاهد على الغائب قياس على فيها يعتمدون هم و ؟

، لشه مخشالفته اعتقششاد في أو ، المور بعض في للشاهد الغائب مشاركة اعتقاد
الدلششة من غيره أو ناقص استقرار على أبنائه الشاهد في اللزوم اعتقاد في أو

الشششاهد فششي لششزم إذا محقششق غيششر أنه اعتقاد في أو ، فيها الغلط يؤمن ل التي
كما ، يلتبس و يشتبه مما ذلك غير أو ، القياس تركيب في أو ، الغائب في لزم

كتششب طششالع إذا لسششيما و ، المطولششة  الفلسششفة و الكلم كتب طالع لمن يتضح
مششع فيه المتعمق العقلي فالنظر ، المعتزلة و كالشاعرة المختلفين الفريقين

الحقششائق في يشكك أن مظنة فهو تقدم كما الحق معرفة في إليه حاجة ل أنه
و الغزالششي كلم فششي تجششد و ، الحيششرة و الضلل و الشتباه و اللبس في يوقع و

و ، يقيششن إلششى ينتهششي يكششاد ل فيششه المتعمق العقلي النظر بأن يصرح ما ةغيره
، الحيششرة إلى الناظر ينتهي أن فأما ، تتنازع قياسات و تتقارع شبهات هي إنما

ًا كان إذا لسيما و عنده وقف بما فيرضى يعجز أن أما و أمششا و ، لهششواه موافقشش
. الموت يفاجئه حتى المتناقضات تلك بين يتطوح يزال ل أن

أن فيشرحه اليقين  أما(( : 43 / 1)  ( المستصفى في الغزالي قال قد و
أحوال ثلثة فها إليها سكنت و ، القضايا من بقضية للتصديق أذعنت إذا النفس

 :
أن تقطشع أن هشو و ثشان قطشع إليه به تقطع و تتيقن : أن أحدها بشه قطعهشا ب

التبششاس ل و غلششط ل و سششهو به يكون أن يمكن ل فيه يقينها بأن تتيقن و صحيح
يقينهششا صششحة يكششون و ، الثششاني يقينهششا في ل و الول يقينها في الغلط تجوز فل

لششو حيششث بششل ، الخطششأ مششن آمنة مطمئنة تكون بل ، الول يقينها كصحة الثاني
تتوقششف فل يناقضششها مششا ادعششى و معجزة أقام أنه النبياء من نبي عن لها حكي

فهي معجزة أنه ظن ما أن و بنبي ليس القائل بأن تقطع بل الناقل تكذيب في
الخطششر إن و ، نششاقله و قششائله مششن تضحك بل تشكيكها في هذا يؤثر فل مخرقة

اعتقادهششا نقيششض لششه انكشششف بششه سر على أطلع قد الله يكون أن إمكان ببالها
ًا اعتقادها فليس ل واحششد شششخص و ، السشتة من أقل : الثلثة قولنا مثاله ، يقين
ًا الواحد الشخص و مكانين، في يكون ًا قديم ًا ، حديث ًا موجششود سششاكنا ، معششدوم

ًا . واحدة حال في – متحرك
ًا بها : أن الثانية الحال ًا تصديق أشششعرت لششو و البتششة بنقيضششها تشعر ل و جزم
لهششا حكششي و أصششغت و ثبتششت لششو لكنهششا و ، إليششه للصغاء إذعانها تعسر بنقيضها
أجمششع [ أو صششديق أو كنششبي عنششدها النششاس أعلششى هششو عمششن معتقششدها نقيششض

ًا فيها ذلك ] أورثا المتصوفة أو المتكلمين كبار و الفلسفة هذا لنسم و ، توقف
ًا الجنس ًا اعتقاد النصششارى و اليهود و المسلمين عوام اعتقادات أثر هو و جزم

، مششذاهبهم نصششرة فششي المتكلميششن أكششثر اعتقششاد بل ، أديانهم و معتقداتهم في
فشإن نششؤهم عليه فوقع الصبا في الظن بحسن الدليل و المذهب قبلوا فإنهم

. عزيز السلم و الكفر إلى نظره في مليه يستوي الذي بالنظر المستقل
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تشششعر هششي و بششه التصديق و الشيء إلى سكون لها يكون : أن الثالثة الحال
مى هشذا و قبشوله عشن طبعها ينفر لم أشعرت لو لكن و تشعر ل أو بنقيضه يس

ًا .)).  …درجات له و ظن
تششبين اللهيششات فششي المتعمششق النظششر حال في تقدم بما هذا قرن : إذا أقول

ًا ًا بيانشش ًا عامتهششا أو أقيسششته غششالب أن واضششح المأخششذين يخششالف مششا خصوصشش
العتقششاد إفششادة عششن العششارفين النظششار عنششد تقصششر بل اليقين تفيد ل السلفيين

. الجازم
التشكيك تقبل لنها السلفيين المأخذين أدلة منه قريب أو قيل: فكذلك فإن

. بصعوبة لو و
عليهششا يتوقششف الششتي هي و الول السلفي المأخذ من الدلة جلئل : أما قلت
. و فيششه المتعمق بالنظر ابتلي من عند التشكيك تقبل فإنها الشرع أصل ثبوت

يشششك مششن منهششم و ، كلها البديهيات في شك من هؤلء من فإن ، يضرنا ل هذا
تقدم كما بحق شئ المر نفس في ليس فيقول كل يجحد من و ، شئ كل في

ًا، التشكيك قبول سلمنا إن أننا على ، ول فإننشا مطلق ا ذلشك : إن نق يكشون إنم
الشششرع قبششول وجششوب .و أوامششره يمتثششل و الحششق الشرع يقبل لم من حق في

يحصششل هششذا و ، السعادة و النجاة و الصدقا و بالحق أولى بأنه العلم فيه يكفي
ًا مع أوامره امتثل و الشرع النسان قبل فإذا ، للحجة أصغى مكلف لكل قطع
واحششد بدليل يكن لم إن شاء بما اليقين له تعالى الله هيأ الحق في رغبة صدقا

إئشَك تعششالى قشال ، العنايشة ذلشك فشوقا و كثيرة، أدلة فبمجموع َل ُأو َتشَب : [  إفشي َك
إهُم إب ُلو إْليَماَن ُق ُهْم ا َد ّفَي َأ ْنُه إبُروٍح َو  . 22:  ]  المجادلة إم
إت تعالى وقال َل َقا ْعَراُب : [  َْل ّفَنا ا ُنوا َلْم ُقْل آَم إم ْؤ إكْن ُت َل ُلششوا َو َنا ُقو َلْم ّفَمششا َأْسشش َل َو

إل ْدُخ إْليَماُن َي ُكْم إفي ا إب ُلو إإْن ُق ُعوا َو إطي ّفَلَه ُت َلُه ال ُكْم ل َوَرُسو ْت إل ُكْم إمْن َي إل ْعَما ًا َأ ْيئ َش
ّفَن ّفَلَه إإ ُفوٌر ال إحيٌم َغ  .14:  ] الحجرات َر

ّفَا] تؤذن كلمة ًا يثبششت أن بصدد هو بها المنفي بأن [ لم مششن عششد و فهششذا قريبشش
. السلم لقبولهم جزاء قلوبهم في اليمان يدخل بأن وجل عز الله

، أطعتم إن إنكم : المعنى العلم أهل بعض ] قال … تطيعوا إإن : [ و وقوله
. العمال ثواب فتستحقون اليمان تعالى الله رزقكم
إذيَن جل و عز وقال ّفَلشش َوا ْوا : [  َد َتشش ْه ُهششْم ا َد ًى َزا ُهْم ُهششد َتششا ُهْم َوآ َوا ْقشش : ] محمششد َت

17. 
َوَمْن تعالى وقال إل : [  إل ّفَلُه ُيْض ٍد إمْن َلُه َفَما ال َوَمْن َها إد .  ْه ّفَلششُه َي إمششْن َلششُه َفَمششا ال

إضل –ش 36] الزمر:  ُم ه نفسشه الغزالي ذكر قد  .و37  أمشره أول فشي كشان أن
اللششه شششفى  حششتى((:  قال الولية الضرورية البديهيات حتى شئ كل في يشك
و ، العتششدال و الصششحة إبل النفس عادت و ، العلل و المرض ذاك عني تعالى

ًا العقلية الضروريات رجعت بنظششم ذلششك يكن لم و ، يقين و أمن على بها موثق
هششو النششور ذلششك و ، الصششدور فششي تعالى الله قذفه بنور بل ، كلم ترتيب و دليل

)  الصشششفهانية ( العقيشششدة ششششارح عشششن  نقلشششه)) المعشششارف أكشششثر مفتشششاح
التي العلوم من معي حصل قد كان  و(( : 98 ص عنه نقل و  ،95 – 94 ص

و الششرعية العلششوم صششنفي عن تفتيشي في سلكتها التي المسالك و مارستها
الصشول هشذه و ، الخششر اليشوم و بشالنبوة و ، تعششالى بشالله يقيني  إيمان العقلية
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تجششارب و قرائششن و أسباب بل ، محرر دليل بل نفسي في رسخت كانت الثلثة
 .)) تفاصيلها الحصر تحت تدخل ل

فششإنه أحششد لكل ليس الصدور في تعالى الله يقذفه الذي النور ذلك : و أقول
ه الغزالي ذكر قد و ، البديهيات لمنكري يحصل لم علشى ششهرين نحشو بقشي أن

مششن لكششن و عششام الضششروريات إلششى بالنسبة الصل في إنه يقال قد بل ، الشك
احتجششب النظر جهة من اليقين اكتساب حاول و فيه المتعمق النظر في خاض

اسششتمر ذلششك علششى اسششتمر فإن ، النور ذلك عنه احتجب النظر جهة من اليقين
النور ذلك له عاد بالفطرة القناعة إلى رجع إن و ، كالسوفسطائية الشك على
ًا النور قذف ليس كذلك و ، للغزالي وقع كما العقليششة الضروريات في محصور

الشششرع يثبششت ل الششتي العقليششة القضشايا جميششع يتنششاول بل ، الغزالي يعنيها التي
و الحششق فششي الرغبششة صششدقا علششى موقششوف كلهششا فيهششا حصششوله لكن و ، بدونها

. هوى كل على إيثاره و ، منه ظهر لما الخضوع
و تعششالى بششالله اليقينششي اليمان تحصل التي التجارب و القرائن و السباب و

اتفششق أنششه الغزالششي ذكر الذي النوع على مقصورة ليست الخر اليوم و بالنبوة
أقششوى و منها أقرب هو ما شاء لمن تعالى الله ييسر بل ، للعلوم بممارسته له

دبر و النفشس و الفشاقا آيشات فشي العشادي بالنظر إنمشا . و السشنة و الكتشاب ت
ً اكتفششى فمششن ، جل و عز الله لفضل التعرض في الشأن الشششرع برجحششان أول
فقششد حششدوده عند وقف و به جاء لما خضع ة نفسه له أسلم و هواه على فآثره

حصششل قششد ممششا أصششفى هششو وجششه علششى اليقيششن ذلك و ، النور ذلك لنيل تعرض
شششأن فششي المعقششولت ممارسششته لن ، أهنأ و أبهى و أضوأ و العلوم بممارسته

فششإن ، ذلششك مششن أشششد المر بل ، التشكيكات و الشبهات فيها تعترض اللهيات
ًا فيه المتعمق النظر في الخوض الصششراط عششن عششدوٌل جهتششه مششن للهششدى طلب

و الخششذلن و للحرمششان تعششرض فهو ، المؤمنين سبيل عن خروج و ، المستقيم
أن إل فضششله يحرمششه فل ، عبششاده بعششض تعششالى اللششه يعششذر قششد لكششن ، الضششلل
. بالله العياذ و لها العاقبة تكون قد و تغالبه تزال ل بل عليه تنغصه الشبهات

بصششدقا اليقيششن له حصل فقد جملة الشرع بصحة اليقين له حصل من و هذا
ههنششا يسششتحيل إذ البتششة إختلل إليششه يتطششرقا ل أنششه و ، الشششرع به جاء ما جميع

حال هو هذا و ، البيان في التقصير و ، التلبيس و ، الكذب و ، الخطأ و ، الجهل
. السلفيين المأخذين

رجششع فإذا ، حلها عليه يتعسر شبهة ذلك حصل لمن تعرض قد أنه المر غاية
فيمششا النظششار عششن تقدم قد . و الشبهة بتلك يبال لم لربه تصديقه و إيمانه إلى

نشششتغل  ل((:  قولهم البديهيات في القادحون أوردها التي المور عن به أجابوا
إلينششا يتطششرقا ليس و ، عنها يذب أن عن مستغنية الوليات لن ، عنها بالجواب

ًا فاسدة أنها نعلم التي الشبهة بتلك فيها شك وجششه عندنا يتيقن لم إن و ، قطع
بششه أيقششن لمششا ، المناقضششة الشششبهات دفع في السلفي يقول  . فهكذا)) فسادها

اغششتر و ، يقينششه و إيمششانه نسششي مششن الخاسششر الخششائب . و الشششرع صششدقا مششن
. فهلك بالشبهات

ْتُل تعالى الله قال َوا إهْم : [) ْي َل َأ َع َبشش إذي َن ّفَلشش ُه ا َنششا ْي َت َنششا آ إت َيا َلَخ آ ْنَسشش َهششا َفا ْن َعُه إم َب ْت أ
َ َفشش

َطاُن ْي ّفَش َكاَن ال إويَن إمَن َف َغا ْل ْو ا َل َو َنا .  ْئ ُه إششش َنششا ْع َف َهششا َلَر ّفَنششُه إب إك َل َد َو َلشش َلششى َأْخ إض إإ َْلْر ا
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َع َب ّفَت ُه َوا َوا ُلُه َه َث إل َفَم َث إب َكَم ْل َك ْل إمْل إإْن ا إه َتْح ْي َل َهْث َع ْل ْو َي ْكُه َأ ْتُر َهششْث َت ْل إلششَك َي َثششُل َذ َم
إم ْو َق ْل إذيَن ا ّفَل ُبوا ا ّفَذ َنا َك إت إص إبآيا ْقُص َقَصَص َفا ْل ُهْم ا ّفَل َع ّفَكُروَن َل َف َت َء َي ً . َسششا َثل ْوُم َم َقشش ْل ا
إذيَن ّفَل ُبوا ا ّفَذ َنا َك إت ُهْم إبآيا ُفَس ْن َأ ُنوا َو إلُموَن َكا ْظ إد . َمْن َي ْه ّفَلششُه َي َو ال ُهشش إدي َف َتشش ْه ْلُم َوَمششْن ا

إلْل إئششششششششششششششششَك ُيْضشششششششششششششششش َل ُأو إسششششششششششششششششُروَن ُهششششششششششششششششُم َف ْلَخا ] . ا
.178- 175:  العراف

إلى نظره في ميله يستوي الذي بالنظر المستقل  فإن((:  الغزالي قول أما
يسششتوي مششن يمدح : كيف يقال و عليه هذا ينكر  . فقد)) عزيز السلم و الكفر
أكششثر أن مقصوده بأن هذا عن يجاب ! و ؟ الحق و الباطل إلى نظره في ميله

عليششه بششل ، الحششق أنششه منهششم اسششتيقان بششدون السششلم إلششى يميلون المتكلمين
أو النصششرانية أو اليهوديششة علششى نشششأ مششن يششرى ، لششذلك و ، اعتششادوه و فششألفوه
. المر نفس في باطل أنه مع عليه نشأوا ما إلى يميلون غيرهما
و التسليم من جل و عز الله بشرط وفوا الذين السنة أئمة : أما أقول لكني

اللششه يكتششب لن تعرضوا قد لنهم هذا في لهم شأن فل ، له الطاعة و الخضوع
و ، هششدى يزيششدهم و ، هدى ويزيدهم ، منه بروح يؤيدهم و ، اليمان قلوبهم في

و بصششيرة عن بها اهتدوا و ، السلفيين بالمأخذين فقنعوا ، اليقين النور يرزقهم
و ، الشششبهات مششن أعرض و ، عليه ثبت و ، الحق أنه علم ما اختار من و ، يقين

المسششتقلين النظششار إن كمششا ، بششالنظر مسششتقل غير إنه مستقل غير إنه يقال ل
. و تقششدم بمششا القششادحون أوردهششا الششتي المور عن أجابوا و ، بالبديهيات قطعوا

ه يرى هو و الغزالي أن كما بالضشروريات أيقشن : إنشه قشال بشالنظر مسشتقل أن
الله اليمشان له حصل أنه و ، صدره في قذف بنور بل ، دليل بدون و ، تعشالى ب

ل تجشارب و قرائششن و بأسشباب بشل ، محشرر دليشل بشدون الخر اليوم و ، بالنبوة
ًا للخصششم لششه حصششل مششا يشششرح أن يمكنه ل أنه ريب ل و ، تحصى ًا شششرح وافيشش
. اليقين للخصم يحصل
عليهششم يغلششب الششذين ، له الخاضعين المحبين المسلمين عامة : إن أقول بل

و ، الهدايششة تلششك و التأييد ذلك و ، النور لذاك تعرض ممن هم الطاعة و التقوى
و ، العششادي النظششر و الفطششرة عششن الناشئ الحقيقي اليقين من لهم منهم كثير

مشا تأييششده و جششل و عششز الله عناية مع اليقين مجموعها يفيد كثيرة أمور اجتماع
الفضششل ذو اللششه و ، يشاء من يؤتيه الله فضل ذلك  و )65(  ، النظار لكابر ليس

و) 66( ، الغزالششي قششال كمششا أكششثرهم يكون أن يبعد فل المتكلمون . فأما العظيم
و للحرمششان تعرضششوا بششل ، الهداية و التأييد و النور لذلك يتعرضوا لم أنهم ذلك

فإذا ، المؤمنين سبيل غير سلوكهم و المستقيم الصراط عن بعدولهم الضلل
ّفَنَمششا قششال ! و ربششه قبششل نفسه حمد العتقاد من شئ لحدهم حصل إإ ُتششُه : [  إتي ُأو

ً رأيت  ثم )(65 8 ) ج المعاني ( روح في تراها طويلة عبارة ) للغزالي التفرقة ( فيصل عن نقل
حق في اليمان أسباب أحد المتكلمين أدلة ذكر يكون ان يجوز أنكر (( لست  فيها119 ص

ًا نادر هو و عليه بمقصور ليس ذلك لكن و الناس بعض الدلئل من المستعار فاليمان … أيض
ًا ضعيف الكلمية العوام أيمان الراسخ اليمان بل ، شبهة بكل التزلزل على مشرف جد
عنها العبارة يمكن ل  بقرائن البلوغ بعد الحاصل و السماع بتواتر الصبا في قلوبهم في الحاصل

. )) . المؤلف
 السابق الهامش  نفس )(66
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َلى ٍم َع ْل إدي إع ْن ) : ( الزمر سورة من و  ،78) :  ( القصص سورة من ] أقرأ إع
49. 
ّدقوا لهم قيل إذا و يتعلششق فيمششا نصششدقا : ل قششالوا الرسششل بشه جششاءت بمشا ص

دينششه يأخذ بمن استهزءوا و ، كشفنا أكثر أو عقولنا أدركته بما إل ، بالمعقولت
اللششه . قششال ذلششك غيششر و ، الغثر و ، الغثاء و ، الحشوية سموهم و النصوص من

ّفَما تعالى َل َف ُهْم : [  ْت َء ُهْم َجا ُل إت ُرُس َنا ّي َب ْل إرُحوا إبا ُهْم إبَما َف َد ْن إم إمَن إع ْل إع ْل َقا ا إهْم َوَحا إب
ُنوا َما إه َكششا ُئوَن إبشش إز ْه َت ُنششوَن تعششالى قششال  . و83: ] المششؤمن َيْسشش إم ْؤ ُت َف َأ إض : [  ْعشش َب إب

إب َتا إك ْل ُفُروَن ا ْك َت ْعٍض َو َب  .85:  - البقرة ] الية إب
أولئششك قششالوا الصششالح السششلف بهششا آمششن كمششا بالنصششوص آمنوا لهم قيل إذا و

َذا تعششالى الله قال ، المعقول ما يدرون ل جفاة أميون أعراض إإ َو ُهششْم إقيششَل : [  َل
ُنوا إم ّفَناُس آَمَن َكَما آ ُلوا ال إمُن َقا ْؤ ُن ُء آَمَن َكَما َأ َها َف ُهْم َأل الّس ّفَن ُء ُهُم إإ َها َف إكْن الّس َل َو

َلُموَن ل ْع و تعششالى اللششه إلى الكذب نسبة  إلى الزيغ بهم آل  . و13:  ] البقرة َي
ّفَن سششبحانه قششال ؟ تعالى الله يهديهم فأنا ، التي بالباب يجيء كما ، رسله إإ  ] :
إذيَن ّفَل ُنوَن ل ا إم ْؤ إت ُي إه إبآيا ّفَل إهُم ل ال إدي ْه ّفَلُه َي ُهْم ال َل َذاٌب َو إليٌم َع ّفَنَما َأ إإ إري .  َت ْف إذَب َي َك ْل ا
إذيَن ّفَل ُنوَن ل ا إم ْؤ إت ُي إه إبآيا ّفَل إئَك ال َل ُأو ُبوَن ُهُم َو إذ َكا ْل  .105- 104: ] النحل ا

ًا خالفوا فالقوم فيمششا حششالهم يكششون أن يوشك و ، السلمية العقائد من كثير
علششى يحششافظوا لششم انهششم أي ، الغزالششي قال ما نحو على بمخالفته يصرحوا لم

بالنتسششاب اعششتزوا و السششلم على نشأوا لكن و ، يقين و إيمان عن البقية تلك
.  جل و عز الله عند العلم و ، البتة به التعلق يقطعوا أن فكرهوا إليه

فششالنظر ، النظر في الشأن لكن و ، محمود بالنظر الستقلل عن والتحقيق
امتثال و ، الشرع حده الذي الحد عند الوقوف مع السلفيين المأخذين بحسب

و  الشششبهات اتقششاء مششن بإحسششان تششابعوهم و الصششحابة به عمل و إليه أرشد ما
و ، محمشود فيششه فالسششتقلل ، محمشود تفريطششه و الشدين فششي الختلف تجنشب
و ، الحقششائق فششي التشششكيك إل يثمششر يكشاد ل لنشه ، مذموم فيه المتعمق النظر

السششتقلل علششى الحششرص يكششون أن يوشششك و ، تفريقششه و الششدين في الختلف
و اليمششان للنسششان يحصششل قششد فأنه ، الشيطان أسلحة أمضى من فيه بالنظر
ذكششر بمشا و ، الول السششلفي المأخششذ مششن الواضششحة و الفطرية بالقضايا اليقين

قششذف مششن و بمجموعهششا اليقيششن يحصل ظنية كثيرة قضايا اجتماع من الغزالي
أكثر أو   شبهة فيه المتعمق النظر في له يعرض ثم ، القلب في جل و عز الله

حششب فيششدعوه ، حلهششا عليششه فيتعششذر ، اليمششان ذاك و ، اليقيششن ذلششك تخششالف
ًا اليمان ذاك و ، اليقين ذاك ترك و إتباعها إلى بالنظر الستقلل نفسششه متهمشش

القاضششي مثل فمثله ، السلم في لهواها هو إنما الشبهة تلك ببطلن ثقتها لن
. المقدمة في مر كما أخاه فيظلم هواه عن يتباعد
فيششه المتعمششق النظششر ترك هو الحقيقة على بالنظر الستقلل : أن أقول بل
ًا المأخششذين خششالف بمششا العتداد ترك القل على أو ، باللهيات يتعلق فيما رأس

. يأتي ما و تقدم ما تدبر لمن يتضح كما منه السلفيين
المتعمششق النظششر اختلل علششى الحجششة إقامة في تعالى و تبارك الله أبلغ وقد

يرجعششوا أن بالسششتقلل المشششهورين النظار أكابر لبعض يسر بأن اللهيات في
أبششو الشششيخ فمنهششم ، المسلمين عامة عليها التي الحال تمني إلى موتهم قبيل
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و ، الحرميششن إمششام الملقششب الجششويني ابششن المعششالي أبششوا و ، الشعري الحسن
. الرازي الفخر و ، الغزالي تلميذه
ً الشعري أما ًا كان أول و مسششائل فششي خششالفهم و المعتزلة فارقا ثم ، معتزلي
ًا رجع ثم ، التعمق على بقي مششذهب ) إلششى ( البانششة كتششابه من يظهر كما أخير

ًا طبع قد و ، ) مشهور ( البانة كتابه و ، الحديث أصحاب ل الشششعرية و ، مرار
. إليه يلتفتون يكادون
خمسششين قرأت  لقد((:  موته مرض في قال انه عنه فصح الجويني ابن وأما

ًا ًا خمسششين فششي ألفشش علششومه و ، فيهششا بإسششلمهم السششلم أهششل خليششت ثششم ألفشش
، عنهششا السششلم أهل نهى الذي في غصت و ، الخضم البحر ركبت و ، الطاهرة

قد الن و ، التقليد من الدهر سالف في أهرب كنت و الحق طلب في ذلك كل
لششم  فششإن)67(  ،)) العجششائز بششدين  عليكششم(( ، الحششق كلمششة إلششى الكل عن رجعت

عنششد أمششري عاقبة تختم و ، العجائز دين على فأموت بره بلطف الحق يدركني
لبششن فالويششل ، اللششه إل إله : ل الخلص كلمة و ، الحق أهل نزهة على الرحيل

فيهششا يخششالف مقالششة كششل عششن رجعششت أنششي علششي  أشهدوا((:  قال  و)) الجويني
جششاء مما ذلك غير  . إلى)) نيسابور عجائز يموت ما على أموت أني و ، السلف

) لبششن الشششافعية ( طبقششات ، ) للششذهبي ( النبلء مششن ترجمته في تجده و عنه
. غيرها و السبكي
:  أمور منه لك يتضح الرض شهرته طبقت الذي الرجل هذا كلم فتدبر
. للنجاة مقتٍض بأنه و العجائز اعتقاد بصحة ثقته : حسن الول
المتعمق النظر قضايا من ذلك يخالف بما ثقته سقوط ثقته : سقوط الثاني

. الهلك و لويل مقتض القضايا تلك اعتقاد بأن جزمه و فيه
علششى بقيششن لنهششن العجششائز حششال دون حششاله أن يششرى ذلششك مششع : أنششه الثالث
علششى ثبتششن و ، الصششراط لزمششن و ، الرتيششاب و الشششك مششن سششلمن و الفطششرة
يؤيشدهن و ، اليمششان قلششوبه فششي تعششالى اللششه يكتب أن لهن فرجى س، السبيل

حششال هششذه كششانت إذا و ، حششالهن مثششل إلششى يعششود أن يتمنششى فلهششذا ، منششه بروح
. السلفيين العلماء حال يكون أن عيى فما ، العجائز
: غريزتان عليه يغلب فكان الغزالي وأما

. المعارف تحصيل إلى : التوقان الولى
ًا يراه ما على الناس حمل على الحرص : شدة الثاني فششي نشششأ لكنششه ، نافع

ًا و فرقتششه و مذهبه علماء على سيما ل و فيها يسود كان قطر و عصر خصوصشش
: أمور أساتذته
طشالب علشى بقشي فمشا تأسسشت قد المقالت و المذاهب أن : اعتقاد الول

وز ، الجششدل و ، الصششول يتقششن و ، فرقتششه مقالششة و ، مذهبه يعرف أن إل العلم
س. فرقته مقالة و ، مذهبه عن يتجردللدفاع ثم ، الكلم

النبي إلى )) بنسبته (( الحياء في الغزالي صرح قد و ، حديث أنه إلى الجويني ابن  يشير()67
كما ، سلم و عليه الله صلى النبي عنت له أصل ل أنه الصواب لكن و ، سلم و عليه الله صلى
بينت قد و ، موضوع لكنه و ، عمر ابن عن روي حديث معناه في نعم ، الحديث أئمة له صرح
الحديث في الغزالي و الجويني حال  ) . و54  و53(  )) رقم الضعيفة (( الحاديث في ذلك

ًا فيهما المصنف رأي يأتي و ، العلم أهل عند معروفة  . ن قريب
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منهششا كششان فمششا ، منهششا فششرغ قششد الشرعية النصوص أن : اعتقاد الثاني المر
قششد الجتهششاد أن الغزالشي زعشم قشد و ، المجتهششدون بشه أحششاط قد بالفقه يتعلق
ًا كان ما و ، أنقطع أشششتهر مششا مششع الكلم أئمة هذبه و لخصه قد بالعقائد متعلق

كششثر قششد و ، تأويلهششا وجششب النصوص خالفته إذا و ، العقل على العقائد مدار أن
و هششو كان لهذا و ، العقائد على لها سلطان ل أنه عندهم أستقر حتى ذلك فيها

عليششه التنبيه ترى كما السنة معرفته عن الناس أبعد من الحرمين إمام أستاذه
ن( تلخيشص مواضشع في : جشل و عشز اللشه قشول عشن الكلم فشي ) و الخشبير م

إفْر ْغ َت ُهْم [ اْس ْو َل إفْر ل َأ ْغ َت ] . َتْس
أحششاديث ( تخريششج ) و الميششزان ( لسششان مششن محيريز بن محمد ترجمة وفي
. غيرها و ) ، الحياء

احتجششا فششإن ، بالنصششوص العتششداد قليلي كانا المامين هذين أن يتبين وبذلك
ًا ذكرها إلى لعلششه يششدريان ل بحششديث يحتجا أن يهيمها يكاد ل مبالة بدون تعسف

. كلها فيها هو ) و ( الصحاح في حديث وجود ينكر أن ل و ، موضوع
همشا الغزالشي عليها نشأ اللذين المقالة و المذاهب أن : اشتهار الثالث المر
المسششتوفي هششو الشششافعي مششذهب أن فاشششتهر ، المقششالت و المششذاهب أقششوم

هشي الششعرية مقالة أن و ، بأحدهما مخل عداه ما أن و ، النظر و الثر لجهتي
و المعتزلشة كمقالشة بأحشدهما مخشل عداها ما أن و ، العقل و للنقل المستوفية

. الحديث أصحاب مقالة
ًا متينة الفلسفة مقالت أن : اعتقاد الرابع المر التحقيششق علششى لبنائهششا جششد

. التعصب و التقليد من البراءة مع المعقول في البالغ
ًا الباطنية عند أن : توهم الخامس المر ًا علمشش و بالفلسششفة لمعرفتهششم غريبشش
. العصر ذلك في دعاتهم نشاط و ، الدين اسرار معرفة دعواهم
بتهششذيبهم أنهششم لششدعواهم المر جلية الصوفية عند أن : توهم السادس المر
شششرح مششن منهششم يظهششر  مششا مششع هي كما المور حقائق لهم انكشفت أنفسهم

لشششيوخهم يظهششر مششا و ، والباطنيششة الفلسفة يشرحها مما بأدقا الحقائق بعض
، الغريبة الحوال  و)68( المغيبات بعض عن الخبار و الخواطر عن الكشف من
ًا تهششذيبها و النفششس لرياضششة أن كلهششا الفششرقا شششهادة مع ًا أثششر ترقيششة فششي بالغشش

. مداركها
أصششحاب علششى الرد من فرغوا قد الشاعرة متكلمي أن : زعم السابع المر
و الفلسششفة مقالششة بقششي و ، المتكلمين من  غيرهم و المعتزلة على و الحديث
. الصوفية و الباطنية

علششى المسششتولي هششو فكان قبله التي للمور كالنتيجة هو السابع المر هذا و
مششن ( المنقششذ سششماه الششذي كتششابه فششي حاله شرح من يتضح كما الغزالي ذهن

 فمششا94 ) ص الصششفهانية العقيششدة ( شششرح في ذلك ملخص ترى و ) ، الضلل
. بعدها

ً أنه ذكره مما و ، ذلششك زال ثششم البششديهيات و الحسششيات صششحة في يشك أول
في تعالى الله قذفه بنور بل ، كلم ترتيب و دليل بنظم ذاك يكن لم  و((:  قال

 .239 – 238  و194 ص التعليق   أنظر()68
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الطششالبين أنصششاف انحصششرت المششرض هششذا تعالى الله كفاني لما و … الصدور
. و …الفلسششفة . و …الباطنيششة . و …المتكلمششون ، فششرقا أربششع فششي عنششدي

فهششؤلء ، الربعششة النصششاف هششذه يعدوا ل الحق نفسي في . فقلت …الصوفية
. …مطمششع الحششق درك فششي يبقششى فل عنهششم ، الحششق طلششب سششبيل السالكون

أنششه ذكششر  . ثششم)) الفرقا هؤلء عند ما استقصاء و الطرقا هذه لسلوك فابتدأت
الكلم يكششن  فلششم((:  قششال ،  فيششه صششنف و عقله و فحصله الكلم بتحصيل ابتدأ
ًا حقي في يمحشوا مشا فيه يحصل . فلم  …شافيا أشكوه الذي لدائي ل و ، كافي

: قششال ثششم فيهششا التبحششر و الفلسششفة تحصششيله ذكر  ثم)) الحيرة ظلمات  بالكلية
ًا ذلك أن  علمت(( ً ليششس العقششل فششإن الغششرض بكمششال وافششي غير أيض مسششتقل

ًا ل و ، المطالب بجميع بالحاطة ذكششر  ثم)) المعضلت جميع عن للغطاء كاشف
ًا  فهؤلء((:  قال أن إلى الباطنية  .)) ظششاهرهم و باطنهم سبرنا و جربناهم أيض

أقبلششت هششذه من فرغت لما أني  ثم((:  قال ، عندهم مطلوبه يجد لم أنه ذكر و
إطششراء فششي عششادته على إطرائها في أطال و  فذكر)).  …الصوفية طريق على

ً الفلسفة أطرى كما يحصل ما لششه ثقششة ل المنطق يعرف ل من : إن فقال أول
محاولششة من بد له يكن فلم ، يمكنه ما آخر التصوف أن يرى كان لنه و ، بعلمه
. به نفسه إقناع
ًا كتبه في كلمه صار ثم ًا و ، الطرقا هذه بين تردد كلمششه يختلششف مششا كثير
، آخششر فششي يخالفها و ،  موضع في الفرقة هذه يوافق ، الواحدة القضية في

ً رشد ابن له ضرب حتى :  حطان بن عمران قول مثل
ًا ذا لقيت إذا يماٍن يوم

يمششششششششششششششششششششششششششششن
 

ًا لقيششششت إن و معششششدي
فعششششششششششششششششششدناني

 
الخششروج مششن مقصششودة تحصششل لم الطرقا بتلك إحاطته أن على يدل ذلك و
فششي الرجششوع علششى بعثه مما ذلك كان و ، التذبذب في أوقعته بل ، الحيرة عن
ً كان ما إلى عمره آخر علشى فأقبشل ، فيشه ششيء ل أنه يرى و ، عنه يرغب أول

) البخششاري ( صششحيح و مششات أنششه ) فيقال ( الصحيحين سماع و ، القرآن حفظ
أعلم الله . و تصنيفه في ذلك أثر يظهر حتى بعمره يمتع لم لكن ، صدره على

.
 أوصى(( : 429 / 4)  الميزان ( لسان من ترجمته ففي الرازي الفخر أما و

كتششاب مششن ترجمتششه فششي الوصششية هششذه  و)) اعتقاده حسن أنه على تدل بوصية
مرضه شدة في  أملى((:  الكتاب مؤلف  قال28 – 26 / 2)  النباء ( عيون

نسششخة هششذه و … الصششفهاني علششي بن بكر أبي بن إبراهيم تلميذه على وصية
الواثششق بششه ربششه رحمششة الراجي العبد يقول الرحيم الرحمن الله : بسم الوصية

و بالششدنيا عهششده آخششر فششي هو و الرازي الحسين بن عمر بن محمد موله بكرم
مششوله إلى يتوجه و ، قاس كل فيه يلين الذي الوقت هو و ، بالخرة عهده أول
و ، الخلششق عششن تعلقه انقطع مات إذا : النسان يقولون الناس . إن …آبق كل
:  وجهين من مخصوص العام هذا

ًا ذلك صار صالح عمل منه بقي إن : أنه الول أثششر لششه الششدعاء و ، للدعاء سب
.  الله عند
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ً كنششت أني فعلموا ، الول أما ، … الطفال بمصالح يتعلق : ما الثاني و رجل
ًا . للعلم محب
ًا شيء كل في أكتب ) فكنت ( أ كششان سششواء كيششف و كميششة علششى أقف ل شي
ًا ً أو حق ًا ، باطل ًا أو غث ! سمين

العالم هذا أن لي المعتبرة الكتب ) في نصرته ( ؟ نظرته الذي أن ) إل ( ب
و ،  العششراض و المتحيششزات مماثلششة عششن منششزه مششدبر تششدبير تحت المحسوس

. الرحمة و العلم و القدرة بكمال موصوف
فيهششا رأيششت فمششا ، الفلسفية المناهج و ، الكلمية الطرقا اختبرت قد ) و ( ج
تسششليم في يسعى لنه ، العظيم القرآن في وجدتها التي الفائدة تساوي فائدة

المعارضات إيراد في التعمق عن يمنع و تعالى لله بالكلية الجلل سو العظمة
فششي تضششمحل و تتلشششى البشرية العقول بأن العلم إل ذاك ل و ، المناقضات و

. الخفية المناهج و ، العميقة المضايق تلك
، ووحششدته ، وجششوب مششن الظششاهرة بالششدلئل ثبششت مششا : كل أقول ) فلهذا ( د

الششذي هششو فششذاك ، الفعالية و التدبير و ، الزلية و القدم في الشركاء و وبراءته
الغمششوض و الدقششة إلى فيه المر انتهى ما أما و ، به تعالى الله ألقى و به أقول
الئمششة بيششن عليهششا المتفششق الصششحيحة الخبششار سششو القششرآن فششي ورد مششا فكششل

إلششه يشا أقشول كششذلك يكشن لششم الششذي و ، هشو كمششا فهششو الواحد للمعنى المتبعين
القششرآن هششو كتششأبي و ،  المرسششلين سيد محمد متابعة ديني . أقول …العالمين
 )) … عليها الدين طلب في تعويلي و ، العظيم
: درجات أربع إلى تدرج انه هذه وصيته في فبين

ًا خاطره مع : الجري الولى ً أو كان حق . باطل
. المعتبرة كتبه في نصره : ما الثانية

. الفلسفي و الكلمي النظر هو و الخلفي المأخذ في الثالثة: ارتيابه
الول السلفي المأخذ أثبته ما وهو ، إليه رجع و به وثوقه استقر : ما الرابعة

: قسمي إلى الباقي قسم  ثم ، الشرع أكده و
. بيناه كما فهو ، السنة و الكتاب بينه : ما الول
اعتذر و كتبه في قاله أن سبق بما فيه وثوقه عدم فبين ، ذلك عدا ما الثاني

. النية بحسن ذلك عن
بعششد ، سششمعت بما فيه المتعمق النظر على قضاؤهم و الكابر هؤلء فرجوع

. دونهم من على الحجج أوضح من أعمارهم فيه أفنوا أن
عششن النهششي و السششلفيين المأخششذين بكفايششة العششتراف بعششد المشششهور و هششذا

إلششى المنتسبين من الخائضين عن العتذار الفلسفة و الكلم علم في الخوض
و الملحششدين و ، الزنادقة و الكفار شبهات لدفع ذلك إلى اضطروا بأنهم السنة

السنة و السلم في يطعنون ثم المعقول دقائق في يخوضون الذين المبتدعة
ن لم و المعتذرون قال ، حشدثا إنمشا و التشابعين و الصشحابة عهشد فشي ذلشك يك

ًا بأهله إعجابهم و المعقول دقائق إلى الناس تشوف و اليمان ضعف بعد أخير
. له مقتض و عليه باعث و إليه داع لحدوثا لكن محدثا فالخوض ،

مششن تعششرف كمششا السششلمية العقائششد علششى حششافظ و خششاض من : أما أقول و
و ، العششذر ذاك  ينفعه أن فعسى ، السلف عليه كان كما و السلفيين المأخذين
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يششؤمن مششن يغنششي مششا السششلفيين المأخششذين من الحق حجج في أن نعلم كنا إن
َوَما إني [   ْغ ُذُر اْلياُت ُت ّن ٍم َعْن َوال ْو ُنوَن ل َق إم ْؤ بششدل و فغيششر خششاض من أما و ] ، ُي
فمششا ، خوضششه فششي يعششذر مششن منهششم أن فهششب ، أتباعهم و المبتدعة هم فهؤلء
القششول إلى التبديل و التغيير به بلغ من سيما ل ! و ؟ تبديله و تغييره في عذره

أن بزعم بعضهم صرح ! حتى العقائد في حجة تصلح ل الشرعية النصوص بأن
و الباطلششة العقائششد علششى أنبيششاءه فيهششا بعششث التي المم أقر تعالى و تبارك الله

مما أضعافها عليها زادهم و أكدها و ثبتها و رسله السنة على و كتبه في قررها
! !  – باطل00هؤلء زعم في – هو

أولئششك عليششه بششه يمتششن الششذي عقائششده و السششلم عششن الششذب هششو هششذا فهششل
!  ؟ الخائضون
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فصل
القرن مضى فقد ، التصوفي الكشف هو و الثاني الخلفي المأخذ أما و

ًا للتصوف المسلمون يعرف ل و الول ًا ل و إسم منهم كان أنه خل ، رسم
الورع و التقوى على  يحافظون له الخشية و ، تعالى لله الحب صادقون أفراد
في مزيته تظهر أن أحدهم يبلغ فقد ، السنة و الكتاب في ثبت ما حسب على

و ، العادة في يقل ما على به عنايته أو دعائه بعض جل و عز الله استجابة
أهل من كان إذا و ، الخير في الترغيب و النصيحة و الوعظ في الحكمة يلقى
الحديث أو الية من يفهم فقد السنة و الكتاب فهم في مزيته ظهرت ، العلم
ًا معنى ًا وجدوه ، تدبروا و العلماء سمعه إذا صحيح غافلين كانوا لكنهم و حق

في أفراد فتوغل الثاني القرن جاء . ثم الصالح العبد ذلك نبههم حتى عنه
، نظرهم في الحلل لعزة الكل قلة و السهر و الصوم كثرة و العزلة و العبادة

، سلم و آله و عليه الله صلى النبي عهد في الحال عليه كان ما فجاوزوا
الطبيعية آثارها بعض بعضهم على فظهرت ، الرياضة من طرف في فوقعوا
ًا بأن كالخبار ًا أن و ، كذا وقت سيقدم أو مات قد الغائب فلن في يضمر فلن

أن يظنون الناس  فكان)69( القريبة الجزئيات من ذلك أشبه ما و كذا نفسه

الله خصوصيات من هو بل ، القريبة الجزئيات من ليس الغير نفس في أما : الخبار ) قلت(69
يتعاطى من المرتبة هذه إلى يصل أن ) فيستحيل … نفسي في ما ( تعلم ، تعالى و تبارك

المران هذان نعم ، بقدومه أو ، الغائب بموت الخبار نحوه و ، كافر أو مؤمن من الرياضة
الشيطان إلى السمع يسترقا الذي الجني الشيطان وحي من يكون قد نحوهما و الخيران
بني من عنه البعيد عليه يطلع أن قبل ، فلن موت على يطلع أن جبلته بحكم يمكنه أو ، النسي
المصنف عنهم يتحدثا الذي المرتاضين كهؤلء النس من يضله أن يريد من به فيخبر ، النسان

، للجن ميسورة أمور فهذه ، ذلك نحو و الضالة مكان و ، الغائب قدوم مثله . و تعالى الله رحمه
الجن من برجال يعوذون النس من رجال كان أنه ( و ضللهم ل بما النس بعض فيطلعون
ًا فزادوهم إل منهم أحد طوقا في فليس به الخبار و الصدور في ما على الطلع أما و ) ، رهق

يظهر فل الغيب ( عالم قال كما لرسالته ارتضاهم الذين عباده من شاء من جل و عز الله بإخبار
ًا غيبه على الرجل يلهمه ما القبيل هذا من ليس ) . نعم …   رسول من أرتضى من إل أحد

أمن يدري لم فلنه ، به الجزم يستطع لم ذاك قبل عنه سئل لو لنه ، ألهم كما يقع ثم ، الصالح
العليم : نبأني قال هذا أنبأك من ( قالت النبي بخلف ؟ الشيطان وحي من أم هو الرحمن إلهام

ًا منه ليس ) . و  الخبير لها يتنبه ل التي الدقيقة ملحظته و بفراسته النسان به يتنبأ ما أيض
ًا لي قع و قد و ، غيره عن الكشف إلى أبادر كنت أنني لول كثيرة حوادثا النوع هذا من شخصي

ًا الناس لظنها الطبيعية أسبابها ًا كشف ًا كنت أنني ذلك ! فمن صوفي أنتظر الدرس حلقة في يوم
لشاب – فلن يدخل قليل بعد – يرزقا حي هو و – يميني عن لمن قلت إذ ، الجمع يكتمل أن

ًا جليسي ألي ! فنظر دخل حتى لحظات سوى يمضي . فلم سميته ؟ : أكشف يقول كأنه دهش
اعرف إليه المشار لشاب أن ذلك و ، المسألة سر له شرحت . ثم الفراسة هي بل : ل فقلت

صوت منها يسمع ذاك عند أنه و ، عنده النزول سيريد الذي المكان يأتي عادية دراجة له أن
الذي الصوت و ) ، ( السباقية ب المعروف النوع من الشاب دراجة كانت و ،  مسنناتها بعض
الذين بين من  يركبها الذي الوحيد هو كان و ، الخريات من أنعم النزول عند منها يسمع

فعرفت ، الصوت ذلك سمعي طرقا رجليه أوقف و ، النزول أراد فلما ، عادة الدرس يحضرون
!  كذلك فكان ، به جليسي أخبرت و ، هو انه
ًا لي أتفق قد و بعض يقوم مسألة تقرير صدد في أنا و أنني – لغيري مثله يتفق و – مرار

. فسل : الن له قلت منها فرغت فإذا ، يتمهل بأن إليه فأشير ، يسأل أن يريد الحاضرين
قد الجابة هذه ! فمثل ؟ الكشف هو : أهذا ! فأقول حصل قد عنه السؤال أردت : ما فيقول

ًا تارة تقع الحاضرون له ينتبه ل لما ينتبه قد مركزه بحكم الذي المدرس من بقصد تارة و ، عفو
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ًا أن الواقع و  ، الكرامات من ذلك جميع هي و الرياضة آثار من كان منه كثير
الرياضة تعاني و استعداد طبعه في كاف من لكل تحصل غريبة طبيعية آثار

ًا أكان سواء بشروطها ًا – مسلم ًا أو صالح ًا أم – فاجر الكرامات فأما ، كافر
الشيطان وجد ذلك في وقعوا . فلما النفس لقوى فيها دخل فل الحقيقية

ًا فمنهم ، للسنة مخالفتهم بمقدار الفراد أولئك بعض على للسلطان مسلك
أنه الداراني سليمان أبي عن نقل كما دينه عن به العلم من عنده كان من
ًا القوم نكت من النكتة قلبي في تقع  ربما((:  قال إل منه أقبل فل أيام

إسحاقا أبو كلمهم من نحوها و  ذكرها)) السنة و الكتاب – عدلين بشاهدين
 .121 – 106)  ( العتصام في الشاطبي

من منهم و ، العملية البدع في وقع  لكن اليمان أصل لهم سلم من منهم و
الشارة ترى كما ذلك من أشد في فأوقعه أشد عليه السلطان سلطان كان
صار ) . ثم الميزان ( لسان من القيسي عمرو بن رياح ترجمة في بعضه إلى
فقوي ، الثار تلك لتحصيل السهر و الجوع و العزلة يتحرون الناس من كثير

و الرياضة منه و الخرى المم مقالت نقلت ثم ، عليهم الشيطان سلطان
، سبق ما إلى هواتها فضمها ، التأثير و الدراك قوة من تثمره ما شرح

الفلسفة و الكلم في الخائضين من تعاطيها ، الشرعية بالعبادات لها ملصقين
اللهام و الكشف إلى بنسبتها المنكرة مقالته ليروج تعاطاها من فمنهم ،

من منهم و ، تعالى الله أولياء من أنه بزعم عليه النكار عن يتدرع و ، الروحي
ً فيها يجد أن أمل على تعاطاها فيها أوقعه التي الشبهات و للشكوك حل
. الفلسفة و الكلم في التعمق
المر اشتد ثم ، المحاسبي الحارثا بالكلم التصوف مزج من أول من و

لعله و ، الحلج قضية ذلك نتائج من كان و ، بعدهم فمن عنه أخذوا الذين في
هو من فيهم لعل بل ، الجملة في له موافق هو من الحلج أقران في كان
حب أظهره ما إظهار إلى الحلج دعا و ، يتكتمون كانوا أنهم إل منه أغل

. الرياسة
ًا سينا ابن و الفارابي كذلك و . ذلك من نتق
الباطنية هكذا . و غيره و باجة كابن المغاربة متفلسفي كلم في كذلك و

الفلسفة و الكلم منصب نصب الغزالي جاء فلما ، التصوف ينتحلون كانوا
ًا قضى و ، المقالت الربع هذه يعدوا ل الحق أن زعم و ، الباطنية ظاهر
المحضنة الباحة إلى ذهبوا المتصوفة من طائفة أن كفيره ذكره مع للتصوف

و عربي ابن جاء حتى يشتد المر يزل لم ثم ، البتة الشرائع نبذ ذلك في و ،
النبي عليه كان ما تتبع من و ، معروفة مقالتهم و ، التلمساني سبعين ابن

الكتاب به يصرح ما و ، التابعين أئمة و الصحابة و سلم و آله و عليه الله صلى

! يسأل أن قبل فيجيبه سؤاله هو ما السؤال يريد الذي من له تبدوا خاصة علمات من فيعرف
و الظن هو إنما - - و نفسه في يضمر عما إخبار أو كشف انه الناس من كثير أنه فيظن

الضمائر على يطلعون أنهم مريديهم نفوس في فيلقون الدجالين بعض ذلك يستغل و ، الفراسة
ل منهم الكثير أن حتى ، قلب سلمة و ببساطة منهم ذلك فيتقبلون ، الغيب يعلمون أنهم و ،

ً يأتون ل و ، يسافرون شيء ( بكل عندهم فكأنه ، عليه شيخهم موافقة بعد إل ،  يهمهم عمل
 .ن المستعان الله ) . و عليم
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هؤلء بمقالت ذلك قارن ثم ، ذلك في النظر أنعم و ، السلف آثار و السنة و
ًا علم القوم يصدقهم و الشرع يصدقا أن نفسه يغالط لم إن يمكنه ل أنه يقين

. لبد و قرارها في ثابت فالتكذيب ، غالطته و نفسه غالط إن و ،ًمعا
الدين في إليه الستناد يصلح مما ليس الكشف بأن يقضي والشرع هذا

صلى الله رسول  سمعت(( هريرة أبي حديث ) من البخاري ( صحيح ففي ،
ما / و قالوا ، المبشرات إل النبوة من يبق : لم يقول سلم و آله و عليه الله

 .)) الصالحة : الرؤيا قال ؟ المبشرات
) منها الباري ( فتح في ذكر الصحابة من جماعة حديث من نحوه ورد و
خزيمة ابن و أحمد عند كرز أم حديث و ، غيره و مسلم عند عباس ابن حديث

عائشة حديث و ، الطبراني و أحمد عند أسيد بن حذيفة حديث و ، حبان ابن و
 )70(.  يعلي أبي عند أنس حديث و ، أحمد عند

يكون إل اللهم ، الرؤيا إل الوحي يناسب مما يبق لم أنه على حجة فيه و
الفراسة و اللهام و التحديث أن ذلك فدل ، به يعتد فلم الرؤيا دون هو ما بقي

. مراتب على الغيب أن ذلك في السر و ، الرؤيا دون كلها الكشف و الكهانة و
ًا به يعلم لم و ، الله إل يعلمه ل : ما الولى ملئكته بعض به أعلم أو أحد

.
. الخلق من الملئكة غير علمه قد : ما الثانية
أمثلة ترى كما عرفه النسان لها تنبه إذا دلئل و قرائن عليه : ما الثالثة

بما تتعلق قد فالرؤيا ، غيرهما و الشافعي و إياس زكن من يحكى فيما ذلك
وجه على كان ما إل منها يبق لم أنه الحديثيقضي لكن الولى المرتبة من هو

بقية و ، الثالثة بالمرتبة تتعلق الفراسة و ، التحذير معناه في و فقط التبشير
اللهام و التحديث أن أعلم الله و بينها الفرقا إنما و ، الثانية بالمرتبة المور

قوة الكشف و ، الشيطان إلقاء من الكهانة و ، الخاطر في الملك إلقاء من
. الفكار قراءة العصر هذا في يسمى كما غريبة طبيعية

يقع ما يقظته في له يقع لن صاحبها تؤهل قد الرياضة : أن يقال قد نعم
ًا الكشف فيكون نومه في له . الرؤيا من ضرب

و ، التحذير و التبشير قصاراها الرؤيا أن تقدم فقد هذا صح : إن أقول و
ًا تكون قد الرؤيا أن(( )71( الصحيح في قد و ، النبوة من المعدودة هي و حق

مع و ، مشكل التكييز و  ،)) النفس حديث من تكون قد و ، الشيطان من تكون
الصلة عليهم النبياء رؤيا في حتى الظاهر خلف على تكون أن فالغالب ذلك

و ، الصحيحة الحاديث في ثبت و ، القرآن في ذلك من قص كما السلم و
و تبشير هي إنما و ، للحجة تصلح ل الرؤيا أن العلم أهل اتفق المور لهذه
ابن عن ثبت كما صحيحة شرعية حجة وافقت إذا بها للستئناس تصلح و تنبيه

الحاديث في وبعضها  ) ،2539)) (  الغليل (( إرواء في غيرها و خرجتها : قد  قلت) (70
.  ) ن468)) (  الصحيحة

جرى الصطلح هذا على و ) ، ( الصحيحين أحد الطلقا ) عند ( الصحيح بش : المراد  قلت) (71
في وهم أنه فأما ، كذلك ليس و ، أحدهما عند الحديث أن معناه أن هذا و ، سبق فيما المصنف

ليس )) و الصحيح الحديث في (( و أنه يعني ، التعبير في تسامح أنه أو ) ، ( الصحيح لش عزوه
. ن ماجة ابن و الترمذي أخرجه إنما و )) ، الصحيح (( الجامع في

180



بعض فرأى ، السنة و بالكاتب عنده لثبوتها الحج بمتعة يقول كان أنه عباس
. عباس ابن فاستبشر ذلك توافق رؤيا أصحابه

إن . فأما معناها في كان إن الكشف حال عليه فقس الرؤيا حال هذا
ًا يكون قد الكشف أن المتصوفة كلم في تجد و ، أوضح فالمر دونها كان ، حق

ً يكون قد و ، الشيطان من يكون قد و ًا تخيل صرحوا و ، النفس لحديث موافق
ًا بأنه ًا رأيه يوافق بما للجل يكشف ما كثير في تجد ولهذا باطلً، أو كان حق

، مذهبه بصحة له يكشف أنه يزعم و الحديث أهل إلى ينتسب من المتصوفة
أنه يزعم كل و ، غيرهم و المتفلسف و المعتزلي و الشعري فيهم تجد هكذا و

قد و ، كشفه يكذب لكنه و يكذبه ل منهم مخالفه و ، مذهبه بصحة له يكشف
عرف  قد يكن لم إن و ، إليها ينتسب التي الفرقة يوافق بما لحدهم يكشف

إنما موافقتهم على حرصه و بهم ظنه لحسن كأنه ، قبل من المقالت تلك
. أحوالهم مخيلته في ترتسم و أفكارهم فيقرأ إليهم همته تتجه

و النفس في يرسخه و الهوى يؤيد أن فغايته ، للهوي تبع إذن فالكشف
له يحصل أن في الساعي فكان ، الستبصار و العتبار بين و صاحبه بين يحول

التمس من أن ريب ل و ، وجل عز الله يضله أن في يسعى إنما ، الكشف
ما و ، جل و عز الله يضله أن مستحق المستقيم السراط غير من الهدى
من حق هو ما بين بها يميزون علمات لهم أن من غلتهم بعض يزعمه

، الداراني سليمان أبي عن تقدم ما إل ، فارغة دعوى ، باطل هو ما و الكشف
الصريحة الشهادة المقصود لكن و ، السنة و الكتاب له شهد ما الحق أن هو و

السلف بها يفهمها التي بالطريق السنة و الكتاب من العلم أهل يفهمها التي
. الصالح

أفظع و أشنع هو بما النصوص تحريف من المتصوفة عن عرف ما فأما
بأنه شهادة أوضح عليه يشهد بل ، لكشفهم يشهد ل فهذا الباطنية تحريف من
. الباطل أبطل من

ً قولهم ببطلن شهدت فإذا حجة المعروفة بدللتها النصوص لن أول
. باطل أنه علم

ًا قبلوا فإن ، الشرع شهادة إلى محتاج الكشف أن يعترفون لنهم ثاني
؟ تأويله على له يشهد فمن لنفسه شهد فالكشف ، الشرع تأويل الكشف من

أبي حديث من غيره ) و البخاري ( صحيح ففي اللهام و التحديث أما و
كان  لقد((:  قال سلم و آله و عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن سلمة
أخرجه  . و)) عمر فأنه أحد أمتي في يكن فإن محدثون المم من قبلكم فيما

أحد منهم أمتي في يكن  فإن(( وفيه ، عائشة عن سلمة أبي حديث من مسلم
باللهام التحديث تفسير روايات عدة في جاء  و)) منهم الخطاب بن عمر فأن

.
الصحابة أئمة من أحد عن ل و عنه يعرف لم أيدينا بين عمر سيرة هذه و

يخفي كان بل ، الدينية القضايا في اللهام و بالتحديث استدلل علمائهم و
إليه فيصيرون  النبي عن بخبر إنسان فيخبرهم ، عنه فيسألون الحكم عليهم

. إليه فيرجعون بخلفه  النبي عن إنسان فيخبرهم ، القول يقولون كانوا و ،
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التي الدلئل تلك لغيره يشرح أن يمكنه المتفرس فإن ، الفراسة أما و
. بالفراسة ل بها عملت به يعتد مما كانت فإن عرفت شرحها فإذا ، لها تنبه

فصل
إليهششا يستند أن نمنع ل فإننا الوهن من الخلفيين المأخذين في يكن مهما

يوصششل مششا فيهمششا يكششون أن ندفع ل بل ، الدين يدفعه ل و الدين من ليس فيما
. الدين من ليس ما ببيان يتكفل لم الشرع فإن ، اليقين إلى ذلك من كثير في

بعششد السششلفيين المأخششذين يوافششق بما الستئناس في حرج كبير نرى ل كذلك و
فششي يبقششى ل أن كفايتهمششا مششن يلششزم ل إذ ، شششافيان كافيششان بأنهمششا العششتراف

زعششم هششو الباطششل الممنششوع إنمششا و ، الحق على به يستدل أن يمكن ما غيرهما
. الدين في الحق ببيان وافيين غير أنهما

عزلهما إلى صاروا بل ، الباطل الزعم هذا على المتعمقون يقتصر لم و
إلى الكذب نسبة إلى الضلل بهم آل حتى ، البتة العقائد في الحق بيان عن

عما تعالى و سبحانه العالمين رب إلى بل ، السلم و الصلة عليهم الرسل
ًا الظالمون يقول ًا علو . كبير
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الثاني الباب
الكذب عن رسله و الله تنزيه في

ًا يردون المتعمقون فنهششم ، العقائد في السنة و الكتاب نصوص من كثير
ًا بأن تصريحه مع ردها من باطلة أنها يزعم التي المعاني إل يحمل ل منها كثير

انقيششادهم ليمكششن الجمهششور لعقششول مجششاراة بهششا أتششي إنما الشرع أن يزعم و ،
. العملي للشرع
ُا العقائد في للحجة صالحة غير أنها زعم من منهم و ًا ، مطلق أن زاعم

ذلك كل ، تأكيده في مبالغتها او ، فيه صراحتها أو اعتقادي معنى في ظهورها
العقلي النظر لدللة المتكلم مراد هو المعنى ذاك أن به يعلم أن يمكن ل

في المعاني تلك من كثير بطلن على التصوفي الكشف أو ، فيه المتعمق
. الباقي في ذلك مثل احتمال و زعمه

تأويلها في تعسف و عليها غيرها قدم لكنه و بما يصرح لم من منهم و
ًا ًا تعسف المفهومة المعاني أن زعمه مع – اقتصر أو ، الكلم قانون عن مخرج
. معرفتها إلى حاجة ل صحيحة أخرى معاني لها أن زعم على – باطلة منطا

القول أما ، الكذب على النصوص لتلك حملهم كلمهم من فتحصل
. ذلك فيلزمه الثالث أما و ، يأتي كما منه فقريب الثاني أما و ، فواضح الول

 الكذب عن تعالى و تبارك الله تنزيه
العقول و السليمة الفطرة به شهدت و بالضرورة الدين من علم مما

كيف و ، العالمين رب من الكذب يقع أن الممتنع المحال من أن المستقيمة
الغني ، شئ كل على القادر الشهادة و الغيب عالم هو و ؟ منه وقوعه يتصور

ذلك في تخبط إنما و ، كله الحمد له الذي الحميد الحكيم ، شئ كل عن
في المعتزلة به ألزمهم ما التخبط في لهم الموقع كأن . و الشعرية متأخرو
الشرع في ورد ما لمر و – بلية كل أم القدر في الخوض - و ، القدر مسألة
. السلف فيه شدد و ذلك عن النهي

على مجبورون العباد أن إلى قولهم صار لما الشعرية أن هذا وإيضاح
الفجور و الكفر على خلقه تعالى الله يجبر المعتزلة: كيف لهم قال ، أفعالهم

و ، القبائح عن منزه تعالى الله و مفسدة و قبيح هذا و ، عليه يعاقبهم ثم
ًا يجدوا لم ثم هذا في الشعرية فاضطرب ، المصالح على مبنية أفعاله محيص

يدرك ل و العقل عند سواء كلها : الفعال ،فقالوا الصلين هذين يجحدوا أ، إل
ًا منها ًا ل و حسن ما يفعل إنما ، لجل ل و ، لشئ يفعل ل جل و عز الله و ، قبح

ً يجوز أن : فيلزمكم المعتزلة . فقال البتة بشئ تعلل ل إرادته و ، يريده عقل
بوجهين اللزام هذا من التملص الشعرية بعض فحاول ، تعالى الله يكذب أن
 :

. النقص عن منزه سبحانه الله و نقص الكذب : أن الول
ًا لكان جاز لو : أنه الثاني فيمتنع عدمه استحال قدمه ثبت ما و ، قديم

ًا الوجهين هذين الشعرية بقية ير . فلم الصدقا . شيئ
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من تعالى براءته على – زعموا – عندهم برهان يقم لم فلنه الول أما
، الفعال في ل الصفات في به يقول إنما ، بالبراءة منهم قال من و ، النقص

. ينكرونه الذي العقلي القبح فهو الفعال في النقص فأما
و ، النفسي الكلم يسمونه بما يختص تم لو فإنه تم لو فلنه الثاني أما و
. اللفظي الكلم في هو إنما النزاع

ً يجوز أنه التزام إلى الشعرية فصار تبارك الله من الكذب يقع أن عقل
ً جاز إن و بأنه القول حاولوا ثم ، تعالى و الله صلى النبي لن ، يقع فل عقل

: إنما المعتزلة . فقالت صدقا كله تعالى الله كلم بأن أخبر سلم و آله و عليه
على المعجزة بإظهار ذلك و ، صادقا بأنه جل و عز الله بإخبار النبي نبوة ثبتت
ًا إظهار يده في : صدقا تعالى يقول أن بمنزلة هو إذ ، الخبار لذاك مستلزم

تعالى الله من الكذب وقوع يجوز العقل كان : فإن .قالوا أرسلته أنني دعواه
ًا الخبر هذا يكون أن جاز ًا النبوة مدعي يكون فل ، كذب ً فتجويزكم ، نبي أن عقل
تحتجوا أن لكم يكون محمد نبوة تثبت ل أن يلزمه تعالى الله من الكذب يقع

مدعي صدقا على المعجزة دللة بأن الشعرية أجاب ؟ بخبر وقوعه نفي على
، عقبها بالصدقا العلم بخلق العادة أجرى تعالى الله أن ذلك و ، عادية النبوة
ًا كان إن و الكاذب يد على المعجز إظهار  فإن((:  قالوا ً ممكن فمعلوم عقل

 .)) عادة انتفاؤه
ً لهذا ضربوا قد  و((:  العضد قال بمشهد الرجل ادعى : إذا قالوا مثل

ًا كنت : إن الملك قال ثم ، إليكم الملك هذا رسول أني الغفير الجم صادق
ل بمكان اقعد و السرير من لك المعتاد الموضع من قم و عادتك فخالف
في أحد يشك لم و مقاله بصريح التصديق بمنزلة ذلك كان ففعل ، تعتاده
بل ، الشاهد على الغائب قياس باب من هذا ليس و ، الحال بقرينة صدقه
 .)) للتفهيم هذا نذكر و ، العادية بالضرورة العلم إفادته في ندعي

ًا يوقنوا لم المعجزات شاهدوا : الذين أقول منهم كثيرون بقي بل جميع
الله يكون أن يدفع هذا و ، بذلك تصرح نصوص كثيرة القرآن في و ، مرتابين

. المعجزة عقب بالصدقا العلم بخلق العادة أجرى وجل عز
الله فعل ذلك بأن علمهم لعدم ارتابوا إنما مرتابين بقوا الذين ، قيل فإن

. السحر جوزوا بل جل و عز
و عز الله فعل ذلك أن علم لمن إل بالصدقا العلم يقع لم : فإذا قلت

كانوا الغفير الجم ذلك أن فيه فرضنا فلو ، ذكروه الذي المثال نظير فهذا جل
َعل ل و كذب أم أصدقا يبالي ل الملك أن يعتقدون َف ما أم الحكمة تقتضيه ما َأ

ً ، ظن أدنى قعوده و بقيامه لهم يحصل لم ، آتاه ، الغالب الظن عن فصل
ً ًا يفعل ل أنه يعتقدون كانوا إذا فأما ، العلم عن فضل فالمر شئ لجل شيئ
إنما و جل و عز الله فعل من المعجزة أن يعلمون الذين أن . فثبت أشد

فعل أو الكذب منه يقع أن عن منزه تعالى الله أن اعتقادهم ل يصدقون
و النقية العقول و الزكية الفطر مقتضى هو العتقاد هذا و ، للحكمة مناقض

قدرته و علمه كمال و تعالى الله بوجود اليمان حق يؤمن من كل اعتقاد هو
أنكروا إن و ، فطرهم بمقتضى ذلك يعتقدون ، أنفسهم الشاعرة من حتى

. بألسنتهم
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الكذب عن النبياء تنزيه
أخبروا ما كل في صادقون النبياء أن بالضرورة الدين من المعلوم من

ًا كذب من أن و ، جل و عز الله عن به معلوم و ، كفر فقد ذلك من خبر في نبي
و ، جل و عز الله عن إخبار فهو الدين شؤون في النبياء به أخبر ما جميع أن
. حججه إيراد عن يستغني بحيث المسلمين عند الوضوح من هذا

و ، باجتهاده الدين في النبي يقول أن الناس بعض جوز : قد قيل فإن
ًا جل و عز الله نبهه أخطأ إن لكنه النبي يخطئ أن جوز من هؤلء من و ، فور
إلى التنبيه تأخير يجيز الحاجة وقت إلى البيان تأخير هؤلء من يجيز من لعل

. الحاجة وقت
، كذا / أظن قال من و ، يظن بأنه النبي يخبر فإنما الخطأ جاز : إن قلت

لم ظنه خطأ بان فإن ، صدقا فقد ذكر ما يظن كان فإذا ، يظن بأنه أخبر إنما
النبياء فخبر الدنيوية المور فأما ظنك، : كذب قيل إن و ، : كذبت له يقل
ًا تضمن إن عنها فالمعروف إل و ، الدنيوية فكالمور جل و عز الله عن خبر
و ، فيها الكذب تعمد عن معصومون النبياء أن المسلمين من العلم أهل بين

حديث )من ( الصحيحين في . و السلم عليه إبراهيم كلمات ذلك على أورد
ًا هريرة أبي تلك  فذكر)) … كذبات ثلثا إل إبراهيم يكذب  لم((:  مرفوع

في و ، نحوه عباس ابن حديث ) من أحمد ( مسند في و ، الكلمات
ًا أنس حديث ) من ( الصحيحين يوم النبياء إلى الناس فزع ذكر مرفوع

ًا آدم فيأتون ، الشفاعة يسألونهم القيامة كل فيعتذر فموسى فإبراهيم فنوح
موسى و ، الشجرة من أكله آدم فيذكر ، الدنيا في منه كان بتقصير هؤلء من

يذكر و – كم هنا : لست  فيقول((:  إبراهيم ذكر في فيه . و النفس قتله
رواية في  و)) منها ربه فيستحي أصاب  التي((:  مسلم  . زاد)) خطيئته
التي خطاياه يذكر و – كم هنا : لست  : فيقول)) التوحيد  كتاب(( في للبخاري

) ( الصحيحين في  و)) كذبهن كذبات ثلثا يذكر  و((:  أخرى في  و)) أصابها
ًا هريرة أبي حديث من قد ربي  إن((:  عذره في إبراهيم قول فيه و مرفوع

تفسير في البخاري  لفظ)) كذبات ثلثا كذبت كنت إني . و …اليوم غضب
ذكر و . ، …اليوم غضب قد ربي  إن((:  مسلم لفظ و ) ، ( السراء سورة
. فإطلقا الصحابة من آخرين جماعة رواية من الحديث جاء قد  و)) كذباته

 كذبات(( الكلمات تلك على السلم و الصلة عليهما محمد و إبراهيم الخليلين
نبينا أن يؤكده . و فيها للكذب راحة ل التي المعاريض من تكون أن  يدفع))

: قال أنه عنه صح و ، السلم و الصلة عليهما إبراهيم لبيه التقير شديدا كان
: فقال ، البرية خير : يا رجل له قال  و)) … إبراهيم من بالشك أولى  نحن((
كذبات ثلثا إل إبراهيم يكذب  لم((:  يقول أن به يظن  فكيف)) إبراهيم  ذاك((
الثناء الحديث هذا في تحرى أنه مع ، شئ في الكذب من ليس أنها يعلم ه  و))

منهم  ثنتين((:  قال ثم الثلثا تلك إل كذب منه يقع لم أنه فبين إبراهيم على
ّني قوله و ، جل و عز الله ذات في إإ إقيٌم : [  َبْل قوله ] و َس َلُه : [  َع ُهْم َف إبيُر َك
َذا من جبار على أتي ) إذ امرأته ( يعني سارة و يوم ذات هو : بينا وقال ] ، َه

 .)).  …الجبابرة
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كقول الذم يشبه بما المدح تأكيد من الكلم يكون : قد قيل فإن
:  النابغة
أن غير فيهم عيب ل و

سيوفهم
قراع من فلول بهن

الكتائب

المستثنى من واضح المستثنى يكون حيث هذا مثل يحسن : إنما قلت
 و))  خطايا(( الخر الحديث في سماها قد و ، كذلك هنا المر ليس و ، منه

إبراهيم حكم و ، للنفس موسى قتل و الشجرة من آدم أكل سلك في نظمها
لجلها ربه من إستحياءه تتقضى و ، الشفاعة مقام عن به تقصر بأنها

. ترى كما بكذب ليس بأنها الكلمات تلك عن فالجواب
السلم عليه إبراهيم من قعت و الكلمات تلك أن هو و آخر جب و ثم و

أنه عنه تعالى الله قص فقد كذلك للنفس موسى قتل أن كما و ، نبوته قبل
َقاَل فقال الفعلة بتلك ُذكر َها : [  ُت ْل َع ًا َف َنا إإذ َأ ّليَن إمَن َو ّفَضا َفَرْرُت ال َف ُكْم .  ْن ّفَما إم َل

ُكْم ُت ْف َهَب إخ َو ّبي إلي َف ًا َر ْكم إني ُح َل َع إليَن إمَن َوَج ْلُمْرَس  .21-20] الشعراء:  ا
قبل الجنة في كان الشجرة من أكله فإن ، آدم حال ذلك من قريب و
: [ إبراهيم قول فيها ذكر التي القصة في تعالى الله قال قد .و المعتادة النبوة

َلُه َبْل َع ُهْم َف إبيُر َذا َك ُلوا الكلمات إحدى هي و ] ، َه َقا َنا : [  ْع إم ُهْم َفتًى َس ُكُر ْذ َي
َقاُل إهيُم َلُه ُي ْبَرا َلُه َبْل قاَل … إإ َع ُهْم َف إبيُر َذا َك  .63 – 59:  ] النبياء َه

ّني قوله هي و الثانية الكلمة و إإ إقيٌم : [  . ذلك قبل كانت ] ، َس
ذلك بعد أنها أعلم الله و  فالظاهر)) أختي  هي((:  قوله هي و الثالثة فأما

عليه فإطلقهم ، النبوة قبل كانت بأنها يشعر قد ما القصة سياقا في لكن و ،
الشاب هو الفتى فإن ، سنة أربعين يبلغ لم يومئذ أنه في  ظاهر))  فتى((

إنما النبياء أن العلم أهل من كثير صرح قد و ) ، ( المصباح في كما الحدثا
ز ، السلم و الصلة عليه لنبينا قع و كما سنة أربعين منهم كل بلوغ بعد نبئوا
و يحيى قصتي في ما تاولوا و ، آخرون و العربي ابن بكر أبو القاضي به جزم

. الغالب هو ذلك : إن قوم قال و ، عيسى
إلى قومه دعوته صدد في وقعتا الكلمات تلك من اثنتين : فإن قيل فإن

؟ النبوة قبل يدعو فكيف ، ذلك بعد أنها يظهر الثالثة و ، التوحيد
اليات إلى نظره بتوجيه صباه من تعالى الله هداه كان : قد قلت

إلَك عز الله قال ، الكونية َذ َك َو إهيَم إريُن وجل: [  ْبَرا ُكوَت إإ َل إت َم َوا ّفَسَما إض ال َْلْر َوا
ُكوَن َي إل إنيَن إمَن َو إق ْلُمو ّفَما ا َل َف ّفَن .  إه َج ْي َل ْيُل َع ّفَل ًا َرأى ال َكب ْو َذا َقاَل َك ّبي َه ّفَما َر َل َفَل َف َأ

إحّب ل َقاَل إليَن ُأ إف ّفَما الشمس و القمر ذكر ] . ثم اْل َل َف ّفَشْمَس َرأى [  َغًة ال إز َبا
َذا َقاَل ّبي َه َذا َر َبُر َه ْك ّفَما َأ َل َلْت َف َف إم َيا َقاَل َأ ْو ّني َق ٌء إإ إري ّفَما َب ُكوَن إم إر ّني ُتْش إإ  .

ْهُت ّفَج إهَي َو إذي َوْج ّفَل َطَر إل إت َف َوا ّفَسَما َْلْرَض ال ًا َوا إنيف َنا َوَما َح إكيَن إمَن َأ إر ْلُمْش . ا
ّفَجُه ْوُمُه َوَحا  . 80 – 75:  ] النعام … َق

. بنظره إليه الله هداه بما قومه يحاج فكان
، ربي : هذا قوله معها لذكر النبوة قبل الثلثا تلك كانت : لو قيل فإن

.  أشد هذه فإن
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على . و الرواي من خطأ إنه قيل لكن الروايات بعض في ذكر : قد قلت
بعض قاله فيما الطفولة في كانت لنها الكلمة تلك تذكر إنما يقال فقد هذا
النبي قول فإن ، نظر هذا في البلوغ. و بعد كانت الثلثا تلك و العلم أهل

 يعم)) كذبات ثلثا إل إبراهيم يكذب  لم((:   سلم و وآله عليه الله صلى
إنما و ، الخبار بها يرد لم إبراهيم لن يذكرها لم : إنما يقال قد . و الطفولة

، النظر أهل بعض عن جرير ابن حكاه القول هذا . و النكاري الستفهام أراد
إبراهيم أن و الخبار على الكلم أن على ينص ما عباس ابن عن روي و ، ورده
فمن هذا مع و ، خلفه السلف من أحد عن يذكر لم و ، ذلك يوافق ما فعل
نفسه في أراد إبراهيم بأن وجهوه النظر أهل من التأويل هذا إلى مال

أقرب ذلك ليكون لهم موافق أنه قومه إيهام الظاهر في أراد و ، الستفهام
الحديث و ، الثلثا تلك من أشد الكلمة فهذه هذا وعلى ، الحق إلى جرهم إلى

. مر كما ذلك يأبى السابق
ًا الكفر عن معصومين النبياء : أفليس قيل فإن ؟ مطلق
قال السلم عليه إبراهيم فإن ، الشرع حكم في بكفر هذا : ليس قلت

ً ، عليه تعرض أن قبل ذلك هو و غيره ل و بنظر حجة عليه تقوم أن عن فضل
اتباع على العزم صادقا ، تحصيلها في سعه و باذل ، الحق معرفة على حريص
كان فإن ، الحق غير في هوى شائبة نفسه في ليس ، حال كل على الحق
. أوضح المر كان الطفولة في ذلك

ًا هذا  فعلى: قيل فإن  هذا((:  قوله فإن أشد أو بحاله الشكال يبقى أيض
ًا  يكون)) ربي ًا خبر ًا للواقع مخالف ًا و ظاهر الخبر كان إن الثلثا تلك و ، باطن
ًا فيها ًا الواقع مخالف . فقط فظاهر

ًا كانت الثلثا : تلك قلت غير الظاهر أن يعلم كان إبراهيم أن أي عمد
من المتبادر  . و)72( به مؤاخذ غير محض  فخطأ)) ربي  هذا((:  قوله وأم ، واقع

عليه يلم الواقع بخلف إخبار منه قع و يكون أن نفي)) فلن يكذب  لم(( قولهم
: عائشة  فقالت(( الميت على البكاء أحاديث ) في مسلم ( صحيح في و ،

في  و)) أخطأ أو نسي لكنه و ، يكذب لم إنه أما الرحمن عبد لبي الله يغفر
السمع لكن و مكذبين ل و كاذبين غير عن لتحدثون : إنكم  قالت(( رواية

حقه خطأ أخطأ أو تعمد أنه منه  المتبادر)) فلن  كذب((:  قولهم  . و)) يخطئ
 كذب((:  عبادة قول  و)) السنابل أبو  كذب(( حديث ذلك من و ، عليه يلم أن
لغة الكذب و ، ذلك أشبه ما  و)) نوف  كذب((:  عباس ابن قول  و)) محمد أبو
للواقع – خلفه على قرينة تنصب لم الذي ظاهره أي – الخبر مخالفة هو

ًا : قولنا كان الخطأ من أغلب العمد أن و الكذب قبح لشدة لكن ، مطلق
ًا)) فلن  كذب(( التحرز ينبغي حيث بذلك يؤتى ل أن ذلك فاقتضى بذمه  مشعر

. الصالحات تتم بنعمته الذي لله الحمد . و بالذم الشعار عن

(( هذا قوله أن هو و ، آخر جواب لي ظهر ثم ، الثلثا مع ذكرها عدم عن الجواب هو  هذا )(72
ًا يكن )) لم ربي العتراف وجه على ذلك قال إنما و أحد عنده يكن لم لعله بل لغيره منه إخبار

: قال فكأنه ظنه على بنى إنما أنه تدل القرائن أن هو و ثالث جواب و ، لنفسه كالمخاطب
ًا ظن من )) و ربي هذا (( أظن يأتي و مر كما ظنه أخطأ إن و صادقا فهو يظنه بأنه فأخبر أمر
 . المؤلف إيضاحه
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، العالمين رب ] ، ربي : [ هذا بقوله السلم عليه إبراهيم يرد لم و ، هذا
بها متعلقة الملئكة أرواح أن الكواكب في قومه يقوله كان ما على بنى إنما و

الكواكب أن رأوا لما و ، إليه شافعه أو ، عليه الله أقدرها ما بواسطتها مدبرة
ًا ظاهرة تكون ل يعبدون كانوا و ، لرواحها و لها تذكارات الصنام اتخذوا أبد

ًا الكواكب و الصنام و الرباب رب الله : أن يقولون و ، الرواح تلك إلى تقرب
و السلف أقوال و السنة و الكتاب من بدلئله هذا أوضحت قد و اللهة آله

. الحمد لله ) و ( العبادة كتاب في المقالت و التاريخية الثار
ًا يسمى فيما داخلة أنها ترجح أن الملمات فتلك حال كل وعلى فهي كذب

: إحداها في ذلك لنبين و أهونه و ذلك أخف من
ًا ( سارة امرأته معه و إبراهيم دخل ًا ملكه كان ) بلد سمع إذا ، جبار

بسارة الجبار سمع فلما ، به بطش زوج لها كان فإن أخذها جميلة بامرأة
أن و ، به فيبطش ، : امرأتي يقول أن فخاف عنها فسأله إبراهيم إلى أرسل
اراد و ، أختي : هي فقال ؟ معها شأنك : فما فيقال ، عني : أجنبية يقول

فاحتمال ، ذائع شائع الدينية الخوة في أخت و أخ . فإطلقا الدينية الخوة
تبه إذ شأنها من قرينة فهناك ذلك مع و ، ترى كما قريب الواقع للمعنى الخبر

مثلها في وقع من يحتاج الحال تلك أن هي و ، الظاهر توهن أن المخاطب لها
عن يدفع و ، الظلم نفسه عن ليدفع الواقع خلف اليهام و التورية إلى

يقال فقد ، مفسدة اليهام ذاك على تترتب ل و ، الظلم في الوقوع مخاطبيه
محتمل الخبر أن لوحظ و الوجه هذا على إليها نظر إذا الحال هذه : إن

ً ًا إحتمال ًَ الخبر صار ظاهره لغير قريب ً مجمل على المعنيين من لكل محتمل
ًا يكون ل هذا فعلى ، السواء إذا الحال تلك أن هذا على يرد قد . لكن كذب

ل بها فالعتداد ، الكذب في يترخص قد فيها وقع من أن تقتضي إنما لوحظت
أن له لكان بالواقع الجبار علم لو أنه ترى ال ، الكذب إسم عن الخبر يبرئ
 ؟ كذبت : لم لبراهيم يقول

فإن ، : كذبات الكلمات تلك على أطلقت فالحاديث حال كل على و
فسواء إل و ، مرة كما النبوة قبل كانت أنها يتعين فقد حقيقة كذلك كانت
شبه من فيها لما بالنظر – بأنها صريحة فالحاديث بعدها أم قبلها أكانت
فينبغي ، خطيئة السلم عليه إبراهيم مثل من  وقوعه يعد مما هي – الكذب

ً مثلها وقع يكون ل أن و آله و عليه الله صلى محمد من منه أشد هو عما فضل
فالعناية القيامة يوم إلى بعث حين من كافة الناس إلى مبعوثا لنه سلم

. الواقع هو هذا و ، آكد بشأنه
سموه حتى المانة و بالصدقا أعدائه له شهد فقد النبوة قبل أما

صد إلى اضطرارهم و ، عداوته في إسرافهم مع يستطيعوا لم و  ،))  المين((
قد و ، الكذب يشبه ما منه وقع أو كذب أنه أحدهم يذكر أن ، إتباعه عن الناس
و آله و عليه الله صلى للنبي عدواة المشركين أشد سفيان أبا هرقل سئل
أوائل في القصة سياقا من يعلم كما يعيذه أن على أحرصهم و يومئذ سلم

النبي ( يعني تتهمونه كنتم : فهل هرقل قال ، غيره )  و البخاري ( صحيح
قبل ( يعني ؟ قال ما يقول أن قبل ) بالكذب سلم و آله و عليه الله صلى
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)73( ليذر يكن لم إن أعرف : فقد هرقل قال ثم ، : ل سفيان أبو ) قال النبوة

: لرسوله تعالى و تبارك الله قال . و الله على يكذب و الناس على الكذب
ْد َق َلُم [  ْع ّفَنُه َن ُنَك إإ َيْحُز إذي َل ّفَل ُلوَن ا ُقو ُهْم َي ّفَن إإ َنَك ل َف ُبو ّذ َك ّفَن ُي إك َل إميَن َو إل ّفَظا إت ال َيا إبآ
إه ّفَل ُدوَن ال  .33:  ] النعام َيْجَح

من واضح بين هذا و ، الكذب تعمد إلى ينسبونك ل أعلم الله و يعني
تلقي  أي))  كاهن(( ، يقول ما يعقل ل  أي))  مجنون((:  كقولهم ، كلماتهم

))  شاعر((:  قولهم . فأما الله عند من فيحسبه تلقي ما الشياطين إليه

توجيه به  فقصدوا))  ساحر((:  قولهم أما . و القرآن بلغة توجيه به فقصدوا
في كان ن‘. ف معارضته عن عجزهم و القرآن بلغة منها و ، المعجزات

قائله يعرف الذي اللجاج باب من فذاك الكذب تعمد ذكر فيه ما كلماتهم
و ذلك بحكاية القرآن أعتني إنما و أحد على بطلنه يخفى ل أنه غيره قبل

ًا أبطاله ذلك مثل إل لهم شبه ل أنه للناس ليبين و ، الحجة إقامة في إبلغ
 : [ َما)74( اليهود بعض قول من جل و عز الله قصه ما مثل هذا و ، اللجاج

ْنَزَل ّفَلُه َأ َلى ال ٍر َع ٍء إمْن َبَش ٍ[ تعالى الله قال ] ، َشْي ْنَزَل َمْن ُقْل :  َتاَب َأ إك ْل ا
إذي ّفَل َء ا إه َجا ًا ُموَسى إب ًى ُنور ُهد إس َو ّفَنا َنُه إلل ُلو َع إطيَس َتْج َها َقَرا َن ُدو ْب ُفوَن ُت ُتْخ َو
ًا إثير ُتْم َك ّلْم ُع َلُموا َلْم َما َو ْع ُتْم َت ْن ُكْم َول َأ ُؤ َبا إل آ ّفَلُه ُق ّفَم ال ُهْم ُث إهْم إفي َذْر إض ْو َخ

ُبوَن َع ْل دينه أساس جحد أن على اليهودي ذلك اللجاج  حمل91:  ] النعام َي
 الشاعر قول حد على

ًاام و اقتلوني ًاام اقتلوا و لك معي لك

رجاله بسند غيرهما ) و جرير ابن ( تفسير ) و الترمذي ( جامع في و
ل : إنا  للنبي جهل أبو  قال((:  قال كعب بن ناجية  عن)75() ( الصحيح رجال

 ع . م يترك و ليدع  أي) (73
ً المفسرين بعض قول  هذا) (74 بها يعترفون التي التوراة بإنزال عليه الله برد ذلك على مستدل

باب من التوراة بإنزال عليهم الله رد و قريش من ذلك أن على يدل السلوب و السياقا لكن . و
فالحجة ، قريش يجحده لم مما الله كتاب إنها و التوراة فشهرة و ، رده يمكن ل بما الفحام

الناس جمهور اعتراف و الله كتاب أنها و التوراة بشهرة قريش من الوحي جاحد على قائمة
 ع . م كتبه بعض في القيم ابن المحقق . أفاده عجم و عرب و نصارى و يهود من بذلك
عباس ابن عن المنقول هو و ، اليهود بعض القائلين أن على المفسرين : جمهور المؤلف يقول

و ، روايته في الشيخ ) رأي أحد الله هو ( قل تفسير في سيأتي و ، طلجة أبي بن على رواية من
قوله يكاد و يعنيه و ، غيرهم و السدي و القرضي كعب بع محمد و جبير بن سعيد و عكرمة عن

ًا تخفون و تبدونها قراطيس (( تجعلونه تعالى قرأها و القراء جمهور قرأها )) هكذا منها كثير
مجاهد عن فنقل قريش من القائلين بأن القول أما و ، اللتفات على بالياء عمرو أبو و كثير ابن

و ببدونها قراطيس ( يجعلونه قوله في القراءة من الصوب : (( و قال و جرير ابن اختاره و
ًا يخفون القول ذاك اليهود بعض يقول أن استبعاد و ، قال )) كذا بالتاء ل بالياء يكون ) أن كثير

نحن و فقير الله (( إن قالوا )) و مغلولة الله (( يد قالوا قد و بهت اليهود لن محله في ليس
قراطيس (( تجعلونه دللة يقاوم فل السلوب و السياقا أما و ، يؤفكون أنا الله )) قاتلهم أغنياء

ًا تخفون و تبدونها و ، اليهود من القاتل ، الوجهين بين الجمع من مانع ل أنه )) . على منها كثير
. أعلم الله .و القول ذاك على توافقه قريش

فالقصة ، علي عن يروي تابعي هو و ، كعب بن ناجية إلى ينتهي السند هذا : لكن  قلت)(75
. علي عن  )  عنه315 / 2(  الحاكم كذا و رواياته إحدى في وصله قد الترمذي أن بيد ، مرسلة

في الذهبي رده و ، كثير ابن أقره )) . و الشيخين شرط على : (( صحيح الحاكم قال و
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نتهم لكن و نتهمك  ما((:  رواية في  . و)) به جئت الذي نكذب لكن و ، نكذبك
وقعت قصة السدي عن غيره ) و جرير ابن ( تفسير في  . و)) به جئت الذي
أبو . فقال …الحكم أبا : يا فقال جهل بأبي الخنس  فخل((:  فيها و بدر قبيل
ًا أن الله و ، : ويحك جهل إذا لكن و ، قط محمد كذب ما و ، لصادقا محمد
قريش لسائر يكون فماذا النبوة و السقاية و الحجابة و باللواء قصي بنو ذهب

 .((. 
ًا كان من المشركين فمن ، أوضح فالمر النبوة بعد أما و جاء فيما مرتاب

الفريقين كل و ، عاندوا لكنهم و نفسه استيقنت من ومنهم ،   النبي به

ًا   حاله من عرفوا ًا و سابق أن و ، الكذب تعمده لحتمال مجال ل أنه لحق
: يقولوا أن منها أقرب أن رأوا أنهم حد إلى مفضوحة مكابرة بذلك اتهامه

أنه سلم و آله و عليه الله صلى النبي عرف من كل علم و علمهم مع ، مجنون
. الناس أعقل

لما سرج أبي أبن قصة في غيره  و45  ص3 ) ج ( المستدرك في و
ًا إليه منظر رأيه  فرفع(( ليبايعه  النبي إلى به جيء أقبل ] ثم بايعه [ ثم ثلث
كففت رآني حين هذا إلى يقوم رشيد رجل فيكم كان : أما فقال أصحابه على
أو أل نفسك، في ما الله رسول يا ندري : ما فقالوا ؟ فيقتله بيعته عن يدي
 و)76( . )) العين خائنة له تكون أن لنبي ينبغي ل : إنه فقال ؟ بعينك إلينا مأت

ًا كان المشركين من رجل في أخرى قصة جاءت فنذر المسلمين على شديد
ًا مبايعته عن  النبي فكف ، ليسلم المشرك جاء ثم ، قتله أحدهم ثم ، مرار

ًا فيها و ، . القصة …نذرت : أني الناذر فقال ، بايعه لنبي ينبغي ل  أنه((:  أيض
 .)) العين خائنة له تكون أن

شدة من منهما سبق قد لنه إما الرجلين قتل يحب  النبي كان فقد

كما الخرة و الدنيا في عاقبه ينالهما أن  النبي أحب ما السراف و الكفر
َنا فرعون آل على هارون و موسى دعاء من تعالى الله قص ّفَب إمْس : [ َر ْط ا
َلى إهْم َع إل َوا ْد َأْم ُد َلى َواْش إهْم َع إب ُلو ُنوا َفل ُق إم ْؤ ّفَتى ُي ُوا َح َذاَب َيَر َع ْل إليَم ا َْل : ] يونس ا
88. 

: )) بقوله (( التلخيص
ًا لناجية خرجنا : ما (( قلت )) . شيئ

ًا : و قلت : المرسل الول الطريق عقب الترمذي قال فقد أيض
)) . أصح هذا (( و

فيه : و . قلت الذهبي )) . ووافقه مسلم شرط على (( صحيح عقبة الحاكم : قال  قلت)(76
الخطأ كثير صدوقا هو و ، نصر بن أسباط . عن شيء حفظه في صدوقا هو و المفضل بن أحمد

. )) له (( الضعفاء من الخر و ، )) للذهبي (( الميزان رجال من )) . وهما (( التقريب في كما ،
ًا داود أبو أخرجه الوجه هذا من و هذا إلى  ) و170 / 2(  النسائي  ) و4359  و2683(  أيض

إنما  ، المعكوفين بين ما و ، عليه سكت  ) و120 / 6)) (  (( الفتح في الحافظ عزاه وحده
ذكرنا من عند هي إنما و )) ، (( المستدرك في ليست أنها أل إشارة بينهما المصنف وضعه
 )) . ن (( فبايعه بلفظ
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قتل   أحب . فقد هذا من ألطف كأنه و بالتدبر يعلم آخر لمعنى أما و
أن الناس يتحدثا لئل الحال تلك في يذلك بالمر يصرح أن كره لكن ، الرجلين
ًا ًا جاءه من يقتل محمد : إنهما يقال فإنه منه جديد أمر بدون قتل إذا فأما ، تائب

ينبغي ل الغدر أهل شعار من اليماض لن يومض أن كره و ، أمره بدون قتل
. للنبياء

من الجملة في لنه الحق في اليماض للنبياء ينبغي لم : فإذا أقول
! ؟ مذموم قبيح نفسه هو و  الكذب)77( لهم ينبغي فكيف الغدر أهل شعار

 قال(( : )) الحرب في الكذب  باب(()  ( الفتح في حجر ابن قال و
أولى التعريض لكن ، الثلثة المور في حقيقة الكذب إباحة : الظاهر النووي

أبي بن سعيد بن الله عبد قصة في … النسائي أخرجه ما ذلك يعارض ل و… 
ًا : المنع نقول أن المستقيم الجواب  و((:  حجر ابن قال  ثم)) … سرح مطلق

ًا يتعاطى فل  النبي خصائص من ورى غزوة أراد إذا كان إن و ذلك من شيئ
ًا يريد كان أنه المراد فإن ، بغيرها وجهة يغزو أن يريد كأن ، يظهره فل أمر

 .)) … للسفر يتجهز و الغرب جهة في أمر عن فيسأل الشرقا
التجهيز في شرع غزوة أراد إذا سلم و آله و عليه الله صلى : كان أقول

قد و ، يريد التي بالجهة تشعر قرينة هناك تكون فقد ، بذلك أصحابه أمر و
القرينة تلك عرف و التجهز رأى فإذا ، الجهة تلك لهل جاسوس هناك يكون
ما يقول سلم و آله و عليه الله صلى النبي فكان ، فتحرزوا فأنذرهم أسرع
الحال ليعرف يتأخر أن فأما ، الجاسوس على المر ليلتبس القرينة تلك يدافع

جهته إلى يرجع أن إما و ، أصحابه و سلم و آله و عليه الله صلى النبي فيسبقه
تحصل التوريه . فإن التحرز على لهم الباعث يقوى فل محتمل بأمر فيخبرهم

ًا سلم و آله و عليه الله صلى يقوله ما يكون أن لزمها من ليس و بهذا ظاهر
. نفسه في ما غير في

بوجوب أمته أفراد دون سلم و آله و عليه الله صلى النبي اختصاص و
منه ذلك مثل وقوع لن ، المعنى معقول حكم كذب إنه يقال ما كل عن تنزهه
. عليه المفاسد ترتب احتمال عن ينفعك ل سلم و آله و عليه الله صلى

ً ذلك لكان المواضع بعض في ترخص لو أنه منها في اتهامه على حامل
و آله و عليه الله صلى هو و ، الموضع ذاك عدى ما إلى ذلك فيجر الجملة

في لو و اتهامه إلى يدعو قد ما منه يكون ل أن فوجب الله عن مبلغ سلم
. الجملة
تعالى الله بعثه منذ يزل لم سلم و آله و عليه الله صلى أنه منها و
ًا الحرب في كذب إنه يقال مما شئ منه وقع فلو المحارب معنى في أو محارب

المشركين بها كايد : لعله يقال إذ ، أخباره من كثير في الرتياب إلى ذلك لجر
. لعله ، لعله ،

أن للرحمن ينبغي ما : ( و القرآن : ففي العربي السلوب في عليه غبار ل و الصل كذا) (77
الذي ما الذي ما أدري فل ، يجوز ل ) . أي له ينبغي ما و الشعر علمناه ما ( و فيه ) و لدا و يتخذ

فوقها الصل في كتب )) حتى لهم (( ينغى الكلمة هذه من الرزاقا عبد محمد الشيخ لفضيلة بدأ
أفصح فهو القرآني السلوب على اللفظ و ، واحد المعنى أن )) مع عليهم (( يجوز لها كالمصحح

. ن
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، للمصلحة الحرب في ذلك ساغ إنما فيقولون يقيسون الناس أن منها و
الحرب غير في لو و للمصلحة ذلك مثل فيسوغ المدار هي تكون أن فينبغي

. الدين في حتى سلم و آله و عليه الله صلى أخباره أكثر في فيرتابون
أن أحدهم يشاء ل و ، هواه غلبه من لكل و للمحدثين باب فتح أنه منها و
ًا يندفع صلى عصره في للمصلحة كان : إنما قال إل النبوية النصوص من نص

ًا هلم . و سلم و آله و عليه الله الباطنية فيه وقع كما ألعوبة الدين فيصبح ، جر
.

ًا أكبر صغراها تكون التي المفاسد من ذلك غير إلى جميع من جد
كان و ، سلم و آله و عليه الله صلى حروبه في تعرض كانت التي المفاسد

ًا كلها كلماته تكون أن . فوجب كذب : أنه يقال ما ببعض يدفعها أن يمكنه حق
ًا و . صدق

وأنهم ، الدنيا أمور في ظنهم يخطئ قد النبياء أن ريب فل الخطأ فأما
يخبر فإنما ذلك إلى احتاجوا إذا لكنهم ، ظنهم بحسب الخبار إلى يحتاجون

، الظن خطأ فرض على حتى و صدقا، – تقدم كما – ذلك و يظن بأنه أحدهم
سلم و آله و عليه الله صلى النبي نشأ ، النخل تأبير قصة في جاء ما ذلك فمن
بغير ثمرها يصلح و تثمر الشجار عامة رأى و ، نخل بأرض ليست و بمكة
قوم على مر المدينة ورد فلما ، كذلك كلها الشجر أن ظن غرو فل ، تلقيح

ً يؤبرون ًا ذلك يغنى أظن  ما((:  فقال ، فأخبروه فأخبروه فسأل ، نخل  و)) شيئ
ًا كان تفعلوا لم لو  لعلكم(( رواية في صلى فبلغه ، يصلح فلم ،  فتركوه)) خير
إنما فإني ، فليصنعوه ذلك ينفعهم كان  إن((:  فقال سلم و آله و عليه الله

ًا ظننت ًا الله عن حدثتكم إذا لكن و ، بالظن تؤاخذوني فل ظن ، به فخذوا شيئ
 .)) الله على أكذب لن فإني

إذا و ، به فخذوا دينكم من بشئ أمرتكم بشر أنا  إنما(( رواية في و
الرواية مسلم  أخرج)) قال كما . أو بشر أن فإنما رأي من بشئ أمرتكم
ثم ، خديج بن رافع حديث من الثانية و ، الله عبيد بن طلحة حديث من الولى
و ، عائشة عن أبيه عن عروة ابن هشام عن سلمة بي حماد طريق من أخرج

و آله و عليه الله صلى النبي أن فيها و مختصرة القصة أنس عن ثابت عن
فالصواب يخطئ كان فضله على حماد  و)) لصلح تفعلوا لم  لو((:  قال سلم

إذا لكن  و(( سلم و آله و عليه الله صلى قوله . و الوليين الروايتين في ما
ًا الله عن حدثتكم أمرتكم  إذا((  و)) الله على أكذب لن فإني به فخذوا شيئ

فيما خطأ الكذب من  عصمته على الدللة  واضح)) به فخذوا دينكم من بشئ
. الدين أمر و الله عن به يخبر

ركعتين من العصر أو الظهر في  : سلم اليدين ذي قسصة ذلك من و
: فقال ؟ نسيت أم الله رسول يا الصلة : أقصرت فقال اليدين ذو إليه فقام

الناس  فسأل ، كان قد ذلك يعض " بل اليدين ذو فقال ، يكن لم ذلك كل
)) يكن لم ذلك  كل((:  . فقوله الصلة بهم فأتم فقم ، اليدين ذا فصدقوا

: خبرين يتضمن
. حق هو و ، تقصر لم الصلة أن هو و الدين : عن الول
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نسي قد كان أنه الواقع و ، ينس لم أنه هو و ، نفسه شأن : عن الثاني و
.

في فهو ، ظنه على الثاني الخبر في اعتمد أنه في واضحة القرائن و
 .)) رأى فيما أنس  لم((:  قوله قوة

) مسلم ( صحيح  ففي)78( ، الغيل رضاع في جاء ما هذا في يدخل مما و
ًا ذلك كان : لو فقال  للنبي ذلك ذكر أنه وقاص أبي بن سعد حديث من ضار

ًا وهب بنت) 79( جذامة حديث من فيه و  ،)) الروم و فارس لضر : مرفوع
يغيلون هم فإذا فارس و الروم في فنظرت الغيلة عن أنهى أن همت  بقد((

ًا ذلك أولدهم يضر فل ، أولدهم  . )) شيئ
أبيه عن مهاجر بن محمد نا توبة أبو  حدثنا(() :  داود أبي ( سنن في و

تقتلوا : ل يقول  الله رسول : سمعت قالت السكن ابن يزيد بنت أسماء عن
ًا أولدكم و توبة  . أبو)) فرسه عن فيدعثره الفارس يدرك الغيل فان سر
ابن ذكره و جماعة عن روى مهاجر و ) ، ( الصحيح رجال من مهاجر بن محمد
. أعلم  فالله)80() .  ( الثقات في حبان

ً كان أسماء حديث أن الطحاوي زعم على ذلك بنى  النبي أن و ، أول
 أطلع عندما ذلك بعد جدامة و حديث كان ثم ، العرب بين المشهور هو ما

. يضر ل الغيل أن على

فكان ، برضيعها ذلك فيضر لبنها فيفسد الوطء هذا من حملت فربما ، المرضع وطء  الغيل )(78
و عليه الله صلى النبي هم و ، رضاعهم اثناء أولدهم صحة على محافظة ذلك يتجنبون العرب

ًا عنه بالنهي سلم . لهم ضرره عدم و الروم لفعل ذلك عن رجع لكنه و العرب تجارب على جري
ع م
)) بالدال : (( جذامة له أخرى في و ، لمسلم رواية هو و ، المعجمة بالذال الصل  كذا )(79

و ، المهملة الدال و بالجيم : (( هي الدارقطني )) . قال الصحيح هو : (( و مسلم قال ، المهملة
و ، سطور بع يأتي فيما قع و ، الصواب على )) .  و صحف فقد المعجمة بالذال ذكرها من

ًا بالذال ًا ، الروايتين على ذكره المصنف فكان ، أيض الصواب عنده يترجح لم أنه إلى مشير
 . ن منهما

 –436  ص1 ج منا و المؤلف من بيانه سبق كما التوثيق في بتساهله معروف هو و  قلت )(80
ًا نر لم و  ،438  )261 / 1 / 4(  كتابه في أورد لما حاتم أبي إن بل ، توثيقه على وافقه قد أحد

ًا ، عنه سكت تعليقنا في ذلك إلى الشارة تقدمت كما عنده، معروف غير أنه إلى بذلك مشير
)) . : (( مقبول )) (( التقريب في فقال ، حجر بن الحافظ توثيقه يعتمد لم لذلك  و436 ص

ل القلب فإن ، لذلك . و المقدمة في ذلك على نص كما ، الحديث فلين إل و ، المتابعة عن يعني
) السنن (( تهذيب في القيم ابن العلمة تضعيفه إلى أشار قد و ، الحديث هذا لصحة يطمئن
 ) : 362 /5(  بقوله

ًا كان (( فان ً ( الغيل عن النهي فيكون صحيح ًا ) أول )) .  تحريما ل و ، كراهة و إرشاد
ًا كان إن و التأويل هذا : و قلت فالمصير ، المصنف بينه كما أسماء حديث ظاهر عن بعيد

، الغتيال عن نهى سلم و عليه الله صلى الله رسول أن عباس ابن الله عبد لحديث واجب إليه
ًا ضر : لو قال ثم . الروم و فارس لضر أحد

رجال رجاله و البزار و الطبراني  ) : (( رواه298 /4)) (  (( المجمع في الهيثمي قال
)) .  الصحيح

: أبيه عن قال  ) لكنه401 / 1)) (  (( العلل في حاتم أبي بن رواه كذلك : و قلت
في الطبراني . رواه مثله هريرة أبي حديث من شاهد من شاهد له )) لكن مرسل (( الصحيح
. ضعيف هو و حماد بن ليث فيه و )) ، (( الوسط
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. بمستقيم ليس و كلمه معنى هذا
ً مبني ظن جدامة و سعد حديث و ، بالنهي جزم أسماء حديث : لن أول

ل ضرر بأولدهم يظهر ل ثم يغيلون أنهم الروم و فارس عن بلغه  أنه على
عن أنه على حمله فيتجه يغيلون يكونوا لم الذين العرب بأولد مثله يطهر
. الغيل

ًا ذلك يمون فإنما ، الناس على يخفى بضرر جزم أسماء حديث : في ثاني
. يظهر الذي الضر نفي فيه إنما جدامة و سعد حديث و ، الوحي عن

ًا أسماء حديث في  و)) أنهى أن همت  لقد((:  جدامة حديث : في ثالث
فرض على – أسماء حديث تأخر يقتضي الوجه هذه من كل و صريح نهي

ًا كان جدامة و سعد حديث أن و – صحته ًا و  رآة رأي . ظنه ظن
على يشتبه مما أمور بقيت ذلك مع و الفصل هذا في أطلت قد و هذا

ما و ، العلم أهل من الجماعة عند الحاجة إلى البيان كتأخير الناظرين بعض
ُلوا تعالى قوله نزول في روي ُك َو ُبوا : [  ّفَتى َواْشَر ّفَيَن َح َب َت ُكُم َي ْيُط َل ْلَخ َيُض ا ْب َْل ا
إط إمَن ْي ْلَخ َود ا َْلْس ًا  أسرعكن(( لزواجه  قوله و ] ، ا ًا أطولكن بي لحوق  . )) يد

و ، الكذب من رائحة فيه ليس أنه فواضح له ظاهر ل الذي المجمل فأما
، الظهور ذاك تدافع قرينة هناك كانت إذا بيانه يتأخر فإنما ، ظاهر له الذي أما

فالحق الحديث و الية أما و ، له ظاهر ل الذي المجمل حكم في النص فيبقى
الكلم تدبرسياقا لو و ، السامع تقصير من كان إنما منهما المراد غير فهم أن
رسالة في بأدلته ذلك شرحت قد و ، المراد غير فهم لما القرائن لحظ و

بين و بينه الفرقا ما و ؟ الكذب حقيقة ما فيها شرحت ) و الكذب ( أحكام
. ذلك غير و ؟ فيه الترخيص يصح الذي هو ما و ؟ المعاريض هي ما و ؟ المجاز

لقد الله هدانا أن لول لنهتدي كنا ما و لهذا هدانا الذي لله الحمد [ و
 .43:  ] العراف بالحق ربنا رسل جاءت
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الثالث الباب
في الشرعية بالنصوص الحتجاج في

العائد
يحتششج مششا ثبت أن الصالح السلف عهد في به المقطوع المعلوم من كان

التعمششق حششدثا لمششا ثششم ، رسوله كلم و تعالى الله كلم غيرها و العقائد في به
عليه فيرد الناس يعرفه عما يزيغ ربما المتعمقين بعض كان العقلي النظر في

النص هو تأول فربما ن بالنصوص يحتجون و يضللونه و يبدعونه و ، الدين أئمة
ًا الحديث أورد خلف بششأنه تأويله الدين أئمة عليه فيرد ، بسنده يثق ل أنه زاعم

سلف عمن التفسير من أثر ما خلف و لسانها من العرب تعرفه الذي المعنى
. و يصششححونه الروايششة أئمة أن و ثقات رجاله بأن للحديث رده عليه يردون و ،

ًا هذا على المر استمر يشرد مشن المبتدعشة مشن نبشغ الثشاني القرن في . و زمان
خشالفت إذا ردهششا علشى بعضشهم اقتصششر و ، الفقهيششات فشي حشتى الحشاد أخبشار

أئمششة رد قششد و ، زعمه في المعقول خالفت إذا يردها هذا أن ظاهر و ، القياس
تعششرض وكششذلك ، عليهم الرد من كثير الشافعي كتب في و ، هؤلء على الدين

ًا فكششان حششال كششل على و ) ، ( الصحيح في البخاري له أن النششاس بيششن معروفشش
للخبششار الراديششن و المعروفششة معانيهششا خلف علششى للنصششوص المتششأولين أولئك

السششنة بأهل بعضهم التبس و المتعمقون كثر عندما . ثم مبتدعة هم الصحيحة
و ، ردهششا أو تأويلهششا يجششب المعقششول خششالف إذا الحششاد أخبششار بششأن القائلون كثر

ل الول السششلفي المأخذ من كان ما هو و المقبول المعقول فإن ، بذلك لبسوا
قرينشة حينئشذ فالعقشل خلفشه لفظششه ظششاهر نشص صح إذا بل ، بخلفه نص يصح

معنششى هو الذي الحقيقي فالظاهر ، ملحظتها من الكلم فهم في لبد صحيحة
المتبعششون السششنة أهششل و هششذا . كششل قرائنه ملحظة مع منه يظهر ما هو النص

الحتجششاج مششن السششلف كششان مششا على ثابتون فيها إمامتهم على المتفق لئمتها
الصششحيح الخبار يرد أو ، المعروفة معانيها عن يصرفها من تضليل و بالنصوص

.
ممششا فكششان ، سششينا ابششن و كالفششارابي الفلسششفة فششي المتوغلششون نشششأ ثم
بالنصششوص المتكلمون عليهم فاحتج ، المعاد أمر السلمية العقائد من خالفوه

 ص1 ) ج الصواعق ( مختصر في تراه كما شديدة، مغاضة سينا ابن فغاضهم
241. 

ًا طويلة عباراته و المقصششود تلخيششص أحششاول المقصششود أحششاول أنا و ، جد
ائتهم لشو أنهشا  ، الجمهشور لخطشاب وردت إنما الشرائع أن . زعم منها بشذكر ج

: قششال ، المتكلمين من يوافقهم من و الفلسفة يراه ما على التنزيه و التوحيد
ل بمعششدوم ليمشان إليه المدعو اليمان أن على أتفقوا أو العناد إلى  لسارعوا((

يمكششن بمششا الشششرائع تجيئهششم أن اقتضششت الحكمششة أن  . فزعششم)) أصل له وجود
للششرائع قبششولهم ليمكشن ذلشك نحشو و التشششبيه و التجسششيم مشن بشه تصششديقهم

يحصششى ل مششا القرآن نصوص في أن و تجسيم كلها التوراة أن ذكر . و العملية
ًا جاء بعضه  و((قال:  ذلك من ًا تنيه ًا مطلق ًا عام )) له تفسير ل و تخصيص ل جد
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ا النصشوص من أن ذكر . ثم يقشع ل  و(( التششبيه و التجسشيم فشي صشريح هشو م
 .)) الظششاهر غيششر شئ فيها يراد ل و مجازية ل و استعارية ليست أنها في شبهة
ا أريشد كشان  فشإن((:  قشال ًا الظشاهر غيشر ( يغنشي ذلشك به أن ( يعنشي ) إضشمار

) فقششد يحتمله ل الكلم كان إن و ، الظاهر غير إرادة نفسه في أضمر المتكلم
) و نحوه و التجسيم ( يعني التشبيه و الغلط ) بوقوع بالقرآن ( المتكلم رضي

ًا يظاهرهششا باليمان المعوج العتقاد أمششور فششي الحششال أن ذكششر  . ثششم)) تصششريح
التحششذير و إليهششا الششدعوة إلششى للشششرائع سبيل يكن لم  و((قال:  ، كذلك المعاد

هششو . فهششذا …الفهششام إلششى المقربشة التمثيلت من بوجود عنها بالتعبير إل عنها
ًا يكشون أن طلششب مشن تعريف على الكلم ًا ل النششاس مشن خصشش ظششاهر أن عامشش

 .)) البواب هذه في به محتج غير الشرائع
: يأتي يا ما على العبارة تلك في مقاصده ترتيب يمكن و

و ، المعششاني تلششك فششي ظاهر هو ما النصوص تلك من : أن الول المقصد
فيها. صريح هو ما منها

أن يششأبى و ، المجششاز و السششتعارة احتمششال يدفع منها الصريح : أن الثاني
. فيه صريح هو الذي المعنى ذاك إل منه المراد يكون

الششتي المعاني تلك ينفي نص السنة ل و الكتاب في ليس ) : أنه ( الثالث
ًا صراحتها أو صراحتها أو بظهورها الكثيرة النصوص تلك عليها دلت ًا نفي و ، بين
. بالبينة ليست يسيرة إشارات هناك إنما

هششو و الوليششن المخششاطبين لعقششول موافقششة المعششاني تلك ) : أن ( الرابع
خوطبششوا لششو حششتى ، يلششم و آله و عليه الله صلى محمد فيهم بعث الذين العرب
في الناس من الجمهور كحال ذلك في وحالهم ، ردته و عقولهم لنكرته بنفيها

. بعدهم و قبلهم و عصرهم
مششن يششوافقه مششن و سششينا ابششن رأي فششي المعششاني تلششك ) : أن ( الخامس

. فيه المتعمق العقلي النظر بدللة باطلة غيرهم ز المتكلمين
مششا على النصوص بتلك مجيئه و السلمي الدين صحة ) : أن ( السادس

ًا متناقضان حالها من تقدم الباطششل بالعتقششاد الحق الدين يأتي كيف إذ ، ظاهر
! ؟

تلششك بطلن و بالبرهششان ثابتششة السششلمي الششدين صششحة ) : أن ( السششابع
. بالبرهان – يوافقه من و زعمه في – ثابت المعاني

، المريششن كل ثبششوت مششع التنششاقض هششذا مششن مخلششص ل ) : أنششه ( الثششامن
لمصششلحة رعايششة الباطششل بالعتقاد يأتي قد الحق الدين بأن القول إل بالبرهان

! . شئونهم تصلح التي العملية الشرائع ليقبلوا البشر
بششه جششاء مششا قبول بالجمهور فاللئق ، هكذا المر كان إذا ) : أنه ( التاسع

بعششض لبطلن تنبهششوا الششذين هم و بالخاصة اللئق و ، حق أنه على الحق الدين
علششى جششاراهم أنه و الجمهور لصلح جاء إنما الدين أن يعرفوا أن المعاني تلك

ً كششان أن و يششوافقه مششا و اعتقششادهم الخاصششة فليششدع ، المششر نفششس فششي بششاطل
! لنفسهم ليحققوا و ، للجمهور بالنصوص الحتجاج

الله ذات في عقائد في التلبيس ذاك الدين في وقع كما ) : أنه ( العاشر
مششن المعششاني تلششك ببطلن اعششترفوا الششذين للمتكلميششن مفششر ل و ، صششفاته و
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المششدار و ، أهششون فيهششا ووقوعهششا ، المعششاد أمور في وقع فكذلك ، به العتراف
فششإن المعششاد أمششور فششي التلبيس تقتضي هي و ، المصلحة اقتضاء على هو إنما

إل الرهبششة و الرغبششة فيهششم تششؤثر ل و  ، الوهبة و الرغبة إل يخضعهم ل الجمهور
. ألفوها و عرفوها التي بالجسمانيات يتعلق فيما

حضششره المقاصد هذه في للنظر مجلس انعقد لنه أفرض أن رأيت قد و
: شرحه يأتي ما فجرى ، ناقد و سلفي و متكلم
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الول المقصد في النظر
فششي أنهششا نسششلم ل ظواهرها بطلن على نوافق التي : النصوص المتكلم

ًا ظاهرة أو مطلقة صراحة صريحة المعاني تلك ًا ظهور القرينة و كيف ، مطلق
المقصششد فششي ذكششرت الششتي الشارات و العقل هي و ، عنها صرفها على قائمة
. الثالث

ومنهششم الجمهششور عقول أن مر كما سينا ابن زعم فقد العقل : أما الناقد
فيششه البحث فنؤجل هذا منعت فإن ، المعاني لتلك موافقة الولون المخاطبون

أن الكلم قششانون فشإن ، هنششا دعشواك بطلششت سششلمته إن و ، الرابع المقصد إلى
تششدبر إذا بحيششث أو المخاطب ذهن في بالخطاب مقترنة كاسمها القرينة تكون
يكششون أن القرينششة نصششب عن المقصود إذ ، الظاهر عن صرفها عرف و عرفها
ًا الخبر . و يقصششر لششم ما الواقع خلف منه المخاطب يفهم ل أن حقه من صدق

و الظششواهر تلششك توافششق الولششون المخاطبون منهم و الجمهور عقول كانت إذا
ً بوجوبها تجزم ًا أو عقل قششدر بمششا عليهششم يعتد فكيف بامتناعها تشعر ل أو جواز
التعمششق يعرفششوا لششم بأنهم العلم مع ، جهيد جهد بعد النظر في المتعمق يدركه

ًا خالطوا ل و النظر في لو كما إل هذا هل و ، ذلك عن الشرع نهاهم بل متعمق
فششأخبروه عنه فسئلوا واحد دون مدة بعد عادوا ثم بعيدة أرض إلى جماعة غزا
، ذلك غير إلى تزوجن و نساؤه اعتدت و تركته قسموا ثم أهله فحزن قتل بأنه
بمششدة القتششل خبر بعد رآه ، قتل انه قيل الذي ذلك رأى أنه فزعم رجل قدم ثم

ًا الثغر في ًا حي هششذا فصششدقوا بالقتششل للمخششبرين ذلششك ذكر أنه فافرض ، صحيح
خلف الخششبر بششذاك أرادوا بششأنهم بالقتششل أخبششارهم عن اعتذروا و الخير المخبر
ًا خبرنششا حششال الرجل : كان فقالوا ؟ قرينة نصبتم : فهل لهم فقيل ، ظاهره حيشش
ًا ًا صحيح يششرده أول ؟ العششذر هششذا منهششم يقبششل ! فهششل قرينة بذلك كفى و سالم
يششدركها بحيششث سششلمته و صششحته و حيششاته كانت لو : ذاك قائلين العقلء عليهم

. لهم إخباركم عند أهله هم و المخاطبون
فليششس كثيرة بمراحل عنهم لبعده يدركونه ل و ذلك يعلمون ل هم و فأما

بالخطششاب المخششاطب عنششد يقششترن أن بششه العلم شأن من ليس إذا ، بقرينة هذا
.) 81( الظاهر فهم عن فيصرفه

ًا ، بالبينة ليست أنها الثالث المقصد ففي الشارات تلك أما  تصلح ل فإذ
الموافقششة الصششريحة أو الظاهرة الكثيرة النصوص معاني عن صارفة تكون أن

النصششوص وتلششك عقولهم أن هو و بالعكس المر يكون بل ، المخاطبين لعقول
تلشك أن تزعشم كنشت فششإن الششارات تلششك مشن يظهشر قششد عما تصرف الكثيرة

. الثالث المقصد إلى الكلم فنؤجل صريحة الشارات
المخششبر المششر ذلششك أن علششم إذا الخششبر بظششاهر الخذ يصح : إنما المتكلم

ً ممتنع غير بوقوعه ًا يكششون أن احتمششل إذا فأمششا ، عقل ً ممتنعشش يجششب فششإنه عقل
فيششه التوقف فتوجب ، الخبر ظاهر تدافع قرينه الحتمال هذا يكون و ، التوقف

.
هذا )) و صاحبك به يصدقك ما على (( يمينك حديث غيره )) و مسلم (( صحيح في  و)(81

ل المخاطب يفهمه أن حقه الذي المعنى غير معنى نفسه في المتكلم إضمار أن في صريح
ًا المتكلم عن يغني  . المؤلف واقع غير المخاطب يفهمه أن حقه الذي المعنى كان إذا شي
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لعقول موافقة كانت النصوص تلك معاني أن الرابع المقصد : في الناقد
عنششدهم تكششن لششم أنهششا لثبششوت هنششا كلمششك سقط ذلك سلمت فإن المخاطبين،

ً يكششن فلششم قرينة يعد المتناع احتمل أن فرض فعلى ، للمتناع محتملة حاصششل
فينظششر بسششلم لششم إن و ، هششذا في الكلم مر قد و ؟ به عليهم يعتد فكيف ، لهم
. الرابع المقصد في فيه

بششإدراك يعتششد فل المعقششول علششوم فششي مششاهرين القوم يكن : لم المتكلم
لششم فششإن ، الحتمششال حقهششم فششي الحكششم يبقى بل ، الجواز أو الوجوب عقولهم
. قصروا فقد بالتوقف عليهم القاضي بقصورهم يشعروا

إليهم فأرسل العالمين رب بها اعتد قد و بعقولهم تعتد ل : كيف السلفي
و ، التششدبر و العتبششار و التفكششر و  بششالظر أمرهم و ، كتبه عليهم أنزل و ، رسله

عليه عاقبه و منهم كفر من كفر نقم  ، عليهم أثنى و منهم آمن من إيمان قبل
. الكفاية فيه ما الرسالة هذه صدر في مر قد ! و ؟

موافقة كانت عقولهم أن دعوى في نظر لي لكن و ، هذا : فدع المتكلم
. المعاني لتك

. الرابع المقصد في الكلم : فيأتي الناقد
أنهششم أي القششوم عقول في محتملة كانت المعاني تلك أن : هب السلفي

أن فششدعواك ، بجوازهششا عقششولهم تقطششع ل و امتناعهششا ل و وجوبهششا يششدركون ل
ً المتناع احتمال ً باطلششة دعوى الخبر ظاهر في التوقف توجب قرينة عقل عقل

ًا و ثقشة المخبر كان إذا الخبر ظاهر قبول يقتضي فإنه العقل أما ، عمل و شرع
ًا الخذ في الغالب و ، صدقه الغالب إذ ، التلبيس ل و الكذب منه يخشى ل أمين

المخاطب يقطع ما بين العقل يفرقا ل و ، المفسدة اتقاء و المصلحة حفظ به
و ، الحششالين فششي صششدقه غششالب الميششن الثقششة الخبر لن ، يقطع ل ما و بجوازه

ً ثبششت إذا فأمشا ، النوعين في خبره بظاهر الخذ في غالب المصلحة حفظ عقل
فوجششوب ، التلششبيس و الكششذب عششن و الغلششط و الجهششل عششن معصوم المخبر أن

و ذكششر عمششا المخششبر بعصشمة المخاطب قطع إذا بل الوضوح، بغاية خبره قبول
، عنششه تصششرف صششحيحة قرينششة ل بشأنه و ، المعنى هو هذا خبره ظاهر بأن قطع
ً يقطع فأنه ً امتناعه يجوز ذلك قبل كان إن ،و المعنى ذاك بوقوع عقل . و عقل
بششه يخششبرون فيمششا يصششدقوهم أن الناس النبياء طالب فقد ، فظاهر الشرع أما
و ، والششوه و المششوقن المصدقا بإيمان قضوا و ، بذلك له يوقنو أن و ، ربهم عن

النششاس طششالبوا و بششه أخششبروا ممششا أن مع ، عادوه و التصديق عن الممتنع بكفر
بعششض و الفلسششفة عقششول و ، تسششتبعده المخاطبين عقول كانت ما به باليقان

ه أخشبر ممشا بشل الجسشاد كحششر ذلشك و ، السشتبعاد ذاك تصوب المتكلمين ب
ا بشه باليقشان النشاس طشالبوا و النبياء ه الفلسشفة تزعشم م ً ممتنشع أن و ، عقل

. ذلك من وافقوهم ما على المتكلمون وافقهم
ل و كششانوا أنهششم النششاس أحششوال تصششفح مششن علششى يخفششى فل العمل أما و
بعشدم فيششه يقطعششون فيمششا الميششن الثقة خبر على يعتمدون يزالوا لن و يزالون

و الحسششاب علمششاء بأخبششار بأخششذهم ذلششك اعتششبر و ، يقطعششون فيمششا و المتنششاع
فششإن ، العقائششد هكششذا و ، العقليششة العلشوم مشن ذلششك نحو و المساحة و الهندسة
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ًا علمائهم من يأخذونها الناس علمششاؤهم منهششم يرضششى و ، منهششا كثير في تقليد
. عليه يحضونهم و بذلك

ًا يتضمن المر بوقوع الخبر و هذا بعششدم المخبر فكأن امتناعه بعدم قطع
ظششاهر قبششول عششن يتوقششف أن وجششب لو و ، الوقوع بمشاهدته احتج و ، المتناع

ً جوازه علم فيما مثله لوجب هذا مثل في المين الثقة خبر ل جششوازه لن عقل
كششان إن أنششه هششذا تفسير و ، ممتنع بوقوعه فالحكم يقع لم ما و وقوعه يقتضي
ذاك يكششون أن احتمششل إذا فيمششا ظششاهره علششى الخششبر حمششل عن التوقف ينبغي

ًا الظاهر ًا يكون أن احتمل إذا فيما فكذلك ، لذاته ممتنع ، نقيضششه لثبوت ممتنع
ًا أن علمت قد كنت لو حتى ذلششك خروجه فإن منه خرج بأنه فأخبر بيته في زيد

ًا يكون أن يحتمل ً ممتنع أن بعد من يخرج لم أنه يحتمل إذا نقيضه لثبوت عقل
ً الممتنع فمن يخرج لم كان إذا و ، فيه عهدته . خرج يكون أن عقل

يقششوم أن الول فششي يحتمششل ل قششد لنه النوعين بين فرقنا : إنما المتكلم
ً ممتنششع الظششاهر ذاك أن علششى دليل طويلة بمدة لو و الخطاب وقت بعد ، عقل

معصوم غير به المتكلم بأن العتراف أو ظاهره عن الخبر صرف حينئذ فيجب
.

فيحتمششل ، الثششاني فششي سششاغ الول فششي الحتمال هذا ساغ : إن السلفي
خلف دليل يأتي فيما يقوم أن كذا وقت في سيقع أو وقع بأنه النص أخبر فيما
:  سبيلن إل هناك . فليس ذلك

ً يستحيل أنه المؤمنين : سبيل الولى أو بششالقرآن المتكلم يكون أن عقل
أو كششذب أو غلششط أو جهششل ربششه بششه يخششبر فيمششا السلم و الصلة عليه النبي من

ًا الثششابت النششص خلف علششى قششاطع دليششل يقششوم أن ففششرض ، تلبيس أو ، قطعشش
ًا الظاهر ًا معه قرينة ل ز قطع . للمستحيل فرض ، قطع

أو ، الغلششط و الجهششل تجشويز مششن وافقششه مشن و سششينا ابششن : سبيل الثانية
إل التلبيس و الكذب ُق َو ّق [  ْلَح ُكْم إمْن ا ّب َء َفَمْن َر إمْن َشا ْؤ ُي ْل َء َوَمْن َف ُفْر َشا ْك َي ْل ] َف

 .29الكهف: 
العقلششي المتنششاع احتمال أن فهب ؟ القطع في إل كلمنا هل : و المتكلم

يخطشئ أن المحتمشل مشن و ؟ القطشع يشأتي أيشن فمشن قرينة يكون أن يصلح ل
اليششة صراحة يعتقد أو ، بثابت ليس و ، ثابت الحديث أن فيعتقد الناظر الناظر

، بظششاهر ليس ما ظهور يعتقد أو ، كذلك ليس و ، فهمه فيما الثابت الحديث أو
. عنها غفل قرينة هناك و القرينة انتفاء يعتقد أو

، العضششد و الششرازي مع الكلم في القطع حصول إثبات : سيأتي السلفي
العقلششي كششالنظر ليششس و ، الظن في يكون إنما الباب في فالخطأ الخطأ، فأما

فششي مششر كمششا بالباطششل القطششع و الشششتباه و الغمششوض فيه يكثر الذي المتعمق
اهتششداء لها التسليم و بها اليمان وجه على النصوص في النظر و ، الول الباب
إذيَن تعالى و تبارك الله يحبه ّفَل َوا ْوا [  َد َت ْه ُهْم ا َد ًى َزا ُهْم ُهد َتا ُهْم َوآ َوا ْق : ] محمششد َت
17. 

علششى تقششديمها و بهششا الوثششوقا وجششه على التعميقية الشبهات في النظر و
ْذ الله سبيل عن زيغ النصوص إإ َو إه ُموَسى َقاَل [  إم ْو َق إم َيا إل ْو إني إلَم َق َن ُذو ْؤ ْد ُت َقشش َو
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َلُموَن ْع ّني َت إه َرُسوُل َأ ّفَل ُكْم ال ْي َل ّفَما إإ َل ُغوا َف َغ َزا ّفَلُه َأَزا ُهْم ال َب ُلو ّفَلُه ُق إدي ل َوال ْه ْوَم َي َق ْل ا
إقيَن إس َفا ْل  .5:  ] الصف ا

. و الزائشغ بخلف خطششائه عششن يعفششى أن أهششل المهتدي أن الواضح من و
طريششق علششى فششبينوا التفصيل شئتم إن فتتبعوا ، إجمالي هنا فكلمنا ذلك فوقا

أثبتنششا فقششد تعمقكم فأما ، استطعتم إن منا أخطأ من خطأ السلفيين المأخذين
عنششدكم بمششا رضششيتم فششإن ، إليه نلتفت ل أن علينا فل الدين في بحجة ليس أنه

إلَك أرضى عندنا بما فنحن َذ إل َف ُع [  ْد إقْم َفا َت إمْرَت َكَما َواْس ْع َول ُأ إب ّفَت ُهْم َت َء َوا ْه ُقْل َأ َو
ْنُت ْنَزَل إبَما آَم ّفَلُه َأ َتاٍب إمْن ال إمْرُت إك ُأ إدَل َو ْع ُكُم َإل َن ْي ّفَلُه َب َنا ال ّب ُكْم َر ّب َنششا َوَر َنششا َل ُل ْعَما َأ

ُكْم َل ُكْم َو ُل ْعَما ّفَجَة ل َأ َنششا ُح َن ْي ُكششُم َب َن ْي َب ّفَلششُه َو ُع ال َنششا َيْجَمشش َن ْي إه َب ْيشش َل إإ إصششيُر َو ْلَم إذيَن ا ّفَلشش َوا  .
إه إفي ُيَحاّجوَن ّفَل إد إمْن ال ْع إجيَب َما َب ُت ُهششْم َلششُه اْس ُت ّفَج إحَضششٌة ُح َد َدا ْنشش إهششْم إع ّب إهششْم َر ْي َل َع َو

ُهْم َغَضٌب َل َذاٌب َو ٌد َع إدي  .16 - 15: ] الشورى َش
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الثاني المقصد
المتعلقششة النصششوص مششن ظاهره بطلن أزعم فيما أن أسلم : ل المتكلم

ذلك نحو و المجاز و الستعارة احتمال يدفع بحيث الصراحة من هو ما بالعقائد
النصششوص في يكون أن يمتنع أقول بل ، ظاهره إل به المراد يكون أن يأبى و ،

. كذلك هو ما بالمعقولت المتعلقة
ًا الكلم أن معلششوم و ، كلم : النصششوص السلفي ًا يكششون مششا كششثير صششريح

، واحششدة وتيششرة على كثيرة مواضع في بتكراره أو بتأكيده أو بسياقه أو بنظمه
غيششر إلششى – المتكلم يعلمها التي المخاطب حال إلى أو ، نظائره إلى بالنظر او

أوضششح أمرهششا و ، معروفششة تعالى الله بحمد هي و النصوص حال هكذا و ، ذلك
بيششن التفرقششة . و التفصششيل موضششع هششذا ليششس و ، بيششانه إلششى يحتششاج أن مششن

وحشده الظهشور أن علشى ، إبطالهشا مر قد شبهة على مبنية غيرها و المعقولت
إن مزيششد غيششره و الششرازي مششع الكلم في سيأتي و ، تقدم كما للقطع يكفي قد

. تعالى الله شاء

الثالث المقصد
: تعششالى قششوله فيهششا و ؟ بينششة غيششر الشششارات تلششك تكششون : كيف المتكلم

ْيَس َل إه [  إل ْث إم ٌء َك ) السششورة أحد الله هو ( قل  و))  الواحد(( تعالى اسمه ] و َشْي
.

ْيَس تعالى قوله : أما السلفي َل إه : [  إل ْث إم ٌء َك لغة في – الشئ ] فمثل َشْي
: المتكلميششن اكششثر عنششد . و مسششده يسششد و مقششامه يقوم الذي نظيره – العرب

فششي : مشششاركة المعتزلششة أكششثر عنششد . و النفسششية الصفات جميع في مشاركة
 ذاتششه(()  ( المواقششف فششي كمششا المتكلميششن قدماء قال . و النفس وصف أخص
: أربعششة بششأحوال الششذوات سششائر عششن تمتاز إنما و ، الذوات لسائر مماثلة تعالى

فششي السيد  قال)) … التامة القدرة و التام العلم ] و [ التامة الحياة و الوجوب
ْيششَس تعششالى قششوله علينا يرد ل و  قالوا(() :  ( شرحه َل إه : [  إلشش ْث إم ٌء َك ] . لن َشششْي
فششي المشششاركة دون النفس صفات أخص في المشاركة ههنا المنفية المماثلة

.)) والحقيقة الذات
أحششدهما ليششس و لثبششات صششفة فششي مشششاركة الشششئ : مثل النجار قال و
الصششفات بعششض في يشتركان إذ للمربوب الرب  مماثلة((:  ألزموه . و بالثاني
بعششد فيمششا ) و شششرحها ) ( و ( المواقف في  كذا)) القادرية و كالعالمية الثبوتية

مى  هشل(( ذلك أو النفسشية الصشفات بعشض فشي المتششاركان المتخالفشان يس
مجششرد إلششى يرجششع و وخلف تردد فيه لهم ؟ فيه اشتركا ما باعتبار مثلين غيرها

فششي للحوادثا عنده مماثل فالله … النجار قول يحمل … عليه و … الصطلح
ً وجوده  )) … الطلقا في النزاع و المعنى بحسب أي عقل

منششه يظهششر ما معانيها المتكلمون ينكر التي النصوص في ليس : و أقول
جميع في مشاركة ل و ، غيره و جل و عز الله بين الطلقا على مناظرة إثبات

المنفيششة المماثلششة حملت فإذا ، النفس وصف أخص في ل و النفسية، الصفات
المعششاني مششن شئ بين و الية بين فليس المعاني هذه من واحد على الية في

. ما منافاة النصوص لتلك الظاهرة
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المتكلميششن إن علمششت فقششد بعششض دون الصفات بعض في المماثلة فأما
ينفششي ما الية حمل يصلح ل أنه الرازي الفخر ذكر ولذلك ، الجملة في يثبتونها

:  بقوله اللوسي أجاب و ، ذلك
و عششز اللششه علششم مثششل ليسا قدرتهم و العباد علم أن البين المعلوم  من((

 .)) مسدهما سادين ليس أي – عل و جل قدرته و جل
. ذلششك نحششو و القادريششة و العالميششة مطلششق في المماثلة تؤخذ : قد أقول

و عششز للششه تامششة ذاتية قدرة إل الواقع ليس إذ ، إليه يلتفت ل أمر ذاك قيل فإن
. هكذا و – للعبد ناقصة مستفادة قدرة و ، جل

ًا المعنى : فهذا قلت . الظواهر تلك من لشئ مناف غير أيض

الية معنى تحقيق
البلغششاء كلم و السششنة و الكتششاب في المثل نفي استعمال موارد تتبع من

فمششن ، غيششره أو فضششل مششن إثبششاته يراد فيما المكافئ نفي به يراد إنما أنه علم
: الشاعر قول ذلك

الفضششائل في يدانيه خلقزهيششر الفششتى كمثل ليس

: الخر قول و
أبصششرت إذا زيد بن سعد

جمعهششششششششششششششششششششششششم
النششاس في كمثلهم إن ما

أحششششششششششششد مششششششششششششن

ُقْل وجل عز الله قال و إن : [  إئشش إت َل َعشش َتَم ْنششُس اْج إْل إجششّن ا ْل َلششى َوا ُتوا َأْن َع ْأ َيشش
إل ْث إم َذا إب إن َه ُقْرآ ْل ُتوَن ل ا ْأ إه َي إل ْث إم ْو إب َل ُهْم َكاَن َو ْعُضشش ْعششٍض َب َب ًا إل إهيششر : ] . السششراء َظ
88. 

َلْم تعالى قال و َأ ْيَف َتَر : [  َعَل َك ّبَك َف ٍد َر َعا إإَرَم إب إت .  إد َذا إعَما ْل إتششي ا ّفَل َلششْم . ا
ْق َل َها ُيْخ ُل ْث إد إفي إم إبل ْل  .8 – 6: ] الفجر ا

أخرى آيات و السياقا آيه يومئ كما الجسام قوة في – أعلم الله و – أي
.

َها سبحانه قال و ُتْم : [) ْن إء َأ ُؤل ْوَن َه َع ْد ُقوا ُت إف ْن ُت إل إفششي إل إبي إه َسشش ّفَلشش ُكششْم ال ْن إم َف
ْبَخُل َمْن ْبَخْل َوَمْن َي ّفَنَما َي إإ ْبَخُل َف إه َعششْن َي إسشش ْف ّفَلششُه َن إنششّي َوال َغ ْل ُتششُم ا ْن َأ ُء َو َقششَرا ُف ْل إإْن ا َو

ْوا ّفَل َو َت إدْل َت ْب َت ًا َيْس ْوم ُكْم َق ْيَر ّفَم َغ ُنوا ل ُث ُكو ُكْم َي َل َثا ) أي ( محمششد سششورة ] خاتمة َأْم
يششا قال أنه غيره ) و ( المسند في أمامة أبي حديث في . و البخل و الولي في

دونششك و)82( . لششه مثششل ل فششإنه بالصششوم : عليششك . فقام بعمل مرني الله رسول
عبد بن محمد ثنا ميمون بن مهدي طريق  ) من5/258,255)) (  (( المسند في : هو  قلت )(82

( حبان ابن الوجه هذا من . و أمامة أبي عن حيوة بن رجاء عن الضي يعقوب أبي ابن الله
قال هذا محمد عن شعبة رواه لكن  ، الشيخين رجال ثقات صحيح. رجاله إسناد هذا و  ) ،929

 ) و421 /1(  الحاكم  ) و930(  حبان ابن حيوة. أخرجه بن رجاء عن الهللي نصر أبا : سمعت
. كذا الذهبي وافقه )) . و العدوي هلل بن حميد هو الهللي نصر أبو و السناد : (( صحيح قال
نفسه الذهبي قال كما هو من يدرى ل رجل هو بل ، هلل ابن حميد هو ليس هذا نصر أبو و ، قال
شاذ السناد في ذكره )) : ((مجهول)). لكن (( التقريب في الحافظ قال )) . و (( الميزان في

أبي ابن بسماع بعضهم صرح و ، بإسقاطه ميمون بم مهدي رواه كما آخران ثقتان رواه فقد ،
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إلَك عسششق [حششم نظائرهششا ) و شششئ كمثله ( ليس فيها التي اليات َذ َكشش إحي .  ُيششو
ْيَك َل َلى إإ إإ إذيَن َو ّفَل إلَك إمْن ا ْب ّفَلُه َق إزيُز ال َع ْل إكيُم ا ْلَح َلُه ا إت إفي َما .  َوا ّفَسشَما ا ال إفشي َوَم

إض َْلْر َو ا ُه إلّي َو َع ْل إظيُم ا َع ْل ُد ا َكا َت َواُت .  ّفَسششَما ّفَطششْرَن ال َف َت ّفَن إمششْن َي إه إق ْو َكششُة َفشش إئ ْلَمل َوا
ّبُحوَن إد ُيَسشش إهششْم إبَحْمشش ّب إفُروَن َر ْغ َت َيْسشش إض إفششي إلَمششْن َو َْلْر ّفَن َأل ا ّفَلششَه إإ َو ال ُفششوُر ُهشش َغ ْل ا

إحيُم ّفَر إذيَن ال ّفَل َوا ُذوا .  ّفَتَخ إه إمْن ا إن َء ُدو َيششا إل ْو ّفَلششُه َأ إفيششٌظ ال إهششْم َح ْي َل ْنششَت َوَمششا َع إهششْم َأ ْي َل َع
إكيٍل َو إلَك إب َذ َك َو َنا .  ْي ْوَح ْيَك َأ َل ًا إإ ًا ُقْرآن ّي إب إذَر َعَر ْن ُت ّفَم إل ُقَرى ُأ ْل َها َوَمْن ا َل ْو إذَر َح ْنشش ُت ْوَم َو َيشش
إع ْلَجْم ْيَب ل ا إه َر ٌق إفي إري إة إفي َف ّفَن ْلَج ٌق ا إري َف إر إفي َو إعي ّفَس ْو ال َل َو َء .  ّفَلششُه َشا ُهششْم ال َل َع َلَج

ّفَمًة ًة ُأ َد إح إكْن َوا َل إخُل َو ْد ُء َمْن ُي إه إفي َيَشا إت إلُموَن َرْحَم ّفَظا ُهششْم َما َوال إلششّي إمششْن َل َول َو
ٍر إصي إم َن َأ ُذوا .  ّفَتَخ إه إمْن ا إن َء ُدو َيا إل ْو ّفَلُه َأ َو َفال إلّي ُه َو ْل َو ا ُه إيي َو َتى ُيْح ْو ْلَم َو ا ُهشش َلششى َو َع

ٍء ُكّل إديٌر َشْي َوَما َق ُتْم .  ْف َل َت إه اْخ ٍء إمْن إفي ْكُمُه َشْي َلى َفُح إه إإ ّفَلشش ُكششُم ال إل ّفَلششُه َذ ّبششي ال َر
إه ْي َل ْلُت َع ّفَك َو إه َت ْي َل إإ إنيُب َو إطُر ُأ َفششا إت .  َوا ّفَسششَما إض ال َْلْر َعششَل َوا ُكششْم َج ُكْم إمششْن َل إسشش ُف ْن َأ

ًا َواج إمَن َأْز إم َو َعا ْن َْل ًا ا َواج ُكْم َأْز ُأ ْذَر إه َي ْيَس إفي إه َل إل ْث إم ٌء َك َو َشْي ُه ُع َو إمي ّفَس إصششيُر ال َب ْل ا
َلُه ُد .  إلي َقا إت َم َوا ّفَسَما إض ال َْلْر ْبُسُط َوا َقا َي ُء إلَمْن الّرْز إدُر َيَشا ْق َي ّفَنُه َو ُكششّل إإ ٍء إب َشششْي

إليٌم ] .  َع
) . الشورى سورة فواتح

ُقششْل تعششالى قششوله الجملششة فششي اليششات هششذه نظششائر مششن و َرّب َمششْن : [ 
إت َوا ّفَسَما إض ال َْلْر إل َوا ّفَلُه ُق ُتْم ُقْل ال ْذ ّفَتَخ َفا إه إمْن َأ إن َء ُدو َيا إل ْو ُكششوَن ل َأ إل إهْم َيْم إسشش ُف ْن َإل

ًا ْفع ًا َول َن إوي َهْل ُقْل َضّر َت ْعَمى َيْس َْل إصيُر ا َب ْل إوي َهْل َأْم َوا َت ُلَماُت َتْس ّظ ّنششوُر ال َوال
ُلوا َأْم َع إه َج ّفَل َء إل َكا ُقوا ُشَر َل إه َخ إق ْل َبَه َكَخ َتَشا ُق َف ْلشش ْلَخ إهششْم ا ْي َل إل َع ّفَلششُه ُقشش ُق ال إل ُكششّل َخششا

َو َشْيٍء ُه ُد َو إح َوا ْل ّفَهاُر ا َق ْل  .16:  ] الرعد ا
ُقششْل سششبحانه قوله و ُكششْم َمششْن : [  ُق إء إمششَن َيْرُز ّفَسششَما إض ال َْلْر ّفَمششْن َوا إلششُك َأ َيْم
َع ّفَسْم ْبَصاَر ال َْل إرُج َوَمْن َوا ّفَي ُيْخ ْلَح إت إمَن ا ّي ْلَم إرُج ا ُيْخشش ّيششَت َو ْلَم ْلَحششّي إمششَن ا َوَمششْن ا

ّبُر َد َْلْمَر ُي ُلوَن ا ُقو َي ّفَلُه َفَس ُقْل ال َفل َف ُقوَن َأ ّفَت ُكُم َت إل َذ َف ّفَلُه .  ُكُم ال ّب ّق َر ْلَح َذا ا َد َفَما ْعشش َب
ّق ْلَح ّفَل ا ّفَضلُل إإ ّفَنى ال َأ ُفوَن َف  .32 – 31:  ] يونس ُتْصَر

إل تعالى قوله و ُق ُد : [) ْلَحْم إه ا ّفَل َلى َوَسلٌم إل إه َع إد َبا إذيَن إع ّفَلشش َفى ا َط ّفَلششُه اْصشش آل
ْيٌر ّفَما َخ ُكوَن َأ إر ّفَمْن ُيْش َأ َق .  َل إت َخ َوا ّفَسَما َْلْرَض ال ْنَزَل َوا َأ ُكْم َو إء إمششَن َل ّفَسششَما ًء ال َمششا

َنا ْت َب ْن أ
َ إه َف َق إب إئ َدا ٍة َذاَت َح ْهَج ُكْم َكاَن َما َب ُتوا َأْن َل إب ْن َها ُت َلٌه َشَجَر إإ أ

َع َ إه َمشش ّفَلشش ُهششْم َبششْل ال
ْوٌم ُلوَن َق إد ْع  .60 – 59: . ] النمل َي

ُقششْل اسمه تبارك قوله و إن : [  َْلْرُض إلَمشش َهششا َوَمششْن ا ُتششْم إإْن إفي ْن َلُمششوَن ُك ْع . َت
ُلوَن ُقو َي إه َس ّفَل َفل ُقْل إل ّفَكُروَن َأ َذ ُقْل َت إت َرّب َمْن .  َوا ّفَسششَما إع ال ْب ّفَسشش إش َوَرّب ال َعششْر ْل ا

إم إظي َع ْل ُلوَن ا ُقو َي إه . َس ّفَل َفل ُقْل إل ُقوَن َأ ّفَت ُقْل َت إه َمْن .  إد َي ُكوُت إب َل ٍء ُكششّل َم َو َشششْي ُهشش َو
إجيُر إه ُيَجاُر َول ُي ْي َل ُتْم إإْن َع ْن َلُموَن ُك ْع ُلوَن َت ُقو َي إه . َس ّفَل ّفَنى ُقششْل إل َأ َبششْل ُتْسششَحُروَن َفشش  .

ُهْم َنا ْي َت ّق َأ ْلَح ُهْم إبا ّفَن إإ ُبوَن َو إذ َكا َذ . َما َل ّفَتَخ ّفَلُه ا ٍد إمْن ال َل َعششُه َكاَن َوَما َو ٍه إمششْن َم َلشش ًا إإ إإذ
َهَب َذ ٍه ُكّل َل َل َق إبَما إإ َل َعل َخ َل ُهْم َو ْعُض َلششى َب ْعششٍض َع ْبَحاَن َب إه ُسشش ّفَلشش ّفَمششا ال ُفوَن َع إصشش . َي
إم إل إب َعا ْي َغ ْل إة ا َد َها ّفَش َلى َوال َعا َت ّفَما َف ُكوَن َع إر  .92 – 84 ] . المؤمنون ُيْش

المشركين على الحجة لقامة مسوقة أمثالها و المواضع هذه في اليات
أي يعبششدونهم أوليششاء منششه سششلطان بغيششر و تعششالى اللششه دون من يتخذون الذين

فيما بينته )) كما (( الفتح في الحافظ صححه قد و صحيح متصل إسناد فهو رجاء من يعقوب
) . ن الترهيب و ( الترغيب على علقته
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ًا لهم يخضعون أن العبششادة استحقاقا مناط أن يبين فالقرآن ، الغيبي للنفع طلب
ًا المعبود يكون ًا الغيبي للتدبير مالك علششى ل يشاء كما يضر و به ينفع أن مختار
ًا ل و ، منه أعلى هو لمن منه الطاعة وجه أعلى هو ممن خاص إذن إلى مفتقر
ًا لششه دونه من خضوع يكون الذيك هو المالك هذا فإن ، منه و ، ينفعششه لن سششبب

مششن . فأمششا لششه يخضع أن دونه لمن يحق فحينئذ ، يضره أن مظنة عنه إعراضه
جل و عز الله إن . نعم ضر ل و نفع منه دونه من ينال أن يمكن فل كذلك ليس
يحششب لمششن الشششفاعة فششي لهششم يششأذن و فيفعلششونه يريششد بمششا  الملئكششة يششأمر

ٌد قال كما هم و فيشفعون َبششا إع ْكَرُمششوَن تعالى: [  َنُه . ل ُم ُقو إب إل َيْسشش ْو َق ْل ُهششْم إبششا َو
إه إر َأْم ُلوَن إب ْعَم َلُم َي ْع َي ْيَن َما . إهْم َب إدي ْي ُهششْم َوَمششا َأ َف ْل ُعوَن َول َخ َف ّفَل َيْششش إن إإ َتَضششى إلَمشش اْر
ُهْم إه إمْن َو إت َي ُقوَن َخْش إف مششا و أيششديهم بيششن مششا . يعلششم يعملون بأمره هم . و ُمْش

ن هشم و ارتضى لمن إل يشفعون ل و  خلفهم : ] النبيشاء مششفقون خششيته م
26 – 28 . 

أذن إذا . و فقششط لربهششم طاعششة ذلك فعلوا عبد بنفع سبحانه أمرهم فإذا
بعد يشفعوا لم أنهم فرض لو و ، ربهم رضا في رغبة شفعوا الشفاعة في لهم

فيششه يشششفعوا أن لهششم أذن الذي المر ارتضى وقد إل ربهم لهم يأذن فلم الذن
ًا يتضششح بهششذا و يشفعوا، لم إن و محالة ل كائن فهو مششن العبششد سششؤال أن يقينشش

علششى جششل و عششز اللششه لغضششب سششبب و جهة من عبث لهم خضوعه أو الملئكة
الملئكششة كششان أخششرى.  ولششو جهششة من ربهم لغضب الملئكة فتغضب ، السائل

و المقتليششن الجيششين أحد نصر هذا يهوى  قد إذ  ، لختلفوا بأهوائهم يتصرفون
جهششده يبششذل  ، هششواه بحسششب منهما كل فيعمل الخر الجيش نصر الخر يهوى

فتختششل ، قششدرتهم و الملئكششة قششوة عظششم مع هذا ، يمكنه ما بكل التصرف في
ْو جششل و عششز اللشه قشال ، النظام يفسد و المور َلش إهَمشا َكشاَن : [  َهشٌة إفي إل ّفَل آ ّفَلشُه إإ ال

َتا َد َفَس إو تعششالى قششال  . و22:  ]النبيششاء َل َلشش َو َع : [  َبشش ّفَت ّق ا ْلَحشش ُهْم ا َء َوا ْهشش إت َأ َد َفَسشش َل
َواُت ّفَسَما َْلْرُض ال إهن َوَمْن َوا جششل و عششز اللششه أذن لمششا  . و71:  ] المؤمنششون إفي

ًا للبشر ًا إذن ًا قدري فششي يتششم ل التكليششف مقصود لن – يريدون ما عمل في عام
قششدرتهم يناسششب مششا الفسششاد مششن فيقع ، محدودة قدرتهم جعل بذلك إل حقهم
زاد المخترعششات و اللت بواسششطة قششدرتهم زادت كلمششا و ، مشششاهد هششو كمششا

ذلششك شششدة يكفكششف جششل و عششز اللششه لششول و ، العصششر هذا في تراه كما الفساد
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ْول تعالى ،قال أعظم الفساد لكان بقدره َل َو ُع : [  ْف إه َد ّفَل ّفَناَس ال ُهْم ال ْعَض ْعششٍض َب َب إب
إت َد َفَس َْلْرُض َل  .251] البقرة: ا

بالحياء يتعلق بأمر الموتى الصالحين لرواح يأذن جل و عز الله كان إن 
يششؤذن ل بأن أولى الرواح بل ، سواء الملئكة كحال إل الرواح حال يكون فلن
ما علة عقوبة تخشى ل تكليف دار غير في فإنها ،  بأهوائها)83( التصرف في لها
، الملئكة بعض عصمه في يتردد المسلمين بعض و ، الملئكة بخلف منها يقع

بعششض فششي تقششدم كما ، الخشية شدة مع بالتكليف يقولون بالعصمة القائلون و
، بششأهوائهم يتصششرفون الملئكة أن يزعمون الذين المشركين و السابقة اليات

عظششم مششع البشششر كحششال حششالهم يجعلششون بششل ، معصششومين غيششر أنهم يزعمون
ًا يسأل أن للنسان أن كما يقولون و ، القدرة ه أقشدر أو أغنشى آخشر إنسان و من
مششا يعملششون لنهششم لهششم يخضششع و الملئكششة يسششأل أن لششه فكششذلك ، لششه يخضششع

يوجششد الشششرك هششذا و أعظششم قششدرتهم و كالبشر يهوون ما يشاءون و يشاءون،
. أمششا المشششركة المششم أكششثر كششان عليششه و ، غيرهششم و الهند مشركي بعض في

كمششا فقششط العملششي الشششرك في المم من غيرهم قلدوا فإنهم العرب مشركو
بالششفاعة يتشششبثون ذلششك عششن يسشألون عندما كانوا أنهم إل ، اليات في تقدم
حششتى الشششغب إل بأيششديهم يبششق لششم القرآن حاجهم لما و ، فيها تردد مع ، فقط

ًا يكون يكاد شركهم فكان بالجملة و ، جل و عز الله أنقذهم إذا . و فقششط عملي
ًا أشد وجدناه المتأخرة القرون في المسلمين عامة فيه وقع ما تأملنا ممششا جد
. راجعون إليه أنا و لله . فأنا العرب مشركو عليه كان

قد بل الحياء شؤون في لهم تصرف ل القهار الواحد قبضة في بعد الرواح أن الحق  و)(83
أو جارية صدقة ثلثا من غل عمله انقطع آدم أبن مات : (( إذا الحديث في كما عملهم انقطع

في أعماله آثار في موته بعد له الباقية الثلثة هذه )) و له يدعوا صالح ولد أو به ينتفع علم
ً فليست موته قبل الحيات ّفَلُه تعالى قال . و الموت بعد له عمل ّفَفى :  ( ال َو َت ُفَس َي ْن َْل َها إحيَن ا إت ْو َم
إتي ّفَل َوا َها إفي َتُمْت َلْم [  إم َنا إسُك َم ُيْم َف إتي ]  ّفَل َها َقَضى ا ْي َل ْوَت َع ْلَم إسُل [ ا ُيْر َو ُْلْخَرى ]  َلى ا َأَجٍل إإ

. و مسمى أجل إلى أرسل الذي الحي بخلف ، القهار قبضة في أمسك مات ) . فالذي ُمَسّمى
بعد يفعلون أنهم فيهم اعتقادهم إل الصالحين و بالموات أشركوا من على الشرك فتح ما

فتوكلوا ، بزعمهم الكرامة سبيل على أقوى و أشد أو حياتهم في يفعلون كانوا ما مثل موتهم
هو كما العبادة له يخلصوا لم و عليه يتكلموا فلم القيوم الحي نسوا و عبدوهم و الموات على

المستعان الله . و غربها و الرض شرقا من لهم المنتصرين و القبور عباد أحوال من مشاهد
س. الرزاقا عبد محمد كتبه

ًا للرواح الذن فرضت : إنما المؤلف يقول إل حالها يكون فلن فرضه على أنه أوضحت و ، فرض
ًا يكون إنما تصرفها أن في الملئكة كحال ذاك ثبوت أن كما و ، جل و عز الله يأمر لما تنفيذ

ًا واضح هذا . و الرواح فكذلك يعبدهم لمن فيه شبهة ل للملئكة التصرف للنزاع أقطع هو و جد
يثبت أنه منه يؤخذ ما القيم ) لبن الروح ( كتاب في . و البتة التصرف نفي في الكلم بسط من

ًا للرواح يروج ذلك أن برى كأنه ، ذلك يستعظم الخوان بعض سمعت و ، الجملة في تصرف
إنما الشبهة أن يعلم لكنه و ، القيم أبن ذهن عنه يغب لم هذا أن أشك ل . و الموتى دعاة شبه
ًا للرواح أثبتنا إذ تروج ذكره وما فل الملئكة تصرف قبيل من كان ما فأما ، بأهوائها تصرف

ً تعمل أن الرواح تحب قد يقول أن القيم لبن لكن ، حق العمل انقطاع من الشيخ في عمل
ًا جل و عز الله طاعة التصرف ذاك فيكون ذلك نحو و السراء ليلة النبياء كصلة بالطاعة تلذذ

ًا فرضا فإنما حال كل على و ، عليه تثاب ل و نفسه به تلتذ النعيم جملة من حقها في ، فرض
. فتدبر الموتى لدعاة متشبث أدنى فيه ليس
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، عاديششة غيششر قششدرة لهششم تكون ل و معروفة فقدرتهم الحياء البشر أما و
سيأتي و السحرة و المرتاضين لبعض يقع كما غريبة عادية قدرة يتفق قد نعم

في ل و بقدرتهم فليست الولياء كرامات و النبياء معجزات فأما ، فيها الكلم
رميششت مشا : [ و سلم و آله و عليه الله صلى لمحمد جل و عز اله قال ، ملكهم

إنمششا غيششبي نفششع إلششى احتششاجوا إذا الصحابة كان ] . و رمى الله لكن و رميت إذ
قلششة و ، الستسششقاء في كما الدعاء سلم و آله و عليه الله صلى النبي يسألون
ل كمششا العادية المقدورات في داخل الدعاء و ، ذلك غير و ، السفر في الزواد
أو إليششه كتبششوا شششيء فششي يراجعششوه أن فاحتششاجوا عنه بعدوا إذا كانوا . و يخفى

أخشبر : أللهشم أحششدهم قال ذلك يمكن لم فإذا ، العادة به جرت ما على أرسلوا
/ و عششدي ابششن خششبيب عششن نحوه جاء و ، ثابت بن عاصم قال كما ، رسولك عنا
المعنششى علششى حملششه وجششب ثبششت لو و ، يثبت ل ذلك يخالف مما عنه يحكى منا

جششل و عششز اللششه قششال ، بحتششم ذلك ليس و الجابة مرجوا دعاؤهم . و المعروف
ّفَنَك سلم و آله و عليه الله صلى لنبيه إإ إدي ل : [) ْه ْبَت َمْن َت َب ّفَن َأْح إك َل ّفَلششَه َو إدي ال ْهشش َي
ُء َمْن إإْن سبحانه قال ] و َيَشا َو ُبَر َكاَن : [  ْيَك َك َل ُهْم َع ْعَراُض إن إإ إإ ْعَت َفش َط َت َأْن اْسش

إغَي َت ْب ًا َت َفق إض إفي َن َْلْر ْو ا ًا َأ ّفَلم إء إفي ُس ّفَسَما ُهْم ال َي إت أ
ْ َت ٍة َف َي ْو إبآ َل َء َو ّفَلُه َشا ُهششْم ال َع َلَجَم

َلى َدى َع ُه ْل ّفَن َفل ا َن ُكو إليَن إمَن َت إه ْلَجا المعنى هذا في النصوص  و35:  ] النعام ا
. كثيرة

ًا لهم مأذون فأنه الجن أما و ًا أذن ًا قدري و ، آدم لبنششي الوسوسششة في عام
عششن الغفلششة و جششل و عششز الله بمعصية يستدعي إما ، لهم الطبيعي كالمر ذاك

أو النششاس ينفعششوا ان .  فأمششا بششه التعششوذ و سششبحانه بطششاعته يسششتدفع و ، ذكره
ًا كان فلو يضروهم ًا فيه لهم مأذون ًا أذن ًا قدري لفسدت ، للناس الذن يشبه عام

يفسششد ل خششاص قدري بأذن يكون فإنما ذلك من شيء يقع قد كان فإن ، الدنيا
لن ذلك من شيء لتحصيل إليهم الرغبة إلى يحتاج ل النسان و ، الدنيا قواعد

ليششس أو ، سششبحانه بشدعائه و ، العاديششة بالسباب الناس أغنى قد جل و عز الله
تسششأل أن مششن أولششى و أقرب شيء كل على القادر الحقيقي المالك تسأل أن

ًا ًا جل و عز الله له يأذن أن أمل على جني ًا إذن ًا قدري ؟ مطلوبششك فعل في خاص
ًا أن فرض فإن فششذلك ضششر عنششه أنششدفع أو نفع له فحصل الجن إلى رغب إنسان

وه و لصشنامهم بالسشجود المششركين إلشى يتقشرب من بمنزلة قشد فشإنهم ، نح
ًا لهششم مششأذون المشششركين فإن أبعد المر بل ، له بعذر ذلك ليس و ينفعونه إذنشش

ًا ًا قدري . العادة به جرت ما على الضر و النفع في عام
َوَما جل و عز اله قال الجن كحال السحر حال ة إه إبَضاّريَن ُهْم : [  إمششْن إبشش

ٍد ّفَل )84( َأَح إن إإ ْذ إإ إه إب ّفَل ًا أعلم الله و ] أي ال ًا إذن ًا قدري ًا ذلششك يقع إنما و خاص ، نششادر
ن يعشد قشد نعشم ا السشحر م كشالتنويم غريشب  عشادي سشبب علشى مبنشي هشو م

الجاهششل فيحسششبه بالهمة التأثير من المرتاضين لبعض يقع ما و ، المغناطيسي
. كرامة

فششي هششو بفعششل أو لششه الخضوع أو أحد بطاعة جل و عز الله أمر إذا و هذا
ًا ذلك المأمور ففعل له خضوع الصورة جششل و عششز اللششه مششن الغيششبي للنفع طلب

 ) . ن أحدا ( به الصل  في)(84
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تعظيششم هكششذا و ، لدم الملئكششة كسششجود هششذا و جششل، و عششز اللششه عبششادة فهذه
تقبيل و بها الطواف  و)85( الكعبة كاستقبال جل و عز الله لحرمات المسلمين

مجششاوزين غير لله طاعة ففعلوه به الله أمرهم مما ذلك غير و ، السود الحجر
بششدون الصلح و العلم أهل و البوين إكرام و النبي توقير كذلك و ، لهم حده ما

. ذلك من تعالى الله حده ما مجاوزة
ًا الخضوع أن والحاصل مششن أمششر عششن كان . فإن عبادة الغيبي للنفع طلب

لغيششره الصششورة فششي كششان لو و سبحانه له عبادة فهو بسلطان ثابت تعالى الله
بسطت قد عديدة مباحث الباب بهذا يتعلق . و لغيره عبادة فهو إل و ، كالكعبة
. منه شذرة هنا ذكرت إنما  و)86()  ( العبادة كتاب في عليها الكلم

الغيبي التدبير يذكر القرآن : إن فأقول الية تفسير هنا المقصود أصل و
ً أنواعه بعض يذكر أو جملة المختششار عليششه القادر له المالك أن يبين و ، تفصيل

ل وحششده اللششه هششو ، مسششلط تسششليط أو إذن أو آمششر أمششر على توقف بدون فيه
هششو سششبحانه كششان فششإذا ، العبششادة اسششتحقاقا منششاط هششو ذلششك أن و ، لششه شريك

تجششدها المتقدمششة اليششات . فتدبر العبادة باستحقاقا المتفرد فهو بذلك المتفرد
] تجششدها شششئ كمثلششه [ ليششس فيها التي الشورى آيات تدبر و ، وصفت ما على
كمثله : [ ليس بقوله المراد أن فالظاهر هكذا المر كان فإذا ، القبيل هذا من

علششى أنششه و الموتى يحي تعالى أنه من السياقا في ذكر فيما المثل ] نفي شئ
ذلك غير إلى الرض و السماوات فاطر أنه و الحكم إليه أن و ، قدير شيء كل
مششا علششى فيششه الختيششار و عليششه القدرة و الغيبي التدبير ملك كله ذلك جماع . و

. الله إل آله ل أنه إثبات بذلك المقصود و ، وصفه تقدم
تلششك يخششالف مششا ] علششى شيء كمثله [ ليس قوله حمل يسوغ أنه هب و

ًا وهبششه ، مرجششوح احتمششال فهششو المتكلمششون منهششا يفر التي الظواهر أو مسششاوي
ًا ل الششتي النصششوص تلششك ظواهر عن تصرف قرينه بها يعتد أن يصح فهل راجح
، المثبششت المؤكششد منها و ، الواضح الصريح منها و ، البين الظاهر منها ، تحصى

هل و ؟ الناس جمهور و غيرهم و الصحابة من الولين المخاطبين عقل معها و
؟ الواضح للمعقول قلب إل هذا

ًا تعششالى الله ذات بأن القائلون و هذا يجششوزون أو يثبتششون أكششثرهم مجششرد
لششه من ! فليتدبر غيرها  أرواح و نفوس و عقول من مجردة كثيرة ذوات وجود
ً جل و عز لله أن بزعم أولى أليسوا عقل ً بل مثل بششالتجرد يقششول ل ممن أمثال

ًا تتفششاوت المجششردة غير المخلوقة الذوات فإن ؟ يزعمونه الذي المحض تفاوتشش
ًا ًا عظيم فرض على المجردة فأما ؟ تعالى و تبارك الخالق بذات الظن فما جد
العالمين رب ذات هذه تكون حتى بينهما العظيم التفاوت يعقل فكيف وجودها

علششى ، ذلششك يششدفع ل عششدمي أمر التجرد أن قيل ما ؟و بعوضة روح ذات هذه و
على يدل لفظ اللغات في ليس لنه ، إليه احتيج وجودي لمر براءة عندهم أنه

ليس السود الحجر تقبيل و بها الطواف و الكعبة استقبال و الله لحرمات المسلمين  تعظيم)(85
 ع . م العمل بهذا له طاعة و لله خضوع هو بل طاعته و الله لغير الخضوع من ذلك كل
غيرها و التاريخ و السيرة و السنة دلئل و القرآنية اليات فيه استقرأت تأليفي من  كتاب )(86

. نشره الله يسر لغيره عبادة هو مما تعالى لله عبادة هو ما تحقيق ثم ، العبادة هي ما لتحقيق
 المؤلف
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تعقششل ل الفطرية العقول و ،  الفطرية للعقول تابعة اللغات لن ، المعنى ذاك
 معششدوم((:  بقولها المعنى ذاك عن تعبر إنما و ، التجرد ذاك مجردة ذات وجود

(( )87(. 
ًا ذكرت ما على الية تلك في النظر عن اقتصر : و السلفي قال أن راجي

فل قلبششه علششى ختششم مششن فأما ، الهوى عليه يستحوذ لم لمن الكفاية فيه يكون
. الموفق الله . و فيه مطمع
مششا اللغششة فششي بششه  يششراد))  واحد((  فلفظ))  الواحد(( تعالى الله اسم أما و
الفصششيح العربي الكلم من غيره و القرآن في مواقعه تتبع ومن المتعدد يقابل
ًا يأتي وجده مششع بالموصششوف عليششه محكوم شيء هناك ويكون لموصوف وصف
تعششالى الله . قال الموصوف باعتبار عليه للمحكوم يكون التعدد فعدم ، وصفه

َكاَن ّفَناُس : [  ّفَمًة ال ًة ُأ َد إح  أمششة(( بقششوله عليششه كششانوا فيمششا النششاس على ] حكم َوا
، أكثر أو أمتين يكونوا لم  أي))  أمة(( باعتبار للناس ثابت التعدد  فعدم)) واحدة

يطششوى قششد و ، رأيششت كما بالموصوف و عليه بالمحكوم الكلم في يصرح قد و
. ذلك بأمثلة أطيل ل و ، بالتدبر فيعرف أحدهما ذكر

: معنيين أحد على يأتي فإنه ، حال كل على و
أن : نفششي السششابق كالمثال نفسه عليه المحكوم في التعدد : نفي الول

. أكثر أو أمتين كانوا الناس يكون
أمثششاله أو مثله أو مثلششه عليه المحكوم مع يكون أن : نفي الثاني المعنى

ًا المجموع فيكون الموصوف باعتبار ُكْم تعالى قوله ذلك من و ، متعدد ُه َل إإ َو  ] :
َلٌه ٌد إإ إح َلَه ل َوا ّفَل إإ َو إإ ًا المجموع فيكون أكثر أو آخر آله معه ليس ] أي ُه ، متعدد

فششي له نظير ل أي ، زمانه . واحد فنه في واحد : فلن قولهم الثاني هذا من و
. ذلك

فيمششا تعششالى . قششال السششم هذا فيها ورد التي اليات فلنذكر هذا تقرر إذا
َيا السلم عليه يوسف عن قصة إي : [  َب إح إن َصا َباٌب الّسْج َأْر ُقوَن َأ َفّر َت ْيششٌر ُم إم َخ َأ

ّفَلُه ُد ال إح َوا ْل ّفَهاُر ا َق ْل ُدوَن . َما ا ُب ْع إه إمْن َت إن ّفَل ُدو ًء إإ َها َأْسَما ُتُمو ْي ّفَم –39  ] يوسششف َس  
40 

ُقششْل جششل و عششز قششال و إت َرّب َمششْن : [  َوا ّفَسششَما إض ال َْلْر إل َوا ّفَلششُه ُقشش ُقششْل ال
ُتْم ْذ ّفَتَخ َفا إه إمْن َأ إن َء ُدو َيا إل ْو ُكوَن ل َأ إل إهْم َيْم إس ُف ْن ًا َإل ْفعشش ًا َول َن إوي َهششْل ُقششْل َضششّر َت َيْسشش
ْعَمى َْل إصيُر ا َب ْل إوي َهْل َأْم َوا َت ُلَماُت َتْس ّظ ّنوُر ال ُلششوا َأْم َوال َع إه َج ّفَلشش َء إل َكا ُقششوا ُشششَر َل َخ
إه إق ْل َبَه َكَخ َتَشا ُق َف ْل ْلَخ إهْم ا ْي َل إل َع ّفَلششُه ُق ُق ال إل ٍء ُكششّل َخشا َو َشششْي ُهشش ُد َو إحشش َوا ْل ّفَهششاُر ا َق ْل ] ا
 16-  الرعد

ْوَم سبحانه قال و َي ّفَدُل : [  َب َْلْرُض ُت ْيَر ا إض َغ َْلْر َواُت ا ّفَسششَما َبششَرُزوا َوال إه َو ّفَلشش إل
إد إح َوا ْل إر ا ّفَها َق ْل َتَرى ا َو إميَن .  إر ْلُمْج ٍذ ا إئ ْوَم إنيَن َي ّفَر َق إد إفي ُم َفا َْلْصشش ُهْم ا ُل إبي إمششْن .  َسششَرا

إطَراٍن ْغَشى َق َت ُهُم َو َه ّفَنشاُر ُوُجو َي ال إز َيْجش إل ّفَلشُه .   ّفَل ال ْفشٍس ُكش َبْت َمشا َن ّفَن َكَسش ّفَلشَه إإ ال
ُع إري إب َس إحَسا ْل َذا  ا َه ٌغ .   إس َبل ّفَنششا َذُروا إلل ْنشش ُي إل إه َو َلُمششوا إبشش ْع َي إل ّفَنَمششا َو َو َأ َلششٌه ُهشش ٌد إإ إحشش َوا

ّفَكَر ّفَذ َيششششششششششش إل ُلشششششششششششو َو إب ُأو َبشششششششششششا ْل َْل  سشششششششششششورة ] . خشششششششششششواتيم ا
) .  ( إبراهيم

 . المؤلف الجهة مسألة في مزيد لهذا  يأتي)(87
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ُقْل تعالى و تبارك قال و ّفَنَما : [  َنششا إإ إذٌر َأ ْنشش ٍه إمششْن َوَمششا ُم َلشش ّفَل إإ ّفَلششُه إإ ُد ال إحشش َوا ْل ا
ّفَهاُر َق ْل إت .                 َرّب ا َوا ّفَسَما إض ال َْلْر ُهَما َوَما َوا َن ْي إزيُز َب َع ْل ّفَفاُر ا َغ ْل  –]  ّص ا

65 – 66. 
َأل تعالى قال و إه : [  ّفَل ّديُن إل إلُص ال ْلَخا إذيَن ا ّفَل ُذوا َوا ّفَتَخ إه إمْن ا إن َء ُدو َيا إل ْو : َما َأ
ُهْم ُد ُب ْع ّفَل َن َنا إإ ُبو َقّر ُي َلى إل إه إإ ّفَل َفى ال ْل ّفَن ُز ّفَلَه إإ ُكُم ال ُهْم َيْح َن ْي إه ُهْم َما إفي َب ُفششوَن إفي إل َت َيْخ

ّفَن ّفَلَه إإ إدي ل ال ْه َو َمْن َي إذٌب ُه ّفَفاٌر َكا ْو َك َل َد .  ّفَلُه َأَرا َذ َأْن ال إخ ّفَت ًا َي َلششد َفى َو َط ّفَمششا لْصشش إم
ُق ُل ُء َما َيْخ َنُه َيَشا ْبَحا َو ُس ّفَلُه ُه ُد ال إح َوا ْل ّفَهاُر ا َق ْل  4 – 3 – ]  الزمر ا

ْوَم سبحانه قال و َي إرُزوَن ُهْم : [  َفى ل َبا َلى َيْخ إه َع ّفَل ُهْم ال ْن ٌء إم إن  َشْي إلَمشش  :
ْلُك ْلُم ْوَم ا َي ْل إه ا ّفَل إد إل إح َوا ْل إر ا ّفَها َق ْل  16 – ] غافر ا

القششرآن  فششي)) القهششار  الواحششد(( الكريمششان السششمان هششذان جششاء هكششذا
علششى الحجة إقامة سياقا في ذلك كل و ، كلها المواضع في معرفتين مقترنين

. العبادة استحقاقا في شركاء لله أن الزاعمين اللوهية في المشركين
ٍر فالكلم فششي معه مثله بجود الحاصل نفي هو و ، الثاني المعنى على جا

ًا واضح اليات سياقا و ، العبادة استحقاقا يقتضي ما و الربوبية و ، ذلك في جد
يكششون أن إمكششان : إن ) فقال ( الزمر آية في الول المعنى بعضهم ادعى إنما
الششتركيب . و الششتركيب تنافي الوحدة و النفصال و التركيب يستدعي ، لد و له

العقششول تعقلشه الششذي التعشدد مشن ليششس المتكلمششون و الفلسششفة يريششده الشذي
كششان لششو فإنه تكلف بدون الولد الثاني   بالمعنى))  الواحد(( ، شئ في الفطرية

ًا لكان لد و سبحانه له ًا فيكون غيرها و القدرة في له نظير ًا رب للعبادة مستحق
َوَمششا تعششالى قششال قد و ، إغششي : [  َب ْن إن َي ّفَرْحَمشش َذ َأْن إلل إخشش ّفَت ًا َي َلششد إإْن َو إفششي َمششْن ُكششّل . 

إت َوا ّفَسَما إض ال َْلْر ّفَل َوا إتي إإ إن آ ّفَرْحَم ًا ال ْبد  .93 – 92:  . ] مريم َع
ُلوا تعالى قال و َقا َو َذ : [  ّفَتَخ ّفَلُه ا ًا ال َلد َنُه َو ْبَحا إت إفششي َمششا َلُه َبْل ُس َوا ّفَسششَما ال
إض َْلْر ُتوَن َلُه ُكّل َوا إن  . 116:  ] . البقرة َقا
ُلوا سبحانه قال و َقا َو َذ : [  ّفَتَخ ّفَرْحَمُن ا ًا ال َلد َنُه َو ْبَحا ٌد َبششْل ُس َبششا ْكَرُمششوَن إع ُم

26:  ] . النبياء
المعشروف معنششاه  علششى)88( ))  الواحشد(( السششم بقاء مع المقصود فحصل

.  اليات لسائر الموافق
ا))  الواحشد(( السم كان لما و هذا فشي النظيشر نفشي فشي صشريح هشو  إنم
المششارك نفشي في بالصريح ليس و ، العبادة استحقاقا يقتضي ما و ، الربوبية

كلهششا اليششات في أردف الجملة في العبادة استحقاقا تقتضي مشاركة ذلك في
ذلشك لن معرفيشن السشمان جشاء و المقصود، المعنى  ليتمم))  القهار(( بالسم

ذكشر تقششدم الششتي الخشرى اليشات يوضحه كما ، المشركين عند مسلم معروف
. الموفق الله ] . و شئ كمثله : [ ليس تعالى قوله على الكلم في بعضها

بذلك صف و عمن الصفات ينفي ل الوحيد أو الحد أو بالواحد الوصف أن على شئ أدل من )(88
ًا المغيرة بن الوليد قريش فيلسوف صف و تعالى الله ًا متوعد خلقت من و ( ذرني بقوله متهدد

ًا له إنسان يكون أن الوصف ذلك عنه ينفي لم و الواحد بمعنى بالوحيد فوصفه ) الخ وحيد
صفاته ينفي ل بالحدية تعالى الله فوصف ، الخ رأس و وجه و رجلين و يدين من أخرى أوصاف
وصفه من تعالى الله صفات نفوا )) الذين الجهمية على (( رده في أحمد المام إفادة ، الخرى
 ع . م الواحد و بالحد
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أبششي حششديث مششن غيششره ) و البخششاري ( صحيح ففي الخلص سورة أما و
: تعششالى اللششه  قششال((:  قششال أنششه سششلم و آله و عليه الله صلى النبي عن هريرة
كمششا يعيششدني : لششم فقششوله إيششاي تكذيبه فأما ، ذلك له يكن لم و آدم ابن كذبني
ًا الله : اتخذ فقوله إياي أم و … بدأني أولد لم و ، ألد لم الصمد الحد أنا و ولد

:  روايششششششششة فششششششششي  و)) أحششششششششد كفششششششششؤا لششششششششي يكششششششششن لششششششششم و ،
حششدثنا منيششع بششن أحمد  حدثنا((:  الترمذي  وقال)).  …ألد لم الذي الصمد  وأنا((

 سششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششعد أبششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششو
العاليششة أبششي عششن أنس عن الربيع عن الرازي جعفر أبي عن – الصاغاني – هو
سلم و آله و عليه الله صلى الله لرسول قالوا المشركين أن كعب بن أبي عن

ُقْل الله فأنزل ، ربك لنا : انُسب َو : [  ّفَلششُه ُهشش ٌد ال ّفَلششُه َأَحشش ُد . ال ّفَصشَم فالصشمد ] ، ال
إل يمششوت شششئ ل و ، سششيموت إل يولششد شئ ليس لنه ، يولد لم و يلد لم الذي

َلْم يورثا ل و يموت ل جل و عز الله إن و ، سيورثا َو ُكْن . [  ًا َلششُه َي ُفششو ٌد ُك ] َأَحشش
 .)) شئ كمثله ليس و ، عدل ل و شبيه له يكن : لم قال

أبششي عششن موسششى بن الله عبيد حدثنا حميد بن  حدثنا((:  الترمذي قال ثم
    النبي أن العالية أبي عن الربيع عن الرزاي جعفر     :
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  [((. 

فيه الرزاي جعفر أبا لن بعد فيه )) و المستدرك (( تلخيص في الذهبي صححه كذا : و  قلت )(89
حديث  . لكن147  ص1 ج الفجر في اللقنوت حديث على التعليق في بيانه سبق كما ضعف
 . ن الجملة في له يشهد بعده التي جابر
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الرد فكرر البعث على تعالى الله قدرة في شكهم من البخاري حديث أقاده ما يؤيد  أي )(90
الواضحة البينات و بالحجج عنه الولد نفي ذكر و ، البعث على قدرته أدلة بذكر ذلك في عليهم

 الرزاقا عبد . محمد عليهم الحجة تقيم و شبههم تقطع التي
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ن ضده بتصور يتخيل إنما و العقل يتصوره ل العدم و عدم : العدام يقال أن هذا من  أوضح )(91
ًا يكون أن يتصور فل الموجودات بين من طرد فإذا ، الموجودات في نحن و منها لشئ موجد

 ع . م للعدم غيرها أو أزلية تخيل عن غنى
ًا تيمية ابن السلم شيخ  ذكر )(92 تكون كيف بالله الستعاذة أن تشكيكه في الرازي على رد

ًا يدفعه النظرية العلوم في الشك أن السلم شيخ أفاد ؟ أوليته عدم و الله وجود دوام في هلج
ل وسواس و عقلي مرض فهنا الضرويات و القطعيات و البديهيات من أخذها و البحث و التفكير

استشفى قد . و شافيها و مصححها و النفوس هادي و العقول طبيب إلى الرجوع إل له علج
:  الشاعر قال قد . و المحسوسات في الشك بهذا أصيب حينما الدواء بهذا الغزالي

شئ الذهان في يصح ليس و
دليل إلى النهار احتاج إذا
جسده إلى الماء وصول في يشك و يتوضأ و يغتسل أنه سأله لرجل الحنبلي عقيل ابن قال قد و
؟ أعضائه و

ع . م هذا نحو أو المجنون عن القلم رفع قد و مجنن لنك التكليف عنك : سقط عقيل ابن فقال
 ) .116)) (  الصحيحة (( الحاديث في بينته كما لغثير صحيح هو و ، حسن إسناده : و  قلت )(93
 ن
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: المأثور بالدعاء لها ادع و الحديث ذلك إلى أرشد كما الوساوس تلك من بالله استعذ و) (94
أنت الشهادة و الغيب عالم الرض و السماوات فاطر اسرافيل و ميكائيل و جبريل رب (( اللهم

تشاء من تهدي انك بإذنك الحق من فيه اختلف لما اهدني يختلفون له فيما عبادك بين تحكم
مسالة عليه أشكلت إذا كان أنه الله رحمه تيمية ابن الشيخ عن آثر )) . و المستقيم سراط إلى

 ع . م العليم الفتاح بها عليه . فيفتح إليها أهدني إبراهيم معلم : يا قال و تعالى الله إلى توجه
حيث : جلست يقال كما ، المكان ) ظرف ( حيث من مشتقة الكلمة و يوجد أي مباينة  ضد)(95

ً القاضي يجلس . مثل
أن ) و ( الخلص سورة تفسير في عليهم الرد السلم شيخ أوضح قد و التولد بطريق  بل)(96

 ع . م المذكورة السورة نقته التي تعالى الله إلى الولد نسبة نوع من ذلك
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الله خلق : هذا بقوله الشيطان وسوسة من الحديث في ما نظير الهوس هذا : و  أقول )(97
عليهم الله صلوات النبياء طب إلى اللجوء و بالله الستعاذة علجه ؟. و الله خلق فمن الخلق

 ع . م أجمعين
تعالى ، الذهن في – الجيم بتفج – موجد الله أن إلى يؤدي تفكير من عافاه أن الله ليحمد  و )(98

ًا ذلك عن الله ًا علو و الغباوة و الجهل من نفسك فخدر الهوس هذا من ابتليت فإن – كبير
ابتدئ ثم السكرة تلك من تصحو حتى هندسة و جبر و فلك الدنيا علوم من بشئ الشتغال

و الرسول سيرة و ، الحديث و القرآن من خذه و الصديقين و النبياء بأسلوب النظر و التفكير
، قافلتهم غبار غبار تلمس و عجلتهم في رقبتك اربط و ركابهم في سر و المة سلف و خلفائه

طب و فلك من الخليقة و الكون علوم أحضان في بها فزج الضيق البحث ال نفسك نازعتك فإن
و ، الخائضين خوض و السابحين لسباحة تكفي بحار فهي صناعة و اجتماع و سياسة و زراعة و

إلى انقاذ أما بل ، تعالى بالله الكفر و البدي الهلك عليه يخشى ل العاقبة مأمون فيها الغرقا
ًا السلم على الموت أو ، الدنيا الحياة شاطئ ًا أو شهيد البعد ببركة ، الشهداء صفوف من قريب

الصديقين و رسله و الله أنبياء صراط على السير ببركة و ، تعالى الله في الشاكين شكوك عن
ًا أولئك حسن و عباده من الصالحين و  ع . م رفيق

 ع . م النبياء و الرسل طريقة و الفطرة من السلمة ساحل) (99
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صالح أبي تلميذ من و جرير ابن شيوخ من القنطري التميمي يزيد بن داود ابن هو  علي )(100
طلحة أبي بن على عن الحضرمي صالح بن معاوية عن سعيد بن الليث كاتب صالح ابن الله عبد

 ع . م عنه الله رضي عباس ابن عن الوالي
)) حدثنا (( تفسيره في حاتم أبي ابن قال . فقد به يتفرد لم و ، صدوقا ثقة هذا : القنطري قلت
 ،5 )) ص الخلص سورة (( تفسير في تيمية ابن السلم شيخ نقله . كما به صالح أبو ثنا أبي
 . ن تعالى الله رحمه المصنف عن يأتي كما انقطاع و ضعف فيه السند لكن

وجود يضره فل ، به )) لختصاصه (( الصحيحين في متعمدة وائل أبي عن العمش  رواية )(101
من بشئ رمى رواية رد في تنطعنا ولو ، زائل أبي عن روايته غير في التدليس من شئ

حجر ابن الحافظ رسالة راجع ، غيرهما و الثوري و كمالك الئمة من كثير رواية لرددنا التدليس
من يكون ما فأقصى عباس ابن عن طلحة أبي بن علي رواية أما . و المدلسين مراتب في

إلى فاستندت ، عباس ابن أصحاب ثقات خيار من هما و جبير ابن و مجاهد عن أخذها أمرها
اعتمدها لذلك و ، يوهنها أنه يظن بما قوة فزادت عباس ابن عن الرواة أركان من ركنين أقوى
 ع . م أعلم الله . و غيرهما و حاتم أبي ابن و جرير كابن المأثور التفسير أئمة
ابن عن علي رواية وكذلك  ، وجيه وائل أبي عن العمش رواية في فضيلته ذكر : ما قلت

ابن اعتماد من ذكره ما ز ؟ بذلك السند أين لكن و ، سعيد و مجاهد بينهما أن ثبت إن ، عباس
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يدل ل الرواية على العتماد مجرد فإن ، نظر فيه ، عباس ابن عن لروايته حاتم أبي ابن و جرير
، ذلك غير أو و ، نزول سبب أو سياقا من لها يشهد ما هناك يكون إن لجواز ، إسنادها ثبوت على
ًا نفسه في إسنادها كون مع الرواية على العتماد به يسوغ مما من ليس أنه . على ضعيف

كان إن إل الله ، متونها كل في الرواية هذه اعتمدا المذكورين المامين أن إثبات السهل
لثبوت حجة فل ، حينئذ و ، فيها الطعن عدم و ، لها اخراجهما هو إنما المذكور بالعتماد المقصود
رواية من ذلك على المثلة بعض ذكرت قد و ، الضعيفة بالسانيد الروايات من لكثير اخراجهما

قصة و بها افتتانه و المرأة إلى السلم عليه داود نظر قصة منها ، تأليفي بعض في حاتم أبي ابن
 ) .170 / 314(  )) برقم الضعيفة الحاديث (( سلسة في خرجتهما قد و ، ماروت و هاروت

ذكره كما كلم من علي إلى السند يسلم فل ، التصال من فضيلته ذكر بما سلمنا لو أنه على
ًا ، المصنف )) : (( التقريب ففي ، الليث كاتب صالح عرف الذي الضعف إلى بذلك مشير

 )) . ن غفلة فيه كانت و ، كتابه في ثبت ، الغلط كثير (( صدوقا
تصحيحه . و )) له الخلص سورة (( تفسير في تيمية ابن السلم شيخ به يعني  كأنه)(102

المشترك استعمال باب من ليس التابعين و الصحابة من المفسرين أئمة على الواردة للمعاني
متلزمة لنها كلها صححها عنه الله رضي لكنه و الباحي التخيير باب من ل و معانيه أو معنيه في

حلمه و علمه و سؤدده في كمل الذي فالسيد ، الصمد معنى وجوه من  وجه منها معنى لك و ،
و البطن و الجوف عن تعالى و ، الشراب و الطعام عن استغنى الذي هو غناه و حكمته و

. المعاء و المعدة
اختلف ل متشابهة متلزمة أنها التفسير في السلف أقوال من نقل فيما يرى السلم شيخ و

نوع و وجوهه من وجه يذكر و ، المعنى تقريب و التمثيل باب من أكثرها بل منها كثير و ، فيها
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إلى أشار و ، هذا له قلت و رغيف إلى فأشرت الخبز عن أعجمي سألك لو كما ، انواعه من
: قال و ، بقلوة أو بقسماط أو فطير إلى ثالث أشار و ، هذا : الخبز قال و ، آخر بشكل رغيف

لو و ، الحب دقيق من صنع ما أنه كلي معنى على العجمي عند التفاسير هذه فتجمع ، هذا مثل
. تناقض ل و تعارض فل حينئذ و به شبيه أو الخبز نوع من أو خبز فكلها ، الصناعة كيفيات تنوعت

ًا بعضها يشرح متلزمة وجدناها للصمد السلف تفاسير تأملنا إذا كذلك و بعضها يبني و بعض
ًا  ع . م أعلم الله . و النقائص عن تنزيهه و الله عظمة إثبات على كلها تجتمع بعض

. ن حمزة الرزاقا عبد محمد الشيخ فضيلة من  زيادة )(103
. ن حمزة الرزاقا عبد محمد الشيخ فضيلة من  زيادة )(104
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أفكر و ، الولى الثلثة المقاصد في النظر أعيد حتى : أمهلوني المتكلم

. فيها
. بعده فما الرابع ، المقاصد بقية في السلفي :فليتكلم الناقد
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و بالقرآن خوطبوا الذين العرب : كان السلفي
ً السنة و الفطرية بعقولهم الناس من كغيرهم أول

[ ليس جل و عز الله أن الشرائع عن توارثوه ما
أنه يعلمون ] فكانوا البصير السميع هو و شئ كمثله

و طائر ل و إنسان ل و كوكب ل و بحجر ليس سبحانه
و عرفوها التي المخلوقات من ل و ملك ل و جني ل

قد . و خالقه و شئ كل رب هو بل يعرفوها لم التي
عز الله وجود يعتقدون كانوا بأنهم القرآن لهم شهد

و ، الرض و السماء من يرزق أنه و ، ربوبيته و جل و
من الحي يخرج و ، البصار و السمع لملك الذي

، كله المر يدبر و ، الحي من الميت يخرج و ، الميت
رب و ، السبع السماوات رب ، فيها ما و الرض له و

ل و يجير هو و شئ كل ملكوت بيده ، العظيم العرش
سخر و ، الرض و السماوات خلق ، عليه يجار

يقدر و يشاء لمن الرزق يبسط و ، القمر و الشمس
خلق ، الرض به فيحي ماء السماء من ينزل ، له

غير . إلى العليم العزيز هو و الرض و السماوات
سورة و  ،31) :  ( يونس سورة . انظر ذلك

) : ( العنكبوت سورة و  ،89 – 84) :  ( المؤمنون
سورة و  ،38) :  ( الزمر سورة و  ،63 – 61

 –21) :  ( البقرة سورة و  ،87  و9) :  ( الزخرفا
 .126  ص1 ) ج جرير ابن ( تفسير  و22
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الفطرية العقول أصحاب من كغيرهم كانوا و
ًا تعالى و سبحانه الله أن يعلقون ، بنفسها قائمة ذات

ًا ذلك يكن لم و ما جنس من أنه يتوهموا أن موجب
ً ل و ، يلمسونه و يرونه فقد ذلك من لشيء مماثل
قد أنها و ، الملئكة و الجن وجود يعتقدون كانوا
يسمعون ل و ، يرونها ل هم و بحضرتهم تكون

أن يعلمون و ، لهم بمزاحمتها يحسون ل و كلمها
يرونه ما مماثلة عن أبعد و أجل و أعلى جل و عز الله

أن يعلمون الناس من كغيرهم كانوا و يلمسونه و
ل يكون أن يمكن ل حقيقة بنفسه القائم الموجود

ً ل و ، خارجه ل و العالم داخل ً ل و به متصل منفصل
ًا ل و ، عنه ، عنها بعيد ل و الذوات من غيره من قريب

عرشه فوق تعالى و تبارك الله أن يعتقدون فكانوا
. سمواته فوق الذي
ً ، الله : يد لهم قيل إذا يكونوا لم و ًا ذلك من ليفهموا مثل ، ، كأيديهم يد
جرادة : رأس يقال ، إليه المضاف باختلف يختلف المضاف أن يعلمون فإنهم

بنحو بالك فما ، ترى كما فيختلف ، حصان رأس ، إنسان رأس ، حمامة رأس ،
ل و جني ل و بإنسان ليس تعالى أنه يعلمون كانوا انهم قدمنا ما  مع)) الله  يد((

و أجل و أعلى انه و ، مخلوقاته من لغيرها ل و ذلك من لشيء مماثل ل و ملك
تكون قد أنها و الملئكة و الجن وجود يعتقدون كانوا أنهم و ، كله ذلك من أكبر

ًا لها يدركون ل و كلمها يسمعون ل و يرونها ل ، بحضرتهم ًا ل و حس و ، أثر
، المحسوسات مماثلة عن أبعد و أجل و أعلى تعالى و تبارك الله أن يعلمون

ًا المضاف تصور أمكنه مثله أو إليه المضاف يعرف كان إذا النسان و أو تحقيق
ًا فإذا ، إجمالي إل هناك يبق لم و ، شبيه أو ، : مثل يقال أن معه يتأتى تقريب

ً يده من يتصور لم جل و عز الله هو إليه المضاف كان بعظمته يليق ما إل مثل
مثل يده تكون أن الجمالية المشاركة تلك من يلزم فل ، كبريائه و جلله و

في يطلق ل فإنه ، الفطري العرب لسان بمقتضى بها شبيهة ل و المخلوقا
: تعالى قوله على الكلم أواخر في سبق قد  و)) بهذا شبيه  ذاك(( ذلك مثل

. تذكره ينبغي ] ما شئ كمثله [ ليس
و عز الله أن يعتقدون كانوا العرب أن يتوهم لئل هذا استحضار فينبغي

الله قول من ذلك فهموا أو ، ذلك يجوزون أو أ, مثلها إنسان يدن يدين جل
ما النصوص بعض في كان فإن ، هذا على قس ] و بيدي : [ خلقته تعالى
إل ، ذلك عن لصرفه كافية قريبة كانت القوم فعقول المماثلة ظاهره يوهم

ًا تقدم قد فهذه أمر مطلق في مماثلة تكون أن قوله على الكلم في تحقيق
] . شئ كمثله : [ ليس تعالى
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لما موافقة بالعقائد المتعلقة النصوص جميع ليست : و السلفي قال
، البعث ينكرون و ، الولد تعالى الله إلى ينسبون كانوا فقد ، العرب عليه كان
. القرآن عليهم رده مما ذلك غير إلى

 الثامن إلى الخامس المقصد
إلى ل و وافقه من و سينا ابن دعوى إلى نلتفت : لسنا السلفي قال

ًا كان ما : كل نقول بل فيه المتعمق نظرهم السلفيين المأخذين نظر في حق
ً كان ما كل و ، حق فهو الباب في تقدم قد و ، باطل فهو نظرهما في باطل

. عليها بني ما و دعواهم تسقط بذلك و ، كفاية في ما الول
تبارك الله إلى الكذب نسبة هو إنما وافقه من و سينا ابن كلم حاصل و

به أخبر مما كثير في الرسول إلى و ، غيبه و نفسه عن به أخبر مما كثير في
تلك من بأن ، الحجة عليه تقوم من منهم و ، اعترف من منهم فإن ، ربه عن

ما و ، بين ظاهر هو ما بطلنه يزعمون الذي المعنى على دللتها في النصوص
السلفيين المأخذين في ليس أنه مع ، مثبت مؤكد هو ما و ، واضح صريح هو
فهم عن مثلهم كان من الولين المخاطبين أفهام تصرف قرينة أن يصح ما

كل واضح هو ما فيها ، بل الوضوح كل واضح هو ما فيها بل ، الظواهر تلك
. الظواهر تلك تثبيت في الوضوح
جميع زعمهم في الكذب يتناول أن يلزمه بل هذا على أمرهم يقتصر ل و

، كتابه على و رسوله على و ، جل و عز الله على الثناء في الواردة النصوص
ذلك نحو و البانة و البيان و الهداية و الحق و بالصدقا – السلم دين على و

َوَمْن جل و عز الله كقول ُقا [  َد إه إمَن َأْص ّفَل ً ال َوَمْن إقيل ُقا ] [  َد إه إمَن َأْص ّفَل ًا ال إديث َح
.  يحصى ل مما ذلك غير ] و

عن جل و عز الله تنزيه بالضرورة السلم دين من المعلوم من و
. و دينه عن أو عنه به أخبروا فيما أي عليه الكذب عن أنبياءه تنزيه و ، الكذب

، ذلك عدا فيما الكذب تعمد عن تنزههم بيان فيه و ، ذلك في الكلم تقدم قد
فاظاهر ، الكذب اسم عليه يطق مما السلم عليه إبراهيم كلمات أن ثبت فإن
فقد ، النبياء عنه حكي ما أشد فهي بالجملة و ، مر كما النبوة قبل كانت أنها

الحديث في سميت  و))  كذبات(( السلم عليهما محمد و إبراهيم سماها
في الشفاعة رتبة عن به تقعد أنها السلم عليه إبراهيم يرى  و))  خطايا((

. جل و عز ربه من يستحي أن تقتضي و ، المحشر
المتعمقون زعم التي النصوص بين و الكلمات تلك بين أوازن أن أرى و
من أصدقا إبراهيم يكون أن يلزم أنه للناظر ليتضح الظاهرة معنياها بطلن

: وجوه من ذلك . و لها نهاية ل بدرجات – فحسب محمد من ل – العالمين رب
، غيرها عمره طول منه يقطع لم فقط ثلثا إبراهيم كلمات : أن الول

ًا تبلغ النصوص تلك و كتب وسائر التوراة نصوص أن يزعمون أنهم عن ، آلف
. كذلك جل و عز الله

تعم النصوص تلك و ، موقتة مقاصد في إبراهيم كلمات : أن الثاني
. القيامة يوم إلى الزمنة
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النصوص تلك و فقط خاطبهم بالذين تتعلق إبراهيم كلمات : أن الثالث
. القيامة يوم إلى إليها الناس حاجة تعم

الله عن إخبار فيها ليس دنيوية مقاصد في إبراهيم كلمات : أن الرابع
. أساسه و الدين أصل في النصوص تلك و ، دينه عن ل و جل و عز

ًا خاطبهم الذين عند يكن لم إبراهيم : ان الخامس وثوقهم فيشتد نبي
ًا أخاك تحدثا أن خيانة  كبرت((:  الحديث في و ، بخبره مصدقا به لك هو حديث

الذين المسلمون بها مخاطب النصوص تلك  و)105(  ،)) كاذب به لك له انت و
ًا أن و الله كتاب القرآن بأن يؤمنون .  الله رسول محمد

إل يحدثهم ل أن لمخاطبيه التزم قد يكن لم إبراهيم : أن السادس
َوَمْن تعالى قال قد و ، السنة و الكتاب في النصوص وتلك ، بالصدقا  ] :
ُقا َد إه إمَن َأْص ّفَل ً ال َوَمْن ] ، إقيل ُقا [  َد إه إمَن َأْص ّفَل ًا ال إديث إذي ] ، َح ّفَل َء َ[ا إقا َجا ْد ] و إبالّص

.  ذلك غير
تلك و ، الواقع المعنى لحتمال قريبة إبراهيم كلمات : أن السابع

. الواقع أنه المتعمقون يزعم عما البعد بغاية أكثرها النصوص
مؤكدة منها كثير النصوص تلك ، تؤكد لم إبراهيم كلمات : شن الثامن

. التأكيد غاية فيه ظاهرة هي فيما
منها كثير تكرر النصوص تلك و ، تكرر لت إبراهيم كلمات أنت التاسع

. السنة و الكتاب في
يترخص أن مقتضية للمخاطبين ظاهرة كانت إبراهيم حال : أن العاشر

صلى محمد حال تكن فلم ، ذلك خلف على النصوص تلك و ، إيهامهم في
فما العالمين رب فأما ، المحض الصدقا إل تقتضي سلم و آله و عليه الله

؟ فيه يقال أن عسى
يمكنه يكن لم و ، الكلمات تلك إلى احتاج إبراهيم : أن عشر الحادي

أو الكلمات تلك عن يغنيه بما الحوادثا لتلك للحوادثا الستعداد ذلك قبل
ًا تكن لم لو – هذا خلف على النصوص تلك و ، نحوها جل و عز الله فإن ، حق

في الحق كان فلو ، الرسالة أوائل تقريره تقدم كما لعبادته الناس خلق إنما
التي الهيئة على الناس تعالى الله لخلق المتعمقون يزعمه ما المر نفس

و عقولهم في يزيد بأن ذلك و ، شديدة صعوبة بدون ذلك لدراك ترشحهم
حتى ، أذهانهم إلى الحق إدراك يقرب ما النفس و الفاقا آيات من لهم يهيئ

القريبة الدلئل على نبههم و ، رسله ألسنة على و ، كتبه في به خاطبهم إذا
. يدركه و ذلك يفهم أن فيه يرغب و منهم الحق يحب من أمكن ذلك في

؟ الناس حال عليه يكون ما جل و عز الله يعلم : ألم للمتعمقين فنقول
من لهم يهيئ و المذكورة الهيئة على يخلقهم أن على يقدر لم لكن و علم أم

الحكمة باقتضاء يعبأ لم لكن و ، قدر و علم أم ؟ ذكر ما النفس و الفاقا آيات
ًا – حاشاه و سبحانه فضطر ، الناس يوقع الذي التلبيس و الكذب إلى أخير

بن سفيان حديث )) من (( السنن في داود أبو )) و المفرد (( الدب في البخاري  أخرجه )(105
فيه و ، سمعان بن النوارس حديث من أحمد رواه . و مجهول هو و مالك بن ضبارة فيه و ، أسيد
فقد )) ، : (( جيد إسناده في قال فمن )) ، (( التقريب في كما متروك هو و هارون بن عمر

 . ن هم أو تساهل
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ًا و ا؟لصول في لجله خلقهم ما نقيض في الفروع بعض يقبلوا أن على حرص
. يأتي كما المفاسد من ذلك على يترتب ما مع هذا ؟

ًا إبراهيم كان إبراهيم كلمات : أن عشر الثاني محققة حاجة إليها محتاج
ًا تكن لم لو – النصوص تلك و ، في كانوا العرب فإن ، ذلك خلف على – حق

الجواب في سلف كما ، ذلك غير و ربوبيته و الله بوجود يعترفون جاهليتهم
ً الشرع بنى فلو ، الرابع المقصد عن يعترف مما به يعترفون كانوا ما على أول

سكت و ، منه يقرب و يشبه ما على و ، المر نفس في حق أنه المتعمقون
حاجة فأي ، الشرع قبول عن ينفرهم ما يكن لم ، عقولهم تأباه مما غيره عن

؟ باطل أنه المتعمقون يزعم بما يخاطبوا أن إلى دعت
يزعمه لما الجملة في الجامع بالصل الشرع جاءهم : لو أقول بل

كرر ثم ، خارجه ل و العالم داخل ليس جل و عز الله أن هو و ، المتعمقون
الله قدرة من تأباه عقولهم كانت ما إثبات في صنع كما الستدلل و الدعوة

أو تتقبله عقولهم كانت ما نفي في صنع كما و ، الجساد حشر على جل و عز
ًا و جل و عز الله أن من توجبه يزالون ل ثم ، لذلك يخضع من فيهم لكان – لد

قبلوا و طلبه و العلم إلى المنتسبين من يحصي ل من ترى أنت و ، يزدادون
؛ المتكلمين من الظن به أحسنوا ممن فروعه بعض و ، الجامع الصل ذاك

ل و ، بعقولهم مبالين غير ، يخالفه من عادوا و ، له تعصبوا و ذلك في فقلدوه
. قلدوه ممن عندهم أجل هو من بمخالفة ل و ، السنة و الكتاب بنصوص
النظر يردها و ، الفطرية العقول تنبذها بمقالت أفراد جاء قد و

يستندون كانوا إنما العرب و ، يحصى ل من تبعهم ذلك مع و ، فيه المتعمق
و آله و عليه الله صلى النبي كان و الفطرية عقولهم إلى الصل ذاك إنكار في

ًا أوسطهم عندهم سلم ًا وأفضلهم ، نسب ًا ، خلق المانة و بالصدقا بينهم معروف
ًا ل و رياسة يريد ل و ، عليه الحرص و الحق حب و العدل و ، جاءهم ثم ، جاه

و يقلده من منهم يجد كان أما نحوه و الصل بذاك جاءهم فلو ، بالمعجزات
في نفسه الرسول وجد كما بل ، الخرون الفراد و المتعمقون جد و كما يتبعه
في سيأتي و ؟ الجساد حشر إثبات في و ، جل و عز الله إلى الولد نسبة نفي

. هذا على العاشر المقصد عن الجواب
الصل ذاك يخالف ما على موافقتهم إظهار إلى دعت الحاجة أن هب و

هو مما ثلثة أو نصان أو نص يكفي كان فقد ، ذلك ساغ أنه و فروعه بعض و
ما على ذلك فيحملون ، يوافقهم لما محتمل يوافقهم ما غير في ظاهر

أو ، السواء على المعنيين يحتمل فما لبد و كان فإن ، أهوائهم و يوافقهم
ًا يكون ًا يوافقهم فيما ظاهر ًا ظهور إبراهيم كلمات نحو يكون أن غايته ، ضعيف

أن المتعمقون يزعم التي النصوص بتلك مملوأين السنة و الكتاب بال فما ،
و ، واضح هو ما و ، واضح صريح هو ما و ، بين ظاهر ما منها و ، باطل ظاهرها

؟ كله ذلك إلى تدعوة الضرورة كانت فهل ، مؤكد مثبت محقق هو ما
في بالبيان يتداركها أن الحكمة تقتض لم إبراهيم : كلمات عشر الثالث

، تقدم كما ما مفسدة عليها تترتب لم و ، مؤقتة قضايا في كانت لنها الدنيا
ًا اقتضاء الحكمة لقتضت المتعمقون يزعم لما كانت لو النصوص وتلك أن بات
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الشارات فأما ، شئ هذا من يقع لم و ، الحق يتبين بما الشرع يتبعها
. فيها الكلم مر فقد الثالث المقصد في المذكورة
َلهم قيل فإن َك . العقل إلى الشرع : و
المتعمق النظر و ، تقدم كما النصوص تلك يوافق الفطري : العقل قلنا

مع بالوقوف المؤكد المر مع هذا ، أهله عن و عنه التنفير الشرع في جاء فيه
من على الكفر و الضلل و بالزيغ الحكم ة ، بهما العتصام و السنة و الكتاب

المر و ، لهما كمل قد الدين أن و ، فيهما كله الحق أن تأكيد و ، خالفهما
ل و يديه بين من الباطل يأتيه ل الكتاب أن بيان و ، إليهما التنازع عند بالرجوع

. ذلك غير و ، مستقيم صراط إلى يهدي الرسول أن و ، خلفه من
و ، خطايا تسميتها من يظهر السلم عليه إبراهيم : كلمات عشر الرابع

، الدنيا في عليها ندم انه أجلها من المحشر في ربه من استحيائه و خجله من
محمد ندم إلى يشير ما يرد لم النصوص تلك و ، مثلها إلى يعود ل أن عزم و

و عز الرب فأما ، ذلك خلف الوارد بل ، اجلها من سلم و آله و عليه الله صلى
. الشهادة و الغيب عالم فهو جل

بل ، ما مفسدة عليها تترتب لم إبراهيم كلمات : أن عشر الخامس
 هي((:  فقوله ، جليلة مصالح تحصيل و ، عظيمة مفاسد درء عليها ترتب
أعوانه و الجبار سلمة و ، الجبار بطش من إبراهيم سلمة عليها  ترتب)) أختي

تحطيم من تمكنه عليها ] ترتب سقيم : [ إني قوله . و الظلم ذاك من
الحجة إقامة عليها ترتب الثالثة . و الحجة إقامة من ذلك تبع ما و ، الصنام

: لبعض بعضهم فقال  ،)106(العتراف إلى اضطروا حتى الصنام عباد على
التي معانيها المتعمقون يكذب التي النصوص أما ] . و  الظالمون1أنتم [ إنكم

كما كانت . فإن مؤكد محقق و ، واضح صريح و ، بين ظاهر بين ما فيها هي
. تحصى ل مفاسد عليها ترتب فقد المكذبون يزعم

يخلق لم لو حتى السابقة الوجوه في تقرر كما النقص : لزوم الولى
نقص يلزم ل بل ، يقاربه ما ل و ، النقص ذاك مثل لزم لما الناس تعالى الله
. أرى فيما

. عليه الناس حمل و الدين أصل في الباطل العتقاد تثبيت الثانية
المتعمقون هم  و))  الخاصة(( سينا ابن يسميهم ممن كثير : حمل الثالثة

التي النصوص تلك فيه يرون لنهم البتة الشرع تكذيب على العقلي النظر في
ًا الشرع هذا كان : لو فيقولون ، باطلة معانيها أن يرون و ، بالباطل جاء ما حق
و يجهلون ل الصادقون النبياء و ، يكذب أو يجل أن مكن أجل و أعز تعالى الله

هذم أما قيل . فإن ترى كما باطل سينا ابن اعتذار و ، عليه يكذبون ل
كما النصوص كانت إن : لكن قلت ، حال كل على حاصلة فهي المفسدة

. عليها المفسدة هذا تبعة كانت المكذبون يقول
ًا كانت إذا فأما تكون المفسدة هذه تبعة فإن السلفيون يقول كما حق

الفطرية العقول و الفطرة على منه يلوح ما تقديم و النظر في التعمق على

 )) . ن (( لنتم  الصل )(106
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و ، الهوى إتباع على تبعتها تكون أخرى بعبارة و ، رسوله وكلم الله كلم و
. مصلحة الشرع إلى بالنظر ذلك يكون و ، الحق على إيثاره

ًا المؤمنين أشد : حمل الرابعة ًا أقواهم و إخلص ، رسوله و بالله إيمان
ًا وألزمهم خلف يظهر من تكفير أو تضليل على – السنة و بالكتاب اعتصام

أولئك تجهيل  على))  الخاصة(( حمل و  ،))  الخاصة(( من النصوص تلك
. منهم السخرية و تضليلهم و المخلصين
من الدين في الفتراقا في ما علما إذا الفريقين أن العجب أعجب ومن

ًا الفساد في – المتعمقين زعم على – أوقعها الذي نفسه الدين من طلب
الله قول إل أن يجد فل ، المخلص على يدلهما أن – عنه زجر وقد ، الفتراقا

إإْن جل و عز َف ُتْم : [  ْع َناَز ٍء إفي َت ُه َشْي ّدو َلى َفُر إه إإ ّفَل إل ال ّفَرُسو ُتْم إإْن َوال ْن ُك
ُنوَن إم ْؤ إه ُت ّفَل إم إبال ْو َي ْل إر َوا إخ إلَك اْل ْيٌر َذ َأْحَسُن َخ ً َو إويل ْأ  .59 – ] النساء َت

فيقولون السلفيون فأما ، السنة و الكتاب تحكيم الى الفريقان فيتداعى
و الكتاب قضى أجابوا إن أنهم  فيعلمون))  الخاصة(( أما و ، نبغي كنا ما : ذلك
ًا قضاء السنة [ الية تلك يلي ما السلفيون تل أعرضوا إن و ، النصوص بتلك بات

َلْم َلى َتَر َأ إذيَن إإ ّفَل ُعُموَن ا ُهْم َيْز ّفَن أ
ُنوا َ إزَل إبَما آَم ْن ْيَك ُأ َل إزَل َوَما إإ ْن إلَك إمْن ُأ ْب ُدوَن َق إري ُي

َكُموا َأْن َتَحا َلى َي إت إإ ُغو ّفَطا ْد ال َق إمُروا َو ُفُروا َأْن ُأ ْك إه َي ُد إب إري ُي َطاُن َو ْي ّفَش ُهْم َأْن ال ّفَل إض ُي
ً ًا َضلل إعيد َذا َب إإ َو ُهْم إقيَل .  ْوا َل َل َعا َلى َت ْنَزَل َما إإ ّفَلُه َأ َلى ال إإ إل َو ّفَرُسو ْيَت ال َأ َر

إقيَن إف َنا ْلُم ّدوَن ا ْنَك َيُص ًا َع ُدود  61 - 60 – ] . النساء ُص
َفل ذلك بعد قوله و ّبَك : [  ُنوَن ل َوَر إم ْؤ ّفَتى ُي ّكُموَك َح ُهْم َشَجَر إفيَما ُيَح َن ْي َب

ّفَم ُدوا ل ُث إج إهْم إفي َي إس ُف ْن ًا َأ ّفَما َحَرج ْيَت إم ّلُموا َقَض ُيَس ًا َو إليم  .65 – ] . النساء َتْس
الباب يفتح لشرعية النصوص بعض في الكذب وقوع : إن الخامسة

نفسه هو هذا ، سينا ابن اعتذار قبول فرض على حتى كلها الشريعة لتكذيب
أن فيزعمون العتقادية النصوص بعض في يوافقونه المتكلمين أن علم لما

تتعلق نصوص إلى ثم ، العقائد في أخرى نصوص إلى ذلك جر باطلة ظواهرها
و النشور و بالبعث المتعلقة النصوص إل ثم ، الرواح و النبوة و بالملئكة

من يكون أن يريد من كل على قضى بأن ختم ثم ، ذلك غير و النار و الجنة
الباب ففتح ، مجال فيه للرأي فيما الشرع إلى يلتفت ل  بأن))  الخاصة((

.  غيرهم و الباطنية لصحابه مهد و بمصارعه
دعت تلبيس و كذب الشرعية النصوص في يكون أن جاز لو أنه ريب ول

من النصوص من نص يسلم لم ، مفاسد عدة عارضتها إن و ما مصلحة إليه
أتبعوا إنما النبياء أن و ، باطل الشرع أن هذا حاصل إنما و ، ذلك احتمال

. تخيلتهم أتبعوا يكونوا  أن))  الخاصة(( عند أحوالهم أحسن و ، أهواءهم
عما رسله و كتبه و جل و عز الله تنزيه مؤمن فيه يرتاب ل الذي والحق

التخيلت و الهواء اتباع أن و ، الخاصة أنفسهم يسمون الذين الظالمون يقول
إذيَن ، الفجار أولئك صفة هي ّفَل إل ُنوَن ل [  إم ْؤ إة ُي إخَر َثُل إباْل إء َم ْو ّفَس إه ال ّفَل إل ] ثم َو

َثُل)107( لرسله ْلَم َلى  [ ا ْع َْل َو ا ُه إزيُز َو َع ْل إكيُم ا ْلَح  60 – ] . النحل ا
عيب كل عن تنزهه و الكمال و السؤدد و بالصمدية تفرده هو و وحده لله العلى المثل  بل)(107
و النظر مطمح في العلى المثل استعملوا الذين العصريون . فالكتاب ذم و شين و نقص و

الوصف فس العلى المثل لله : و يقال أن العلى المثل حرفوا قد يتطلبه لمن المرجو الكمال
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التاسع المقصد
ما و ، حاله علم قد و قبله ما على مبني التاسع : المقصد السلفي قال

و ، سينا ابن يذكره لم كذا هؤلء على و كذا هؤلء على الفرض أن من ذكر
ًا كتبه بعض في الغزالي نحا قد و ، كلمه من يؤخذ قد لكنه هذا من قريب

 أن))  الخاصة(( على فأوجب وزاد كتبه في رشد ابن به صرح و ، المنحي
العامة يحمل أنه كفر إظهارها إن و ، للدين المخالفة تعمقهم نتائج يكتموا

. الكفر على
نتائج بعض مخالفة برون عندما المتعمقين على الحق : كان أقول و
النظر أن القائلين الفلسفة من الفريق ذاك بنصيحة يعملوا أن للدين تعمقهم

حينئذ و ، الول الباب في تقدم كما اللهيات في به يوثق ل فيه المتعمق
أحدهم أبى فإن ، ونحوها الطبيعيات عن البحث في تعمقهم يحصرون
إلى اضطر فإن يناظر، ل و يصنف ل و يعلم فل على نفسه على داءه فاليقصر

بدا ما عنا يخف : لم له ليقل و الذين في يطعن بمن فليخل الدين عن الذب
أن فإما ، تنكره بما جاءت الحقة الشرائع فإن تعرف مل ما عرفنا لكن و ، لك

أنت تصيب و ، أنبياؤه و الله يخطئ أن المحال من إذ به جاءت ما الحق يكون
الشرائع تكون أن إما و ، مرة غير الغلط و الخطأ عليه جربت قد الذي بنظرك
ينبغي ل الحالين كل على و ، فيه بما علم على الجمهور يصلح بما جاءت

. به تستدل فيما أقدح و ، عليك أرد أن علي أرى فأني أبيت فإن ، معارضتها
عرف معارضاتهم و مناقضاتهم و استدللهم طرقا تأمل من : و أقول

مع أنفعل و ، النصوص تلك عن الدفاع كلمهم في الماهر على يصعب ل أنه
كان إن – دينه ل و علمه في غضاضة نفسه عند عليه يكن لم خلفها اعتقاده

ًا لنفسه رضيه العالمين رب أن يرى ما ذلك من لنفسه رضي إنما لنه – متدين
له أن قولهم في المشركين جل و عز الله وبخ قد و ، رسله و لنبيائه و

ُكُم قال ، بنات لهم تكون أن كراهيتهم مع بنات سبحانه َل َأ َكُر تعالى: [  ّفَذ َلُه ال َو
َثى ْن ُْل ْلَك ا إت ًا .   22 – 21 – ]النجم إضيَزى إقْسَمٌة إإذ

إم سبحانه قال و َأ َذ : [  ّفَتَخ ّفَما ا ُق إم ُل َناٍت َيْخ ُكْم َب َفا َأْص إنيَن َو َب ْل َذا إبا إإ َو ُبّشَر . 
ُهْم ُد إن َضَرَب إبَما َأَح ّفَرْحَم ً إلل َثل ّفَل َم ُهُه َظ ًا َوْج ّد َو َو ُمْس ُه إظيٌم َو َوَمْن َك َأ ُأ .  ّفَش َن إفي ُي
إة َي ْل إح ْل َو ا ُه إم إفي َو إخَصا ْل ْيُر ا إبيٍن َغ  18 – 17 – 16 – ] الزخرف ُم

شأنه من البن أن رأوا لنهم التنزيه حاولوا أرى فيما المشركين أن مع
. و مطرحات عرفهم في كن فأنهن البنات بخلف ملكه في أباه يشارك أن

أن يزعمون إذ ، ذلك من  أسوأ))  الخاصة(( أنفسهم يسمون الذين أولئك صنيع
يرتضون ل ثم ، التلبيس و الكذب لرسله و لنفسه رضي تعالى و تبارك الله

تعالى قال كما وصفه لله و الله عن أخبروا فيما المبين البلغ و الواضح البيان لرسله و بالكمال
) . قال العالمين رب لله الحمد و المرسلين على سلم و يصفون عما العزة رب : ( سبحان

لسلمة المرسلين على سلم و ، المبطلون به وصفه عما نفسه : نزه معناه ما تيمية ابن الشيخ
ًا تعالى بالله يليق ل عما أقوالهم ًا و إثبات آه العالمين رب بربوبية ، وصفه على نفسه حمد و ، نفي
ًا له بأنه تعالى الله غير وصف إستنكار أما )) و (( الواسطية من الية تفسير في بالمعنى ملخص
 ع . م أعلم الله . و المحققين الهند شيوخ بعض محاورة من أستفدته فقد ، العلى المثل
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صنيعهم بأن علمهم مع ، جهدهم ذلك عن يتنزهون بل لنفسهم ذلك مثل
فساد : إنه يقولون فيما موقع و فيه الناس صلح أن يقولون لما مناقض
بما يتلوثوا أن زعمهم في أنفسهم شرف لهم يسمح لم إذ . فليتهم عظيم

جاء ما مناقضة عن سكتوا لرسله و لنفسه ارتضاه جل و عز الله أن يزعمون
يهتك أن أراد تعالى و تبارك الله . لكن دينهم و المسلمين تركوا و الشرع به

إسَب تعالى قال ، ابتلهم كما بهم يبلوا و ، أستارهم َأَح ّفَناُس : [.  ُكوا َأْن ال ْتَر ُي
ُلوا َأْن ّفَنا َيُقو ُهْم آَم ُنوَن) (العنكبوت: ل َو َت ْف ْد ) ألم2ُي َق َل ّفَنا َو َت إذيَن َف ّفَل إهْم إمْن ا إل ْب َق

ّفَن َلَم ْع َي َل ّفَلُه َف إذيَن ال ّفَل ُقوا ا َد ّفَن َص َلَم ْع َي َل إبيَن َو إذ َكا ْل ) . ( العنكبوت ] . فاتحة ا

العاشر المقصد
في شبهته من أقوى الحشر أمر في سينا ابن أن ريب : ل السلفي قال

شأن في الكذب ساغ فلو ، صفاته و تعالى الله ذات في العتقاد شان
التشديد إلى الحاجة و ، أخف فحشه لن أسوغ الحشر شأن في لكان العتقاد

فأما ، محله في للمتكلمين فألزمه ، ظاهرة الترهيب و الترغيب في
. يخفى ل كما عليهم له سلطان فل السلفيون

خلل ففيها ، الضروري اليقين لمعارضتها داحضة سينا ابن شبهة أن مع و
في كانوا العرب أن الجساد حشر بقضية يختص و ، تقدم مما تعلم جهات من

المقتول : أن يقولون و ، الجسد موت بعد الروح بحياة يعترفون جاهليتهم
قد و ، أشعارهم في معروف هو كما بثأره يؤخذ حتى قبره على تنوح تبقى
الجسد عن منفصلة بحياتها تصرح الرواح حال من بأشياء السنة و الكتاب جاء

أن الممكن من كان فقد ، المشركين ل و المسلمين من أحد ذلك ينكر لم و
ينكرونه العرب كان لما تعرض بدون عذابها و الرواح تعميم في القول يوسع

الشرع قبول إلى إجترارهم هو إنما المقصود كان لو بل ، الجساد حشر من
، السلم عن صدهم ما أشد من فإنه ، الجساد حشر لهم ذكر لما العملي

َقاَل وجل عز الله قال َو إذيَن : [  ّفَل َفُروا ا ُكْم َهْل َك ّل ُد َلى َن ُكْم َرُجٍل َع ُئ ّب َن َذا ُي إإ
ُتْم ْق ّفَل ُمّز ّفَزقٍا ُك ُكْم ُمَم ّفَن إفي إإ ْلٍق َل ٍد َخ إدي َتَرى َج ْف َأ َلى .  إه َع ّفَل ًا ال إذب إه َأْم َك ّفَنٌة إب إل إج َب
إذيَن ّفَل ُنوَن ل ا إم ْؤ إة ُي إخَر إب إفي إباْل َذا َع ْل إل ا ّفَضل إد َوال إعي َب ْل  . 8 – 7] سشبأ:  ا

َذا تعالى قال و إإ َو ْوا : [  َأ َيًة َر إخُروَن آ َتْس ُلوا َيْس َقا َو َذا إإْن .  ّفَل َه إبيٌن إسْحٌر إإ ُم
َذا إإ أ

َ َنا .  ْت ّفَنا إم ُك ًا َو ًا ُتَراب َظام إع ّفَنا َو إإ أ
ُثوَن َ ُعو ْب َنا َلَم ُؤ َبا َوآ َأ ُلوَن .  ّفَو َْل ُقْل ا َعْم .  ُتْم َن ْن َأ َو

إخُروَن ّفَنَما َدا إإ َف ٌة إهَي .  ٌة َزْجَر َد إح َذا َوا إإ ُظُروَن ُهْم َف ْن  .19 – 14:  ] الصافات َي
يده على ظهرت الذي بأن محتجين ، سحر إنها بالمعجزات يكذبون كانوا

ًا ( الصافات انظر . و الجساد حشر من يعقل ل بما ( المؤمنون  و53:  ) أيض
 .47) :  ( الواقعة  و82  و35) : 
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مهمة
بإنشاء يفسر قد و ، المتفرقة أجزائها بجمع الجساد حشر يفسر قد

أورد قد و ، لهذين جامع أمر على تدل الشرعية النصوص و أخرى، أجساد
أجزاء تتعوض و أجزاء فتفارقها تحلل و تنمو الدنيا في البدان أن الول على

البدن هذا من أجزاء فتدخل تتفرقا و بالموت تبلى ثم هكذا تزال ل و ، أخرى
تلك إعادة و ، جرا هلم و أخرى أبدان تركيب في البدن هذا من تركيب في

هي و هذا في أعيانها هي تكون بأن البدان تلك جميع في أعيانها الجزاء
يعد فلم بعضها في أعيدت فإن ، معقول غير احد و وقت في ذاك في أعيانها
ًا و ، عليه كان ما على غيره تصير ثم ، مؤمن بدن من الجزاء تكون فقد أيض
أجزاؤه هو إنما بدن كل في المعاد بأن أجيب . و عكسه و ، كافر بدن من

)108(.  معروف هو بما هذا في الصلية. ونوقش

في بدن كل في كلها الجزاء هذه إعادة على تدل ل : النصوص أقول
في الحكمة تدبرنا إذا و ، الجملة في العادة على تدل إنما و ، واحد وقت

ًا التفصيل نفهم أن أمكننا العادة .  تقريب
خبره تصديق و ، الحشر على جل و عز الله قدرة إظهار الحكمة فمن

بما يحصل ذلك و ، الجملة في العادة تستدعي إنما الحكمة . وهذه واقع بأنه
ًا يأتي . قريب

الكاسب لن متحتم غير هذا و ، الجزاء هذه الجزاء ينال أن ومنها
للذة المدرك و الدنيا في لثرها المدرك و ، المعصية أو للطاعة المختار
إذا أنه المر غاية ، لها آلة البدن إنما و ، الروح هو الخرة في ألمه أو الجزاء
من فليكن العدل كمال في أبلغ ذلك كان الجزاء آلة هي الكسب آلة كانت
يكون النار و الجنة أهل أبدان أن تدل نصوص عدة جاءت قد . و يمكن ما ذلك

ففي ، الدنيا في منها كانت التي الجزاء غير من كله أو منها البدن بعض
و أمتحشوا قد  فيخرجون(( النار من يخرجون الذين قصة ) في ( الصحيحين

ًا عادوا السيل حميل في الحبة تنبت كما فينبتون الحياة نهر في فيلقون حمم
طوله آدم صورة على كلهم يكونون الجنة أهل أن أحاديث عدة جاءت  و)). …

ًا ستون ) . و الرواح ( حادي  من)) الثلثين و التاسع  الباب(( في راجعها ، ذراع
ّفَلَما النار أهل في تعالى و تبارك قال ُك إضَجْت [  ُهْم َن ُد ُلو ُهْم ُج َنا ْل ّفَد ًا َب ُلود َها ُج ْيَر َغ

ُقوا ُذو َي َذاَب إل َع ْل  .56:  ] . النساء ا
صلى الله رسول ،\: قال قال هريرة أبي ) عن مسلم ( صحيح في و

أيام ثلثة مسيرة النار في الكافر منكبي بين  ما((:  سلم و آله و عليه الله

العضاء وظائف ) و ( البيولوجيا الحياة علماء عند علماء الن المعروف : و  أقول )(108
حددوا إنهم حتى دائم تبدل في الحيوان بله النسان بدن أن الدقيق التشريح ) و ( الفسيولوجيا

مدة بعد عليه عوقب ثم ، ما قتا و جرما ارتكب فمن هذا مع و سنوات بسبع كله البدن تبدل مدة
ًا يقال ل بغيرها بدنه خليا فيها تبدلت ً ل و عرف فمن ، المجرم غير المعاقب أن فطرة و عقل

ً قتل باتفاقا تبدل إن و الجاني إل عوقب فما شيخوخته و هرمه في منه أقتص و شبابه في مثل
و تريد و تعقل شخصية النسان أن على يدل هذا و ، العضاء وظائف و الحياة علم في الباحثين

الثياب و المراكب تبدلت فمهما العضاء ثياب لبسة البدن مطية راكبة تسئ و تحسن و تعمل
 ع . م أعلم الله . و ظهر ثوب بأي و ركب مركب أي على الشخص هو فالشخص
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َول تعالى قال  و)) المسرع للراكب ّفَن : [  َب إذيَن َتْحَس ّفَل ُلوا ا إت إل إفي ُق إبي إه َس ّفَل ال
ًا َوات ٌء َبْل َأْم َيا َد َأْح ْن إهْم إع ّب ُقوَن َر  . 169: عمران ] آل ُيْرَز

؟ الية هذه عن سئل أنه مسعود أبن حديث ) من مسلم ( صحيح في و
لها ، خضر طير جوف في  أرواحهم((:  فقال ذلك عن سألناه قد أنا : أما فقال

تلك إلى تأوي ثم شاءت حيث الجنة من تسرح بالعرش معلقة قناديل
عن العمش عن جماعة عن  أخرجه)).  …أطلعة ربهم إليهم فأطلع القناديل

في جرير ابن أخرجه قد و مسعود، ابن عن مسروقا عن مرة بن الله عبد
الثوري سفيان طريق من و شعبة طريق  من107 – 106  ص4 ) ج ( تفسير

 أرواح((:  فقال مسعود بن الله عبد سألوا أنهم بسنده العمش عن كلهما
لن ، مرة بن الله عبد من الحديث لهذا العمش سماع  فثبت)).  …الشهداء

نص سماه ممن للعمش سماع أنه علم ما إل العمش عن يروي ل شعبة
ج الدرامي الحديث هذا أخرج كذلك  و)109( ، غيرهم المصطلح أهل ذلك على

هذا لن يضر فل بالرفع التصريح عدم فأما ، شعبة طريق  من206  ص2
. مسلم رواية في الرفع ظهور مع ، بالرأي يقال مما ليس

حدثني إسحاقا أبي ثنا يعقوب  ثنا((  ،265  ص1 ) ج أحمد ( مسند في و
عباس ابن عن المكي الزبير ابن عن سعيد بن عمروا بن أمية ابن إسماعيل

إخوانكم أصيب  لما((:  سلم و آله و عليه الله صلى الله رسول : قال قال
، الجنة أنهار تردد خضر طير أجواف في أرواحهم جل و عز الله جعل بأحد
جدوا و فلما ، العرش ظل و ذهب من قناديل إلى تأوي و ، ثمارها من تأكل
)).  …يعلمون إخواننا ليت يا قالوا منقلبهم حسن و مأكلهم و مشربهم طيب

297  ص2 ) ج ( المستدرك في الحاكم أخرج  وقد)110( ، يدلس الزبير أبو

لم و الصمد تفسير في السابق مسعود ابن عن وائل أبي عن حديثه في ذلك قلت  ليتك)(109
يخالفه ل كان إن )) و (( الصمد تفسير في صححت مما أصح كان ربما أنه مع تضعيفه إلى تمل
 ع . م المراد توضيح على يتظاهران و يتلزمان بل
و الكابر قبلها التي السنة من مباركة طيبة جمهرة لرددنا مدلس كل حديث رددنا  لو)(110

و الجرح مراتب إلى السنة أئمة من المحققين عمل من يظهر الذي و ، بها عملوا و نشروها
هذا الزبير أبي حديث و ، الجمع يمكن لم إن القوى بالرجح ( ! )ليأخذوا التعارض عند لتعديل

بها محشو روايته و فيه نشكك حتى منه أرجح هم من رواية من عارضه الذي ما شعري ليت
ً غيره ) و ( مسلم بها ) مكتظ ( البخاري و الترمذي و داود كأبي السنة دواوين بقية عن فضل

 ع . م المسانيد و السنن و الصحاح أصحاب من غيرهم
:  ملحظات فضيلته كلم في لي : يبدوا قلت

لن ، بجيد ليس بهما التسامح في الزبير أبي تدليس و العمش تدليس بين  – التسوية1 
بأبي يحتج لم و ، بالعمش الشيخان أحتج لذلك و ، كثير الخر تدليس و ، قليل الول تدليس
هي و )) ، المدلسين (( طبقات من الثانية المرتبة في الحافظ أورده ، منهما مسلم غير الزبير

)) . ثم (( الصحيح في له أخرجوا و ، تدليسه الئمة احتمل من مرتبة – المقدمة في ذكر كما– 
من الئمة يحتج فلم التدليس من أكثر من مرتبة هي و ، الثالثة المرتبة في الزبير أبي أورد

: قال و الطبقة هذه في أورد . ثم الملكي الزبير كأبي بالسماع فيه صرحوا بما إل أحاديثهم
)) . بالتدليس (( مشهور

البخاري فإن ، بصواب ) )) . ليس ( البخاري بها محشوا روايته : (( و الزبير أبي في  – قوله2
)) الفتح (( مقدمة في حجر ابن الحافظ ! قال به محتج غير متابعة واحد حديث غير له ينسد لم
بعطاء قوله )) ، (( البيوع في واحد حديث سوى الله رحمه البخاري يروا  ) : (( لم126 / 2( 

))  أحاديث عدة له علق و ، جابر عن
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سعيد عن الزبير أبي عن إسماعيل عن إسحاقا ابن عن آخر وجه من الحديث
: الحاكم قال . و جبير بن  سعيد(( السند في زاد ، عباس ابن عن جبير بن

. الذهبي أقره  و)) مسلم شرط على  صحيح((
َقا جل و عز الله قال و َوَحا إل : [  ْوَن إبآ َع ُء إفْر َذاب ُسو َع ْل ّفَناُر ا ْعَرُضوَن . ال ُي

َها ْي َل ًا َع ّو ُد ًا ُغ ّي إش َع ْوَم َو َي ُقوُم َو َعُة َت ّفَسا ُلوا ال إخ ْد ْوَن آَل َأ َع ّفَد إفْر إب َأَش َذا َع ْل ] . ا
 46 – 45:  المؤمن
عن ثقاة رجاله  بسند42  ص24 ) ج ( تفسيره في جرير ابن أخرج و
أجواف في فرعون آل  أرواح((:  قال التابعين ثقاة أحد شرحبيل بن هزيل
) أن المعاني ( روح في  و)) عرضها ذلك و النار على تروح و تغدوا سود طير
. مسعود ابن عن نحوه أخرجا حاتم أبي ابن و الرزاقا عبد

ْوَم تعالى و تبارك الله قال الشهادة أداء العادة حكم من و َي َو ُيْحَشُر : [ 
َداُء ْع إه َأ ّفَل َلى ال إر إإ ّفَنا ُهْم ال ُعوَن َف ّفَتى ُيوَز َذا . َح َها َما إإ ُءو َد َجا إه إهْم َش ْي َل ُهْم َع ُع َسْم

ُهْم ْبَصاُر َأ ُهْم َو ُد ُلو ُنوا إبَما َوُج ُلوَن َكا ْعَم  .20 - 19:  ]  فصلت َي
ْوَم جل و عز قال و َي ْل إتُم : [ ا َلى َنْخ إهْم َع إه َوا ْف َنا َأ ّلُم َك ُت إهْم َو إدي ْي ُد َأ َه َتْش َو
ُهْم ُل ُنوا إبَما َأْرُج ُبوَن َكا إس ْك ّيشس َي  [  :65. 
ْوَم سبحانه قال و َي ُد : [  َه إهْم َتْش ْي َل ُهْم َع ُت َن إس ْل إهْم َأ إدي ْي َأ ُهْم َو ُل َأْرُج ُنوا إبَما َو َكا
ُلوَن ْعَم  .24:  ] النور َي
العدل إظهار في القصوى الغاية إبلغ العضاء استشهاد من المقصود و

رسول  قال((:  قال الخدري سعيد أبي عن غيره ) و البخاري ( صحيح في و ،
بلغت : هل له فيقال القيامة يوم بنوح : يجاء سلم و آله و عليه الله صلى الله

نذير من جاءنا : ما فيقولون ؟ بلغكم : هل أمته فتسأل ، رب يا : نعم فيقول ؟
الله صلة الله رسول : فقال أمته و : محمد فيقول ؟ شهودك : من فيسأل ،

صلى الله رسول قرأ ثم ، بلغ قد أنه فتشهدون بكم : فيجاء سلم و آله و عليه
إلَك سلم و آله و عليه الله َذ َك َو ُكْم : [  َنا ْل َع ّفَمًة َج ًا ُأ ُنوا َوَسط ُكو َت َء إل َدا َه َلى ُش َع

إس ّفَنا ُكوَن ال َي ّفَرُسوُل َو ُكْم ال ْي َل ًا َع إهيد  .))]  َش
الله رسول عند  كنا((:  قال أنس عن غيره ) و مسلم ( صحيح في و

قال ؟ أضحك مما تدرون : هل فقال ، فضحك سلم و آله و عليه الله صلى
ألم رب يا يقول ربه العبد مخاطبة : من قال ، أعلم رسوله و : الله قلنا

على أجير ل : فإني : فيقول قال ، : بلى : يقول قال ؟ الظلم من تجرني
ًا إل نفسي و ، شهيدا عليك اليوم بنفسك : كفى : فيقول قال ، مني شاهد

قال ، أنطقي لركانه فيقال في ما على : فيختم قال ، شهودا الكاتبين بالكرام
ًا فيقول ، الكلم بين و بينه يخلى ثم ، بأعماله : فتنطق ًا و لكن : بعد ، سحق

 .)) أناضل كنت فعنكن
ًا مسلم ( صحيح في و الله رسول يا  قالوا((:  قال هريرة أبي عن ) أيض

ثم … فل أي فيقول العبد فيلقى . قال …قال ؟ القيامة يوم ربنا نرى هل

)) : (( الميزان من ترجمته في الذهبي قال فقد ، به أحتج كان إن و مسلم و
ل و ، جابر عن السماع الزبير أبو فيها يوضح لم مما أحاديث )) عدة مسلم (( صحيح في (( و
 )) . ن شيء منها القلب ففي ، عنه الليث طريق من هي
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و برسلك و بكتابك و بك آمنت رب يا فيقول ذلك مثل له فيقول الثالث يلقى
ثم ، إذا : ههنا فيقول ، استطاع ما بخير يثنى و – تصدقت و صمت و صليت

ًا نبعث : الن يقال ؟ علي يشهد الذي ذا : من نفسه في يتفكر و ، عليك شاهد
ذلك و ، بعمله عظامه و لحمه و فخذه . فتنطق …يقال و فيه على فيختم
 .)).  …نفسه من ليعذر

يؤخذ ل و بعمله يقرره جل و عز الله إن القيامة يوم رأى إذا فالنسان
ل و الملئكة بشهادة يرضى ل ثم ينفعه النكار أن يتوهم تعالى علمه بمجرد
الغاية اليقين عين لغيره و له يظهر حينئذ أعضاؤه عليه فتشهد ، الرسل

ًا بلسانه يعترف ذلك مع و ، تعالى تبارك الله عدل في القصوى عند صريح
َق تعالى و تبارك الله قال النار دخوله إسي َو إذيَن : [  ّفَل َفُروا ا َلى َك ّفَنَم إإ َه ًا َج . ُزَمر

ّفَتى َذا َح َها إإ ُءو إتَحْت َجا َها ُف ُب َوا ْب َقاَل َأ ُهْم َو َها َل ُت َن َلْم َخَز ُكْم َأ إت ْأ ُكْم ُرُسٌل َي ْن ُلوَن إم ْت َي
ُكْم ْي َل إت َع َيا ُكْم آ ّب ُكْم َر َن إذُرو ْن ُي َء َو َقا ُكْم إل إم ْو َذا َي ُلوا َه َلى َقا إكْن َب َل ّفَقْت َو إلَمُة َح َك

إب َذا َع ْل َلى ا إريَن َع إف َكا ْل  .71:  ] الزمر ا
ّفَلَما جهنم شأن في تعالى قال و ُك إقَي : [  ْل َها ُأ ْوٌج إفي ُهْم َف َل أ

َ َها َس ُت َن َلْم َخَز َأ

ُكْم إت ْأ إذيٌر َي ُلوا َن َلى َقا ْد َب َنا َق َء إذيٌر َجا َنا َن ْب ّفَذ َك َنا َف ْل ُق ّفَزَل َما َو ّفَلُه َن ٍء إمْن ال ُتْم إإْن َشْي ْن َأ

ّفَل ٍر، َضلٍل إفي إإ إبي ُلوا َك َقا ْو َو ّفَنا َل ُع ُك ْو َنْسَم إقُل َأ ْع ّفَنا َما َن إب إفي ُك إر َأْصَحا إعي ّفَس . ال
ُفوا َتَر ْع إهْم َفا إب ْن َذ ًا إب إب َفُسْحق إر) الملك َإلْصَحا إعي ّفَس  )111( . 11 – 8:  ال

ذلك و الشهادة تؤدي التي الجزاء إعادة تستدعي إنما الحكمة هذه و
بل ، معه خالدة تبقى ثم أجزاءه جميع بدن كل في تعاد أن يلزم فل أدائها عند
التتابع على الدنيا في أبدان عدة تركيب في دخلت قد معينة أجزاء فرضنا إذا

اقتضت و ، جرا هلم و البدن ذاك من صارت ثم ، البدن هذا في كانت بأن
، فعل بما البدان تلك من بدن كل في القيامة يوم الشهادة تؤدي أن الحكمة

إما و ، واحد بدن في إما تعالى الله شاء كما أول تحشر بأن يمكن ذلك فإن
البدان تلك أصحاب من أول حوسب إذا  ثم)112( ، البدان تلك في متفرقة
من أول بدن إلى فارقته الشهادة أدت ثم بدنه في الجزاء تلك جمعت

كلها البدان تلك تستوفي حتى هكذا و البدان تلك أصحاب من بعده يحاسب
إلى يشير قد . و أصحابها على باستشهادها الحكمة قضت و فيها دخلت التي

توبيخ و فضح و ، رسله به أخبرت لما تصديق أنه تعالى الله ذكره ما البعث في الحكم من  و)(111
َقاَل تعالى قال كما رسله كذب لمن َو إذيَن : (  ّفَل َفُروا ا َنا ل َك إتي ْأ َعُة َت ّفَسا َلى ُقْل ال ّبي َب ُكم َوَر ّفَن َي إت أ

ْ َت ) – َل
أنزل الذي العلم أوتوا الذين يرى ( و – قال ثم لها المكذبين و بها المؤمنين جزاء ذكر أن إلى
إفَخ قال ) و مستقيم صراٍط إلى يهدي و الحق هو ربك من إليك ُن َو إر إفي : (  َذا الّصو إإ إمَن ُهْم َف

إثا َدا َْلْج َلى ا إهْم إإ ّب ُلوَن َر إس ْن ُلوا َي َقا َنا َيا .  َل ْي َنا َمْن َو َث َع َنا إمْن َب إد َق َذا َمْر َد َما َه َع ّفَرْحَمُن َو َقا ال َد َوَص
ُلوَن ْلُمْرَس  ع ) . م ا

112

ذلك يلي ما و متعددة أبدان في أو واحد بدن في بدن كل أجزاء بحشر القول المؤلف  تكلف )(
المؤلف ذمه الذي فيه المتعمق النظر هو متعددة أبدان أو واحد بدن في شهادتها أدائها من

ًا فما السنة و الكتاب تصديق عن المتكلمين أبعدت شبهات و مفاسد من عنه نشأ ما ذكر و كثير
ًا قاله ما خير و عليه غيره ذم عما يبتعد أن أحراه كان هذا يحي الروح آلة البدن أن سابق

أبلغ ما و ثيابها و النسانية الشخصية مطية البدن أن أنا قلت ، التعمق إلى حاجة ل و الشكال
، بلبسها هو اختص أو قبله غيره لبسها جديدة أو قديمة ثيابه و مطيته النسان على يشهد أن

 ع . م أعلم الله . و منك عليك شاهد في قائمة الحجة
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ْوَم تعالى و تبارك قوله هذا َي إوي : [ ْط َء َن ّفَسَما َطّي ال إجّل َك إب الّس ُت ُك ْل َنا َكَما إل ْأ َد َب
ّفَوَل ْلٍق َأ ُه َخ ُد إعي ًا ُن ْعد َنا َو ْي َل ّفَنا َع ّفَنا إإ إليَن] النبياء ُك إع : سبحانه قوله  و104:  َفا

َكَما ُكْم [  َأ َد ُدوَن َب ُعو  .29:  ] العراف َت
هو بما تعذيبها و الرواح تنعيم فيه الحكمة فمن الجسماني الجزء وأما

صحبتها لطول الرواح فإن ، البدان بواسطة الدنيا في ألفته ما جنس من
مفارقة بعد تبقى بواسطتها إليها تصل التي واللم اللذات اعتيادها و للبدان
نافرة ، اللذات تلك جنس إلى متشوقة ، اللم و اللذات تلك متصورة البدان

جنس من هو بما نعمت ثم أبدان إلى أعيدت فإذا ، اللم تلك جنس عن
بلذات تنعم أن من لنعيمها أتم و للذتها أكمل ذلك كان ، ألفتها التي اللذات
ًا المران لها جمع إذا فكيف محضة روحية إلى أعيدت إلى أعيد إن  و)113( مع
في أبلغ ذلك كان عنها تنفر كانت التي اللم جنس من هو بما عذبت ثم أبدان

منها و 1.  المران لها جمع إذا فكيف محضة روحية بآلم تعذب أن من إيلمها
يتعلق ما سائر و ، والنار الجنة و بالحساب إخباره و وعيده و الله وعد تصديق
أمر في موافقيه و سينا ابن شبهة لبطال كافية الحكمة هذه و ، بالخرة
لكفى الحكمة هذه على اقتصرنا و الخرى الحكم عن أعرضنا لو فإننا ، الخرة

و الترغيب فيهم يؤثر ل الناس أن من زعمت كما المر أن : هب نقول بأن ،
المور من الدنيا في اعتادوه و أفوه ما جنس من هو بما كان إذا إل ، الترهيب

يقضي أن اقتضت إذا الحكمة فإن ، الجسمانية واللم اللذات و الجسمانية
ًا رسله إخبار و تعالى إخباره يكون لئل تحقيقه و ذلك وقوع جل و عز الله ، كذب
ذلك. عن يتعالى سبحانه فإنه

الحتجاج إنكاره في سينا ابن مقالة على القدر هذا على لنقتصر و
. الهادي الله و بعده من مقالت ننظر و الشرعية بالنصوص

 . المؤلف الواقع هو ذلك و ، أكمل و أكمل ذلك فإن  أي )(113
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بالنصوص الحتجاج في الرازي الفخر قول
الشرعية

للفخر طويلة  عبارة256 – 252  ص1 ) ج الصواعق ( مختصر في
: الثلثة المطالب ، اليضاح من شئ مع تلخيصها سأحاول الرازي

علمه و الله كوجود ، ثبوته على الشرع ثبوت يتوقف ما الول
. الشرع بإخبار يعلم أن يستحيل فهذا ، الرسول وصدقا كلها، بالمعلومات
. انتفائه إمكان و ثبوته بإمكان العقل يقطع ما إنتفاء أو : ثبوت الثاني

إل به العلم استحال ، بحسه أدركه ل و ، نفسه من النسان يجده لم إذا فهذا
. الشرع جهة من

المستحيلت استحالة و ، الممكنات إمكان و ، الواجبات : وجوب الثالث
، فمشكل الشارع بإخبار العلم فأما ، إشكال بل العقل طريق من يعلم . فهذا

على فالعتماد ، العقل عليه وافقه إن المطلب هذا في الشارع خبر لن
تأويل و العقل تقديم وجب العقل خالفه وإن فضل، الشارع خبر و ، العقل
بأنه العقل على حكم العقل على الخبر تقديم لن ، المحققين قول في الخبر

ًا الشرع به ثبت ما يكون ل أن هذا من فيلزم ، به موثوقا غير ، به موثوق
موافقة يعلم لم إن و ، باطل فهو انتفائه إلى ثبوته أدى ما و الشرع فيسقط

ً كان له مخالفته ل و للخبر العقل ًا العقل يكون أن محتمل فيجيب له مخالف
. العلم يفيد ل الحتمال هذا مع و ، تأويله

يشعر الذي الكلم المكلف أسمع لما سبحانه الله : إن قيل  فإن((:  قال
عليه جب و الشئ ذلك بطلن على يدل ما العقل في كان فلو بشئ ظاهره
ًا كان إل و ، الدليل ذلك المكلف ببال يخطر أن سبحانه ، تعالى الله من تلبيس

على يجب أنه و القبح و الحسن قاعدة على بناء : هذا قلنا ، جائز غير إنه و
و . ، …يجب : إنه قلتم فلم ذلك سلمنا ، بذلك نقول ل نحن و ، شئ سبحانه

ًا يكون إنما الله أن بيانه ًا أسمعه لو المكلف على ملبس ً يمتنع كلم أن عقل
ذلك سمع إذا المكلف لن ، كذلك المر ليس و ، ظاهره به أشعر ما إل به يريد

الكلم ذلك من الله مراد يكن لم كذلك المر ] يكون [ ل أن فبتقدير الظاهر
قطع فلو ، الكلم ذلك المكلف الله أسمع إذا هذا فعلى ، الظاهر به أشعر ما

ًا التقصير كان ذكرنا الذي الحتمال قيام مع ظاهره على لحمله المكلف واقع
ل النقلية الدلة أن ذكرنا بما . فخرج …تعالى الله قبل من ل المكلف من

في بها التمسك يجوز نعم ، العقلية المسائل باب في بها التمسك يجوز
و ، الواحد خبر و الجماع مسألة في كما اليقين لفادة تارة ، النقلية المسائل

 . )) الشرعية الحكام في كما الظن لفادة تارة
الناس فطر لثبوته تعالى و تبارك الله أعد فقد الول المطلب : أما أقول

على بالتنبيه الشرع تكفل ثم ، النفس و الفاقا آيات و الفطرية عقولهم و
ذلك جل و عز الله يتمم ثم ، ثم أخرى ليات تضمنه مع إيضاحه و ذلك

له إيثار و فيه رغبة و للحق محبة قلبه في كان فمن ، استحقه لمن بالتوفيق
درجاتهم بحسب درجات لهؤلء و ، محالة ل اليمان الله رزقه سواه ما على
وتصفو عنده المور هذه تقوى من فمنهم ، اليثار و الرغبة و المحبة في
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فيحتاج ذلك دون يكون من منهم . و نظر أدنى و بالفطرة اليقين له فيصفو
. زيادة إلى

تحصيل في مغنيان شافيان السلفيين المأخذين فإن ، حال كل وعلى
في كتبه أنزل و رسله بعث جل و عز الله أن ضرورة المطلب هذا من الحق
بنى و بهما اكتفى و ؛ أثر ل و السلفيين المأخذين لغير عندهم خبر ل أقوام

. عليهما
أن شأنهما إن بل الخلفيين المأخذين عن الستغناء عند المر يقف ول

:  لسباب يزلزله و اليمان حصول يمانعا
. السلفيين المأخذين عن يغفل بهما المشتغل : أن الول
بالمأخذين ظنه فيسوء عليه تعتاص لشبهات يتعرض : أنه الثاني

. السلفيين
في الحق طالب فإن ، التوفيق حرمان السباب أعظم هو : و الثالث

ًا يكون أن إما السلفيين المأخذين غير اليثار و الرغبة و المحبة لصدقا فاقد
عن بإعراضه ضعف لكنه و ذلك من شئ عنده كان يكون أن إما و ، للحق
يبقى قد و ، البتة أثره يزول أن إلى الضعف به يبلغ . فقد جل و عز الله سبيل
ًا العبد فيبقى الجملة في أثره آخر في جل و عز الله يتداركه وربما ، متردد
يصفو كما ذلك له صفو ل كان إن و ، السلفيين المأخذين إلى فيرجع المر
آخر في يتمنى الحرمين إمام كان لذلك و ، أمره أول من عليهما ثبت لمن
. الول الباب في تقدم كما نيسابور عجائز دين على يموت أن أمره

تفيد قد فيه الشرعية الخبار أن الرازي أراد فإن الثاني المطلب وأما
عز الله بتنزيه الشاعرة قطع عليه يدل كما فيه ظاهرة هي فما اليقيني العلم

، تقدم كما النصوص إل ذلك في حجة ل أنه إلى مصيرهم مع الكذب عن جل و
فهكذا ، تعالى الله شاء إن إيضاحه سيأتي و الرازي، كلم آخر يدل كما و

الدين أصول بأعظم لتعلقه وأحرى أولى هو بل الثالث المطلب في يلزمه
فيه التلبيس على يترتب و ، آكد له الشارع احتياط و ، أشد فيه فالخطر
. سينا ابن مع الكلم في مر كما عظيمة مفاسد

العقل وافق إذا الشارع خبر  إن((:  فقوله الثالث المطلب وأما
كان إن بل ، عليه مردود  قول)) فضل الشارع خبر و العقل على فالعتماد

الدليل هو فالنص إل و ، دليلن فهما الول السلفي المأخذ من العقلي الدليل
بعد أنه على ، الول الباب في تقدم مما يعلم كما فضله التعمقي القياس و ،

ًا بخبره الحتجاج يكون العقلية بالدلئل الشارع صدقا ثبوت . بالعقل احتجاج
، عليه مردود  قول)).  …العقل تقديم وجب العقل خالفه  فإن((:  قوله

يعلم صحيحة قرينة فهو الول السلفي المأخذ من العقلي الدليل كان إن بل
للعقل تقديم هنا فليس ، القرينة لول منه يتراءى ما خلف الخبر معنى أن بها
، الحقيقي الظاهر هو ما على للخبر حمل هنا إنما و ، تخالف ل إذ للشرع ل و

، لولها منه يتراءى عما تصرف صحيحة قرينة به اقترنت إذا الخبر فأن
من كلمة بمثابة حينئذ هي و القرينة مع منه يفهم ما هو الحقيقي فظاهره

مما أقيسة أو قياس إل النص ظاهر يخالف ما هناك يكن لم إن . و الخبر لفظ
النص تقديم فالواجب ، الول الخلفي المأخذ أصحاب مكن المتعمقون يركبه

236



ًا ثابتة سنة أو القرآن من كآية الثبوت قطعي كان إذا سيما ل و قد و ، قطع
عليها النص تقديم من يلزم ل و ، القيسة تلك وهن بيان الول الباب في تقدم
إنما و ، به يوثق ل بأنه الول السلفي المأخذ من هو الذي العقل على حكم
بشئ يثبت لم الشرع و ، قبيله كان ما و القياس ذاك على بذلك الحكم يلزم
و ، البتة للتعمق فيهم أثر ل و ، العرب في السلم ثبت قد و كيف ، ذلك من

والعقل ، الول المطلب في تقدم بما الشرع ثبت إنما و ، الشرائع بقية كذلك
. الدين في بيناته لدراك جل و عز الله أعده الذي الفطري العقل هو هناك

قد أنه و ، فيه المتعمق النظر حال بيان الول الباب في تقدم قد و هذا
ًا لكان أنفرد لو بحيث منهما كل قياسان أصحابه عند يتعرض و ، عندهم قاطع

مختل أنه له يتبين مدة بعد ثم يقيني قاطع أنه يعتقد قياس لبعضهم يحصل قد
ًا و ، المعتزلة و كالشعرية منهم المختلفين الفريقين أحد يتمسك ما كثير

مناقض آخر بقياس الخر الفريق يتمسك و ، يقيني قطعي أنه يرى و ، بقياس
قياسه في رأيه على الفريقين كل يثبت و ، يقيني قطعي أنه يرى و لذلك

هم و ، السنين مئات إلى هذا يستمر و ، مخالفه قياس في القدح يحاول
ًا يرونه ل ذلك مع ، به يعترفون و هذا يعرفون ًا بالعقل الثقة عدم موجب مطلق

أن يزعموا أن هذا مع لهم يسوغ فكيف ، القيسة تلك جنس من كان بما ل و
إذا – يكذب ل و يخطئ ل و يجهل ل سبحانه بأنه العلم مع جل و عز الله خبر
ًا ذلك كان القيسة تلك قياس على قدم ًا العقل في قدح أن الحق بل ؟ مطلق

ًا يكون بأن الولى هو النص على القياس تقديم رد هو بل ، العقل في قدح
صدقا ثبت و الصريح بالعقل الشرع ثبت فقد ، واهية بشبهة الصريح للعقل

النصوص عليها دلت التي المعاني من كثير و ، الصريح بالعقل إبانته و الشارع
أبتت قد و ، الصريح العقل رأس هي و البدائة و بالفطر ثابتة ينكرونها هم و

. أقيستهم جنس من بأقيسة ذلك مع
 .)).  …له مخالفته ل و للخبر العقل موافقة يعلم لم إن  و((:  قوله
فل قرينة يكون أن صلح الذي الجلي الواضح الصريح العقل : أما أقول

أن يلبث الولين المخاطبين بعض عنه يذهل أن جاز فإن ، يعلم ل أن يمكن
ًا نفسه النص كان قرينة يكون ما يعلم لم فإذا ، غيره ينبهه ما صحة على برهان

يوحي أن إحتمال إل يبقى ل و ، الصحيح المخالف عدم على و ، عليه دل
و عز الله قال قد و ، فيه المتعمق النظر شبهة أوليائهم بعض إلى الشياطين

ّفَن جل إإ َو إطيَن : [  َيا ّفَش ُيوُحوَن ال َلى َل إهْم إإ إئ َيا إل ْو ُكْم َأ ُلو إد ُيَجا إإْن إل ُهْم َو ُتُمو ْع َط ُكْم َأ ّفَن إإ
ُكوَن إر  121:  ] . النعام َلُمْش
 . )).  …المكلف أسمع لما سبحانه الله : إن قيل  فإن((:  قوله
و تعالى الله بذات المتعلقة النصوص فإن ، مغالطة كله : هذا أقول

فيها بل ، الظاهر إشعار على المعاني تلك على الدللة في تقتصر لم صفاته
ًا معها يكن لم و ، البين الظاهر و ، الواضح الصريح و ، المؤكد لها معارض
فرض فعلى ، الولين المخاطبين على تخفي ل أن شأنها من صحيحة قرينة
ًا تكون بل فقد التلبيس اللزم يكون ل بعضها أو المعاني تلك بطلن كذب
ًا ، تعالى الله على يجب بأنه القول على يتوقف ل اللزم هذا بطلن و ، صريح

يكذب أن امتناع على يتوقف إنما و ، العقليين القبح و بالحسن القول على ل و
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بهذا يعترفون الرازي منهم و الشاعرة و ، رسوله يكذب أو جل و عز الله
يمنع ل العقل أن زعموا أنهم المر غاية ، به يقول ل من يكفرون و ، المتناع

ل تعالى الله بأن أخبر الرسول لكن و ، يكذب ل أن أو سبحانه الله يكذب أن
ودللة قالوا ، يده على المعجزة بظهور الرسول صدقا ثبت قد و ، يكذب

الدللة و – الثاني الباب في بيانه مر ما عادية- على صدقه على المعجزة
أنهم فيكفي الوهن من استدللهم في يكن مهما و يقينة عندهم العادية

، كذب عن له يخبر فيما رسوله من أو تعالى الله من يقع أن بامتناع معترفون
و ، استدللهم بطلن عرفوا إذا أنهم ريب ل و ، ذلك خلف يقول من يكفر و

إنما ، يكفروا أو ، العقليين القبح و الحسن و بالوجوب يقولوا أن إل يبق لم
أم رحلها ألقت حيث فإلى المفر اختار أتباعهم أن فرض فإن الول، يختارون

! قشعم
العقلي المتناع احتمال أن يزعم أنه الرازي كلم من : يؤخذ قيل فأن

بعضها أو المعاني تلك ببطلن القول من يلزم فل ، الخبر ظاهر تدافع قرينة
. الكذب باحتمال القول البطلن باحتمال القول من ول ، النصوص تكذيب

مقاصد من الول المقصد على الكلم في مر كما باطل زعم : هذا قلت
كان إذا نفسه العقلي المتناع هو قرينة يكون أن يصح الذي وإنما سينا، ابن
كاحتمال هو فإنما فقط احتماله فأما ، المخاطب على يخفى ل أن شأنه من

صلى النبي عهد في كان لو كما وذلك ، قوعه و على الخبر دل ما وقوع عدم
البيوت عن بعيد عريش وهو رمضان في صائم أعمى سلم و آله و عليه الله
الله صلى النبي به مر إذ كذلك هو فينما ، ل أم الشمس غربت أقد يدر فلم
فهل ، المغرب صلينا و الشمس غربت : قد للعمى فقال ، سلم و آله و عليه

ًا كنت : لو نفسه في يقول أن للعمى عليه الله صلى النبي اخبرني و ، بصير
على قرينة ذلك لكان ، تغرب لم الشمس أشاهد أنا و الخبر هذا سلم و وآله
قارت قد أو ، أمس غربت قد عنى يكون كأن ، ظاهره غير بالخبر المراد أن

اليوم الغروب عدم احتمال لن ، الخبر بظاهر آخذ ل أن الن فعلي ، الغروب
 ؟ قرينة

. غيرها و التقليدية المور بين فرقا الرازي : فإن قيل فإن
إذا فإنا ذلك مع ، باطل فرقا هو بل ، بحجة ذلك على يأت : لم قلت

قد تكون أن فاحتمال اليوم ذاك في غربت قد تكن لم الشمس أن فرضنا
ً ممتنع فيه غربت ًا : أرأيت للرازي نقول ثم ، عقل فكان البادية إلى خرج عالم
ًا الناس يخبر معاني نفسه في ويتأول ، باطلة عقائد في بينة ظاهرة أخبار

هي الظاهر أرد لم أني احتمال على : القرينة نفسه في ويقول ، صحيحة
ًا ذلك من وكثر العقلي المتناع احتمال يكفر ل و يأثم ول ذلك منه يقبح أل ، جد

في الهيتمي حجر ابن قال و ؟ كفر هو فيما بين ظاهر هو ما أخبار في كان إذا
إمام يعني – المام  نقل(( : 31  ص2 ) ج ( الزواجر ) بهامش ( العلم
تورية أضمر أنه زعم و الردة بكلمة نطق من أن الصوليين عن – الحرمين

ًا كفر ًا أو ظاهر  .)) ذلك على أقرهم و ، باطن
ًا بالكفر الحكم أن الهيتمي ذكر ثم . نظر فيه باطن
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الكلمة الطلقا عند منها يفهم  إنما)) الردة  كلمة((:  : قولهم أقول
، عليها قرينة ل الترية تلك في  ظاهر)) تورية  أضمر((:  وقولهم فيها، الصريحة

)114(  ، شديد تهاون عن إل يكون ل حاله معرفة مع به فالتلفظ كذلك كان ما و

ًا كان من أن المعلوم من و ًا لشيء كاره استطاع ما عنه يتباعد فإنه عنه نافر
ًا بذلك كفى و استطاع ما الردة من تقرب قد وهذا ، قالوا فقد هذا مع و ، تهاون

يعتقد أن رضي قد البادية إلى الخارج ذاك أن ريب ل و ، كفر بالكفر الرضا إن
. به أخبرهم ما ظواهر الناس

في فيهم اتفقت قضايا عن يسألونه كانوا البادية أهل أن افرض و
دقائق معرفة إلى مقاديرها معرفة في يحتاج المواريث قسمة و الوصايا

في تورية يضمر و للولقع مخالفة أنها يعلم مقادير لهم يذكر كان و الحساب
من ذلك بعد يتفق فيما بها ليعلموا يحفظونها و فتاواه بظاهر فيعملون ، نفسه
و ، والرامل واليتامى للفقراء كثير ظلم ذلك على ترتب و ، القضايا تلك أمثال

ًا يرتكب لم أن يزعم هو العقلي المتناع احتمال مع التورية لضماره محظور
؟ ذلك في يعذر فهل ، المعقولت أوضح من الحساب مسائل لن

ً أن افرض و ًا فتدبرته ، بكلم خاطبك عاقل رجل ، القرائن ملحظ
المعنى ذاك عن تصرف قرينة ل أنه و ، معنى في بين ظاهر الكلم أن فعلمت

أفل ، أخطأ أو جهل أو البيان عن عجز المتكلم يكون أن لفرض وجه ل أنه و ،
ًا كلمه يكون أن أراد المتكلم بأن ذلك تعلم ًا ظاهر و ، المعنى ذاك في بين
ببالك خطر أن ثم ؟ وفقها على بالكلم فجاء الرادة هذه بمقتضى عمل

ذاك يكون أن و ، التأويل وجه على آخر معنى نفسه في أراد يكون أن احتمال
ًا الكلم يكون أن أراد الذي البين الظاهر المعنى على بالكلم جاء ثم له مفهم

أن احتمال هو إنما الخاطر هذا معنى أليس ، واقع غير الرادة هذه من وفق
ًا الكلم يكون هو إنما نفسه في المتكلم تأويل لكان ببالك يكون إن و ، كذب
: أوجه ثلثة أحد على

. السلم عليه إبراهيم تأويل : مثل الول
معرفة من برئ فقد نفسه في تأول إذا أنه توهم يكون : أن الثاني

. الكذب
ًا أعد إنما يكون : أن الثالث قال كذبه بان و الحال انكشف إذا حتى عذر

. وكيت كيت عنيت : إنما
قريب الكلم يكون أن محله أن سبق فقد إبراهيم تأويل فهو الول فأما
ًا الحتمال ًا المتكلم يكو وأن ، في ظاهر هو ما لغير جد ، اليهام إلى مضطر

، ما مفسدة عليه ترتب ول ، عظيمة مفسدة دفع اليهام ذاك في يكون وأن
، باطلة ظواهرها أن المتعمقون يزعم التي النصوص عن منتفية المور وهذه

ذلك ومع ، سينا ابن مقاصد من الخامس المقصد على الكلم في قدمناه كما
إمام مقالة  ذكر23 ص عربي)) للبقاعي ابن تكفير إلى الغبي ((تنبيه كتاب في رأيت  ثم)(114

: قال ثم الحرمين
منه التهاون : (( بحصول الصوليين عن حكايته )) بعد (( البسيط في الغزالي المام  (( قال

أن القبيحة المقالت هذه مثل على اجترأ ممن يقبل : (( ل العراقي  الحافظ66 ص ومنه )) ،
. )) . المؤلف كرامة ول كلمه له نؤول ول ، ظاهره خلف هذا بكلمي : أردت يقول
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ل وإنها ، كذبات السلم عليه إبراهيم كلمات أن على الحجة قدمناه فقد
ً النبوة مقام تناسب . الربوبية مقام عن فضل
على الحكم ثبت قد و كيف ، النصوص في فممتنع الثاني الوجه أما و
النبوة مقام تناسب ل أنها و ، خطايا و كذبات بأنها السلم عليه إبراهيم كلمات
ً  ؟ مر كما كثيرة بدرجات منها أشد هو بما بالك فما ، الربوبية مقام عن فضل

دأب هو إنما ، عنه أنبياؤه تنزه و جل و عز الله فتعالى الثالث الوجه وأما
 ؟ وكيت كيت عنيت : إنما قال أحدهم افتضح إذا الكذابين

بالنصوص البتة الحتجاج منعه في الرازي كلم مقتضى أن وأعلم
عهد في الرازي كان لو أنه بالجواز فيها وحده العقل يجزم ل التي بالعقائد

اليقينية العقلية البراهين عنده قامت وقد وسلم آله و عليه الله صلى النبي
بخبر وسلم وآله عليه الله صلى النبي أخبر ثم به وآمن ، صادقا نبي أنه على

الظاهر المعنى هذا أن أعلم أن يمكنني :ل الرازي لقال العقائد بتلك يتعلق
النبي قال فلو ، خلفه أردت تكون أن لحتمال ، مرادك هو كلمك من الوضح
وهو الواضح الظاهر هو و المعنى هذا إل أرد : لم سلم و آله و عليه الله صلى
الله صلى النبي أكد فلو كالول الثاني هذا : كلمك الرازي لقال ، وكيت كيت
الله رسول يا تثعب : ل الرازي لقال القسام بآكد وأقسم وسلم آله و عليه
ًا يكون أن يحتمل خبرك عليه دل الذي المر ذاك فإن ً ممتنع دام ما ، عقل

: سلم و آله و عليه الله صلى النبي قال فلو ، بمرادك أثق أن يمكن فل كذلك
ً بممتنع ليس أنه ًا واقع هو بل عقل بما أثق أن يمكنني : ل الرازي لقال ، حق

عقلي ببرهان عندي يثبت حتى أكدت و حققت و صرحت مهما كلمك يفهمه
ً ممتنع غير أنه ! عقل

ًا بأن يؤمن ممن هذا مثل يصدر هل العاقل فليتدبر و ، الله رسول محمد
في يكتفي من هؤلء من أن مع ؟ الله عن به أخبره ما كل في صادقا أنه

تصرح عبارة سينا ابن كتب بعض في يرى بأن العقلي المتناع عدم إثبات
مكان أحدهم كان لو هذا فعلى عليه، دليل ذكر فيها يكن لم إن و ، بذلك

) – ( الشفاء كتاب : انظر سلم و آله و عليه الله صلى النبي له فقال الرازي
ً بعدم المصرحة العبارة تلك فوجد فنظر ، كذا باب في سينا لبن – مثل

و عليه الله صلى النبي له قال لو لكن ، قلبي : اطمأن قال و الصدقا ، المتناع
من أصرح آية فوجد فنظر ، كذا سورة في تعالى الله كتاب : انظر وسلم آله

كلمك كحال الية هذه : حال لقال بل ، بها أعتد لما ، وأوضح سينا ابن عبارة
ًا المعنى هذا يكون أن عندي يحتمل لنه ، الله رسول يا ً ممتنع ! عقل

علم و تعالى الله يدي بين أحده وقف لو أنه كلمهم : قضية أقول بل
ًا هذا عند ثبت يكن لم و يراه ل أنه غير تعالى الله هو يخاطبه الذي أن يقين

: تعالى الله له فقال ، الخرة في جل و عز الله رؤية جواز عقلي بدليل الرجل
ل أن الرجل على عندهم لكان ، الخرة في بأعينهم سيروني المؤمنين إن

أن عليه بل ، امتناعها وبعدم بالرؤية تعالى الله إخبار تكرر مهما بذلك يجزم
تعالى الله يسمعه لم فلو ، الجواز على عقلي بدليل وجل عز الله يطالب

ً ً فلقي رجع و دليل ًا الرجل له فذكر ، فأخبره آخر رجل مقاييسهم من قياس
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قدح له يتهيأ فلن فنظر ، الجواز على يدل ، الول الباب في حالها تقدم التي
ًا صاحبه يذكر لم لو وكذلك ، حينئذ لصدقا سينا بنال عبارة أراه لكن و قياس
. المتناع بعدم تصرح

مقتضيات من هذه بل ، التعمق ثمرة هذه بل ، القول ذاك قضية فهذه
يخوض أن على العقل استكراه نتائج من هذه بل ، حق بغير المامة دعوى

ًا به يحط لم فيما كل يهدم أن عليه كان ألتزمه و شيء إلى سكن إذا ثم ، علم
سبيل غير أتباع و ، المستقيم السراط عن الخروج عقوبة هذه بل ، خالفه ما

. الصالحين السلف طريق عن الرغبة و ، المؤمنين
ًا فإن كله هذا وفوقا ظواهرها المتعمقون ينكر التي النصوص من كثير

ما وجواز ، بعضها عليها دل ما بوجوب تقطع الولين المخاطبين عقول كانت
مسألة في منه طرف يأتي و سينا ابن مع الكلم في مر كما – الباقي عليه دل

ًا كان العقلي المتناع فاحتمال ، وغيرها الجهة فرض فعلى ، عندهم منتفي
ًا تكون أن يلزم ، المعاني تلك بعض بطلن ًا كذب أن زعم على حتى قطع

. قرينة العقلي المتناع احتمال
في يشكروا أن عليهم فكان المعقول في ماهرين يكونوا : لم قيل فإن

.  عقولهم جزم
ًا يلزم ل هذا على بل ، البتة اليمان يلزمهم يكن لم هذا : فعلى قلت أحد

منها أعلى هو ما درجته فوقا يكون أن بد فل المهارة من بلغ مهما لنه اليمان
في يستوي فطرية قضايا هناك أن الحق وإنما ؟ هذا من أبطل باطل أي و ،

أن يتفق لكن و ، فيها التفاوت يقع قضايا وهناك ، العقل و العاقل إدراكها
من له يسر لنه إما ، منه أعقل كلهم كثيرين من أفضل فيها الرجل يكون

لنهم وإما ، لهم ييسر لم ما والوجدان والملحظة التجربة و المشاهدة
. له تعرض لم الستكبار و الشبهات و الهوى من عوائق لهم عرضت

المخاطبين عند فكانت الشرع بها يثبت التي القضايا : أما قيل فإن
، الوضوح بغاية يقصروا أو يعاندوا لم إذا المكلفين جميع عند هي بل ، الولين

التي القضايا أن ندعي ولكنا ، بها عقولهم جزم في يشكوا أن عليهم يكن فلم
، الوضوح بغاية عندهم تكن لم ، بطلنها ندعي التي النصوص ظواهر توافق
. فقط بها عقولهم جزم في يشكوا أن عليهم فكان

تدعون التي القضايا من أن وجد تدبير من فإن باطلة دعوى : هذه قلت
يتوقف التي القضايا بعض من ، عندهم أوضح يكون أن شأنه من ما بطلنها

و ، دومنها يكون قد ما ومنها ، مثلها يكون ما ومنها ، ثبوتها على الشرع ثبوت
يكونوا لم إنهم قولكم مع الدقيق التمييز هذا يميزوا أن عليهم ترون كيف لكن

اتباع عليهم جل و عز الله يوجب أفلم ذلك يمكنهم كن أنه هب و ؟ ماهرين
إه [ ل بأنه يخبرهم و الشرع إتي ْأ إطُل َي َبا ْل إن إمْن ا ْي إه َب ْي َد إه إمْن َول َي إف ْل إزيٌل َخ ْن إمْن َت
ٍم إكي ٍد َح إمي ] ؟ َح

ما يجبر ما القضايا تلك على لعقولهم الشرع موافقة في يكون أفل
الوضوح بغاية ليس بها عقولهم جزم بأن الشعور من عندهم يكون أن عسى

 ؟
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قرينه يصلح الذي أن المعلوم فمن وإل ، الحجة إقامة في إبلغ كله هذا
. المخاطب يدركه أن شأنه من الذي العقلي المتناع هو إنما

ًا يكون إنما الله إن الرازي قول فأما أسمعه لو المكلف على ملبس
ًا ً يمتنع كلم : يأتي مما يعلم  فجوابه)) ظاهره به أشعر ما إل به يريد أن عقل

. أخرى تختلفان و تارة تتفقان إرادتين للمتكلم أن اعلم
يفهم أن حقه قرائنه مع تركيبه بحسب خبره يكون أن : إرادة فالولى

عجز ول خطأ ول جهل المتكلم من يكن لم فإذا ، المعنى هذا المخاطب منه
ًا خبره يجيء أن بد فل . الرادة لهذه مطابق

ًا  رأيت((:  يقول كمنت المعنى : إرادة الثانية الرادة في يريد  فقد)) أسد
ًا نفسه ًا أسد ً يريد وقد ، حقيقي ًا رجل و الكذب المتكلم يقصد لم فإذا ، شجاع

،فل منه يفهم أن الخبر حق الذي المعنى ذاك الرادة بهذه يريد فإنما التلبيس
. ذلك فاعرف ، التلبيس و الكذب في إل الراديتين في المعنى يختلف

الثانية أو ، الولى  الرادة)) … به يريد  … أن((:  بقوله الرازي عنى فإن
عبارته فمآل ، للولى موافقة إل تعالى الله كلم في تكون ل لنها تسليم مع
أن حقه الذي هو الخبر من فهمه الذي المعنى بأن القطع يمكنه ل المكلف أن

. منه يفهم
المتناع يحتمل حيث الثالث بمطلبه الدعوى هذه يخص : الرازي فأقول

حصوله ذلك من فأولى ، الثاني مطلبه في القطع بحصول يعترف و ، العقلي
ًا العقل يكون حيث الثالث مطلبه في . للشرع موافق

بإنكاره اختص فيما يعتقدون كانوا الولون فالمخاطبون هذا تقرر إذا
ً بعضه وجوب النصوص معاني من المتعمقون باعتراف لهم فيحصل عقل

و ، التلبيس و الكذب الرازي باعتراف يلزم أن فإما ، ذلك من القطع الرازي
ًا المعاني تلك تكون أن إما . المطلوب الحق هو . و حق

إن الولون والمخاطبون ، الصحيح العقل بالعقل عنيت : إنما قال فإن
ً بامتناعه أقول فيما الجواز أو العقلي الوجوب اعتقدوا المتناع احتمله أو عقل

ً . منهم خطأ فذلك عقل
انتفى فمن ، المتناع احتمال هو إنما القطع من عندك : المانع قلت

عقول ارتضى قد جل و عز الله و ، القطع له حصل المتناع احتمال عنده
في التعمق إلى الشرع يرشدهم ولمة ، بحسبها وكلفهم الولين المخاطبين

لعدم أخطئوا أنهم فرض فعلى ذلك، لهم كره بل ، بالدين يتعلق فيما المعقول
المعاني تلك بطلن فرض على بل ، البتة فيه عليهم لتبعه خطأ فذلك تعمقهم

ًا خاطبهم من على التبعة تكون أن إليهم بالنظر حقه من أنه يعلم خطاب
. منهم تقصير بدون به يقطعوا و الباطل منه يفهموا

الظن بحصول معترف فالرازي خبر كل في يحصل ل القطع أن وهب
يفهم أن حقها مت أكثرها أو النصوص تلك بأن اعتراف وذلك ، القوي

من فإن ، المتعمقون ينكرها التي المعاني تلك منها الولون المخاطبون
تلك فهم في مثلهم كان ومن الولون المخاطبون يخطئ أن عادة الممتنع

القول أن ثبت هذا ثبت وإذ ، منها يفهموه أن حقها ما خلف كلها النصوص
. بد ول وجل عز لله تكذيب المعاني تلك ببطلن
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ًا ترى أل ، به القطع في اليقاع من قريب الباطل ظن في فاليقاع وأيض
يكون أن لحتمال الظن لصاحبه يحصل إنما بخبر صاحبه أخبر إذا النسان أن

فعليه كذب إذا فإنه ذلك ومع ، الكذب تعمد أو عجز أو جهل او أخطأ أو غلط
. الكذب تبعة

زعم على الثانية  الرادة)) … به يريد  … أن((:  بقوله الرازي عنى وإن
الله : أن هذا على عبارته فحاصل ، الولى تعالى الله كلم في تخالف قد أنها

ًا يكون ل تعالى ً امتنع إذا إل ملبس ًا يكون أن عقل له يظهر ل هذا و ، ملبس
ًا يكون إنما تعالى اله أن مغزاه يكون أن إل معنى ً امتنع إذا ملبس أن عقل
ً يمتنع لم إذا فإما ، يكذب هذا فعلى ، المقصر هو له فالمصدقا يكذب أن عقل
فإذا ، الكذب دينه الذي الرجل منزلة الرازي عند العالمين رب منزلة تكون
يقول أن لغيره كان فلموه ، ضرر فنالهم ، خبره على فبنوا قوم على كذب
لم فإن ، بخبره عملتم إذا المقصرون فأنتم الكذب عادته من رجل : هذا لهم

، نفسه المثل هذا يرضى ل ! والرازي تتثبتوا أن عليهم كان فقد عادته تعرفوا
إذيَن لنفسه إنسان به يرضى ل بل ، أصحابه أقل ل و ّفَل إل ُنوَن ل [  إم ْؤ إة ُي إخَر إباْل

َثُل إء َم ْو ّفَس إه ال ّفَل إل َثُل َو ْلَم َلى ا ْع َْل َو ا ُه إزيُز َو َع ْل إكيُم ا ْلَح  .60:  ] النحل ا
مع ، بنات سبحانه له أن قولهم على المشركين بهذا تعالى الله وبخ
و ، هذه من أكبر إل السابقة المقالة أرى ول ، بنات لهم تكون أن كراهيتهم

ًا سبحانه له أن قالوا الذين في تعالى قال ُبَرْت ولد َك إلَمًة : [  إمْن َتْخُرُج َك
إهْم إه َوا ْف ُلوَن إإْن َأ ُقو ّفَل َي ًا إإ إذب  .5:  ] . الكهف َك

ْد ذلك لقائلي سبحانه وقال َق َل ُتْم : [  ْئ ًا إج ْيئ ًا َش ّد ُد إإ َكا َت َواُت .  ّفَسَما ال
ّفَطْرَن َف َت ْنُه َي ّق إم ْنَش َت َْلْرُض َو إخّر ا َت َباُل َو إج ْل ًا ا ّد  .90 - 89:  ] مريم َه

ً يمتنع أنه على المسلمون اتفق وقد ، كذب تعالى الله من يقع أن عقل
إخبار بواسطة هو إنما المتناع أن زعموا الشاعرة أكثر أن المر غاية

. الرسول يكذب أن امتناع مع به الرسول
في تقدم كما بالنصوص الحتجاج أن الحمد لله و الرازي رجع قد و هذا

ًا لن الكلم اشبعت إنما و ، الول الباب و ، مقالته في تبعوه الناس من كثير
. المستعان الله . و غيره و العضد عن يأتي كما ، رجوعه إلى يلتفتوا لم

غيره و العضد قول
تقدم الذي الرازي لكلم تلخيص المسألة هذه في غيره و العضد كلم

الله شاء إن ستراها يسيرة مخالفة مع ) ، الصواعق ( مختصر عن بعضه نقل
. تعالى

) . ( المواقف من الول الموقف أواخر في العضد قال
: أقسام ثلثة المطالب

ً يمتنع ل أي ، يمكن ما : هو أحدها جلوس نحوا ، نفيه ل و إثباته عقل
. بالنقل إل إثباته يمكن ل فهذا ، السكندرية منارة على الن غراب

ل فهذا ، محمد نبوة و الصانع وجود مثل النقل عليه يتوقف : ما الثاني
. الدور لزم بالنقل ثبت لو إذ ، بالعقل إل يثبت
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الوحدة و ، دونه الصانع لثبات يمكن إذ الحدوثا نحوا عداهما : ما الثالث
ً خلفه يمتنع إذا بالعقل إثباته يمكن فهذا ، بالنقل و ، عليه الدال بالدليل عقل

 .)) عليه توقفه لعدم
السيد . قال الترتيب اختلف وإنما الرازي مطالب هي : هذه أقول
 – لنه((:  الثاني الرازي ترتيب في هو و الول للمطلب شرحه في الجرجاني

ًا كان لكا – نحوه و السكندرية منارة على غراب جلوس يعني العقل عن غائب
ًا والحس القبيل هذا ومن ، الصادقا قول من إل بوجوده العلم استحال مع
 والثواب النار و الجنة أحوال تفاصيل
 .)) … والعقاب

التقسيم هذا إلى المتكلمين فرار أن من قدمته ما على يدل : هذا أقول
: العضد قال . ثم فيه ما مر وقد سينا ابن إلزام من للتخلص محاولة هو إنما

و بالوضع العلم على لتوقفه ، : ل ؟ اليقين تفيد هل النقلية  الدلئل((
برواية تثبت أصولها و ، والصرف والنحو اللغة بنقل يثبت إنما والول ، الرادة
النقل عدم على يتوقف . والثاني ظنيان وكلمها ، بالقيسة وفروعها ، الحاد

ل لجوازه والكل ، والتأخير والتقديم والتخصيص والضمار والمجاز والشتراك
المعارض بعدم العلم من بد ل المرين بعد ثم ، الظن غايته بل لنتفائه يجزم

ًا النقلي الدليل على لقدم وجد لو إذ ، العقلي و بهما العمل يمكن ل إذ ، قطع
إبطال وفيه ، بالفرع للصل إبطال العقل على النقل وتقديم ، بنقضهما ل

ًا كان إبطاله إلى الشيء إثبات أدى وإذ ، للفرع ً فكان لنفسه مناقض ، باطل
يفيد ل وهو ، الوجدان عدم الغاية إذ ، يقين غير العقلي المعارض عدم لكن

لن ، ظنية أصول على تتوقف دللتها أن تحقق فقد ، الوجود بعدم القطع
بقرائن اليقين تفيد قد إنها والحق ، القوة في الصل على يزيد ل الفرع

لفظ استعمال نعلم فأنا ، الحتمالت انتفاء على تدل متواترة أو مشاهدة
، الن منها تراد التي معانيهما في الرسول زمن في ونحوهما والسماء الرض

لنه ، نظر العقليات في اليقين إفادتها في نعم ، سفسطة فيه التشكيك و
وهل ؟ العقلي المعارض بعدم الجزم بمجردها يحصل هل أنه على مبني

 .)) طرفيه بأحد الجزم يمكن ل مما وهما ؟ ذلك في مدخل لقرينه
الفقه أصول كتب بعض من يعلم كما للرازي كله التشكيك : أصل أقول

.
ًا هناك أن ريب فل والصرف والنحو اللغة نقل : أما أقول و يتفرد ألفاظ
ًا ، اللغة أهل بعض بنقلها أهل بعض بحكايتها يتفرد الصرف و النحو من وأوجه

محاولة و ، التواتر والنحو الصرف و اللغة نقل من الغلب العم لكن ، العربية
من أخس صنيع قطعي الكثر بأن العلم مع ظني البعض بأن الجميع في القدح

عن تقدم ما بين و بينه الموازنة من نعلم كما سفسطة يسمى أن
. الول الباب في السوفسطائية

إلى اللغوي معناها عن الكلمة الشارع نقل هنا به والمراد ، النقل وأمل
 بيان(( انه  و))  مبين(( بأنه كتابه تعالى و تبارك الله وصف فقد ، شرعي معنى
على وأوجب ] ، بيانه علينا أنا : [ ثم  وقال))مبين عربي بلسان(( أنه  و)) للناس
له أنا و الذكر نزلنا نحن : [ أنا قال و ، به والعمل وتصديقه تدبره الناس
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المقصود وإنما ، فقط ألفاظه حفظ المراد ليس أنه شبهة ول ] ، لحافظون
ًا يعلم وبهذا ، الساعة قيام إلى دائمة والهداية قائمة الحجة بقاء بحفظه يقين

للناس ذلك لبين آخر معنى إلى اللغوي معناها عن كلمة نقل لو الشارع أن
ًا ًا بيان ولما ، الدين بحفظ وجل عز الله لتكفل ، بيانه لنقل بين ولو ، واضح
نبي يبعث أو الساعة فتقوم ، الهداية و الحجة تنقطع أن ذلك انقطاع من يلزم
ًا وأن ، باقية الدنيا أن علمنا قد و ، آخر خاتم وسلم وآله عليه الله صلى محمد

ًا نقل ما بكذبها المقطوع الخبار من أن الصول في تقرر قد و ، النبيين ، آحاد
ًا لنقل وقع لو أنه تقضي العادة و ًا ينقل لم فما ، متواتر فالقطع ذلك من آحاد

ًا السياقا فإن هذا . وفوقا أوضح وقوعه بعدم حتى الكلمة معنى مايعين كثير
ويدل السنة و الكتاب في تتكرر الكلمات من وكثير ، معناها أصل يجهل لمن

يكثر وهكذا ، الكلمة معنى على أكثرها أو المواضع تلك من كثير في السياقا
ًا بل ، والتابعين الصحابة من الشرع حملة ألسنة على استعمالها يدل ما كثير

الموضع ذلك في أنها على نقلها الشارع أن ثبت قد التي الكلمة في السياقا
على يصلون الملئكة و الله : [ إن تعالى كقوله إليه المنقولة بالمعنى ليست
وغير ] ، أتقى بمن اعلم هو أنفسكم تزكوا ل : [ و تعالى  وقوله)115( ] ، النبي
. آخر معنى إلى نقل أنه يأت لم بما بالك فما ، ذلك

والتقديم التخصيص و والضمار المجاز و الشتراك في يأتي هذا نحو و
غير في الكلمة استعمل من وأن ، حجة الظاهر أن تقرر وقد ، والتأخير
ًا الكلم كان إل و قرينة ينصب أن عليه كان منها الظاهر المعنى واحتمال ، كذب
، الشريعة وبحفظ بالبيان وجل عز الله تكفل من تقدم ما يرده تنقل لم قرينة

ًا ، لنقلت قرينة هناك كانت لو بأنها العادة وقضاء الحجة تقوم ما وكثير
، وسياقه بتركيبه نفسه الكلم من إما ، ظاهره على الكلم أن على القاطعة

في الصحابة من أفراد أخطأ وقد ، والسنة الكتاب في نظائره بمعونة وأما
من البيض الخيط لكم يتبين حتى أشربوا و كلوا : [ … و تعالى قوله فهم

كما والقرائن السياقا عن لغفلتهم كان إنما خطأهم أن مع ] ، السود الخيط
ًا الفراد أولئك خطأ كان ذلك ومع ) ، الكذب ( أحكام رسالة في أوضحته سبب

أن يعقل فكيف ، واليضاح البيان في زيادة الية بقية وجل عز الله لنزال
الله يبين ل ثم الصحابة جميع على القرينة تخفى ثم العقائد في النص يكون

على تعالى الله يبعثهم ول ، بنقلها يبالون ل ثم منهم جماعة يعرفها أو ، لهم
ً نقلهم ًا نقل ريب ! ول ؟ ويذيعونه فيشيعونه الرواية علماء إليه يصل متواتر

تترتب وكما بعدهم من فكذلك بالنصوص مخاطبين الصحابة كان كما أنه
المر غاية ، بعدهم من فكذلك بالقرينة الولين جهل على الشديدة المفسدة

فقد بالنص تقترن أن بد ل الولين المخاطبين حق في كانت وإن القرينة أن

عن منقول الثانية ) في ( تزكوا لفظ و الولى الية ) في ( يصلون لفظ أن إلى يشير كأنه) (115
 ع ) . م ( تزكوا لفظ في يظهر ) فل ( يصلون لفظ في ظهر إن و هذا و ، اللغوي وضعه
ذات إلى الصلة لفظ نقل الشارع أن أردت إنما ، هذا غير في واضحة : عبارتي المؤلف يقول

أن يبين الولى الية فسياقا ذلك . ومع المال زكاة أداء إلى الزكاة لفظ و والسجود الركوع
المال زكاة أداء غير فيها الزكاة أن تبين الثانية سياقا و ، السجود و الركوع ذات غير فيها الصلة

 .
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من يلزم ل لكن ، النص مع ينقلها فل باشتهارها النقلة بعض يستغني أن يجوز
مظانها في العلماء طلبها فإذا ، تقدم لما النقل من بد ل بل ، تنقل ل ألن هذا
ً تنقل أن وحقها ، يجدوها فلم ًا نقل ًا متواتر لم بأنها قطعوا ، العلماء يناله تواتر

. ظاهره على النص بأن فقطعوا ، بعدمها فقطعوا ، كذلك تنقل
فإن ، بالحكام يتعلق فيما كالحال بالعقائد يتعلق فيما الحال وليس

ًا القرينة تنقل أن فيها يجوز الحكام ، هين أمر ذلك في الخطأ لن فقط آحاد
ًا الحكام في النصوص إلى بالنظر الخطأ يكون وقد الحكمة إلى بالنظر صواب

تبارك الله ولكن ، الحكمة في الغلب على تبنى الشرعية القوانين فإن ،
الحكم تعالى الله فرض فكما ، وقدره بقضائه الحكمة تطبيق يتولى وتعالى
يتولى وتعالى تبارك الله لكن ، عدلن يخطئ أن يتفق وقد ، العدلين بشهادة

ً القاضي يعرف قد فكذلك ، وبقدره بقضائه الحكمة تطبيق هذا مثل في دليل
ًا كان وإن القضاء فهذا ، عليه يقف لم له مخصص وهناك ، به فيقضى عام
وجل عز الله عند صواب فلعله ، الدلئل بحسب المر نفس إلى بالنظر خطأ

يعقل ل إذا هذا خلف فعلى العقائد فأما ، القضية تلك في الحكمة بمقتضى
فهب ، الظن منه فقريب بالباطل القطع فيها يضر وكما ، فيها الحكمة تغيير

ل و ، يظنه أن بد فل ، النص بظاهر يقطع لم قرينه يجد فلم بحث إذا العالم أن
أصحاب من يحمد أن بد فل الظن ومع ، نفسه عن الظن يدفع أن يستطيع

. صحيحة حجة لغير خالفه من ويذم ، الظن ذاك يوافق من المقالت
الحق عليه يخف لم السلف وآثار السنة و القرآن تدبر فمن وبالجملة

الشبهات إل منعه إن الستيقان و القطع عن يمنعه ل نهأو منها، كثير في
، الشبهات بتلك يبالي ل و إيمانه يقوي من فأما ، التعمق على المبنية المحدثة

هو و له إيمان ل من أما و ، بها ويؤمن النصوص تلك من كثير بدللة يقطع فإنه
. بها يكفر و الدللة بتلك يقطع فإنه بالشبهات مفتون
إبيَن جل و عز الله قال كما يكونون الذين أما و َذ ْب َذ ْيَن : [ ُم إلَك َب َلى ل َذ إإ

إء ُؤل َلى َول َه إء إإ ُؤل عليه ما يجهلون أقوام ذلك ووراء ، حالهم عرفت ] فقد َه
عن ويغفلون ، يتجاهلون أو الولين المخاطبين كعقول الفطرية العقول
يعرفون أو ، فيه المتعمق النظر وهن يعرفون ل و ، يتغافلون أو البيان قوانين

و يتدبرون أو ، القواطع دلئلها فيعرفون النصوص يتدبرون ل و ، ينكرون و
ْلَك يجحدون إت ّفَمٌة [  ْد ُأ َلْت َق َها َخ َبْت َما َل ُكْم َكَس َل ُتْم َما َو ْب َألوَن َول َكَس ّفَما ُتْس َع

ُنوا ُلوَن َكا ْعَم ] . َي
:  طبقات ثلثا على فأسلفنا بالجملة و

. نتولهم الذين فهؤلء السنة و بالكتاب اعتصامه لنا ضح : من الولى
. منهم نتبرأ أن فعلينا السنة و بالكتاب تهاونه لنا وضح : من الثانية
ً خلطوا : قوم الثالثة ًا عمل ًا وآخر صالح عنهم يعفو أن الله عسى سيئ

. والله فيه أخطأوا مما ونبرأ ، فيه أصابوا فيما الله نحمد أن وعلينا ، ويعذرهم
. المستعان
الكلم في حاله علمت فقد العقلي المعارض من العضد ذكره ما فأما

متواترة أو مشاهدة بقرآئن اليقين تفيد قد أنها الحق  و((:  وقوله ، الرازي مع
. سلف كما أخرى أوجه من اليقين تفيد قد بل ، شديد قصور  ففيه))
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مبني لنه نظر العقليات في اليقين إفادتها في  نعم((:  فقال نكس ثم
للقرينة وهل ؟ العقلي المعارض بعدم الجزم بمجردها يحصل هل أنه على

 .)) طرفيه بأحد الجزم يمكن ل مما وهما ؟ ذلك في مدخل
أن أكثره في نقل لم إن الكلم من كثير في التيسر من أنه ريب ل أقول

إذا فم ، مكابرة هذا وإنكار ، منه يفهم أن حقه الذي بالمعنى القطع يحصل
أن أراد بأنه القطع حصل الغلط عليه يمتنع من كلم في بهذا القطع حصل
ًا كان فإذا ، المعنى ذاك من يفهم أن حقه أي ، كذلك الكلم يكون عليه ممتنع
ًا ًا ل و خطأ يكذب أن قطع فيحصل المعنى ذاك بصحة القطع حصل عمد

.فمن المعنى ذاك بطلن على صحيح عقلي دليل يوجد أن باستحالة القطع
يكون أن فإما العقلي المعارض بعدم القطع بها يحصل ل النصوص أن زعم

ً على زاد فأما ، بالنصوص المتكلم يكذب يكون أن وإما ، الكلم بقوانين جاهل
حقها أن يعلم التي المعاني غير إلى حرفها أو النصوص تلك بعض فرد هذا

. لبد و بها للمتكلم مكذب فهو منها الكلم قانون بحسب
الكلم بقوانين معرفته مع وإثباته القطع حصول نفي عن وقف ومن

ًا كان فإن ، غالبها أو غيرهم و السلفيون فيها يختلف التي المسائل في واقف
ًا يرد كان إن و بالنصوص المتكلم بتصديق جازم غير فهو تلك من كثير

يخطئ قد قيل فإن ، البتة مكذب هو بل لوقفه معنى فل ، يحرفها أو النصوص
. خالفها التي النصوص فهم في

، الصواب الغالب يكون و يقل حيث الخطأ على الحمل يتجه : إنما قلت
تعمد أم أخطأ فسواء المرتاب فأما ، بالتصديق الجزم يفيد إنما فهذا ذلك ومع

.
:  ضربين على فهي القرآئن فأما

يلحظ أو المتكلم ينصبه بأن الكلم من كالجزء هو : ما الول الضرب
ًا حيث , ذلك تأسيسية فائدتها تكون فتارة ، الفهام وهو الكلم لمقصود تتميم
حيث ذلك و تأكيدية تكون وتارة ، تبيينه أو المراد تعيين أو الفهم عليها يتوقف
. الكلم عليه يدل ما توافق

نعلم كأن ، المور بعض على الدالة والمارات : العلمات الثاني الضرب
ًا مريض القاضي أن ًا مرض الغسالون ويدعى ، بيته من البكاء نسمع ثم خطر
على جنازة القاضي بيت من تخرج ثم ، والمراء العلماء يحضر و الحفارون و

القاضي أبناء ومعها ، حملها إلى الفضل و العلم أهل فيتسابق العلماء هيأة
، القاضي أبناء أكبر للمامة فيقدمون للصلة توضع ثم ، الحزن و الغم بهيئة

الميت فيدفن بها يذهب ثم ، الرجل جنازة من المام يقوم حيث ويقوم فتقدم
القاضي أبناء إلى يتقدمون الناس نرى ثم ، القاضي والد قبر بجانب قبره في

أن على يدلنا مما ذلك غير إلى – التعزية في العادة به جرت ما هيأة على
ًا نسمع ولم ، موته نشاهد لم ولو مات القاضي وهذه ، بموته يخبر مخبر

حيث وذلك ، القاطي بموت اقطع يحصل حتى وتكثر تقوي قد المارات
. موته لغير اجتماع يتفق أن العادة في يستحيل
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كان طبيب خرج القاضي بيت من البكاء سمعنا عندما أنه فرضنا فإذا
به يحصل قد الخبر فهذا ، القاضي : مات فقال فسئل ، ساعة قبل دعي

. الخبر عم فرض على حتى القطع المارات وبتلك
:  لوجهين الناس إليه يحتاج قد الضرب وهذا
. المخبر صدقا : تثبيت الول
ًا يكن لم حيث الخبر معنى على : الدللة الثاني كان لو كما صريح

تثبيت عن غني فإنه الشرع  . فأما)) كبير رجل  مات((:  قال سئل لما الطبيب
وكل ، الخبر معنى في ثم ، أخبر أه ثبوت في الشأن وإنما ، أخباره صدقا

. غيره في يدخل كما ، بالعقليات يتعلق فيما يدخل الضربين
: قال . ثم ) المتن المواقف ( شرح في الجرجاني السيد وجاري

 )).  …النقلية بالدلة التمسك يجوز ل بأنه المام جزم قد  و((
هو هذا السيد . و الحمد لله  و)116( تقدم كما الرازي رجع : قد أقول

الحكيم عبد ( حواشي حيث من الستعارة بحث في كما البيان في المصرح
ظاهره يروج  بل(( قرينة صاحبه ينصب ل العمد الكذب ) بأن المطول على
 .)) ذهنه في التأويل قصد من مانع ل لكن

 قال قم الحكيم عبد المحشي وجاراهما
في العقلي المعارض لعدم المبني أن هو و ، مشهور بحث  ههنا((

ُقا التشريعات ًا العقليات في قائم هو و ، القائل صد العقل يحكم ل ما و ، أيض
ًا بإمكانه من الخالي إمكانه لجواز الممتنعات من يكون أن يلزم ل انتفاء و ثبوت
لئل ، القسم هذا على به نطق الشرع أن علم ما كل يحمل أن فينبغي ، العقل
ًا النقلي أن فالحق ، بصدقه العقل قطع إبطال و ، كذبه يلزم القطع يفيد أيض
ًا العقلي في مراده يقال بأن إل مخلص ل و ، الشارح ذكره ما يفيد ول ، أيض
بعد الجزم يفيد الشرعيات في القرآئن و أنفسها الدلة في النظر أن

إفادته العقليات وفي ، جزما الصادقا القائل من الرادة إفادته لجل المعارض
مراد علم ما بعد لنه له محل لرادة إفادته على بناء نظر محل بعدمه الجزم

ًا الشارع الثاني في المعارض بعدم الجزم يحصل والنقلي العقلي في يقين
 .)) مسلم غير فإنه الول دون

ًا يفيدهم ل لكنه ، مرادهم هو زعمه الذي هذا أن شك : ل أقول ، شيئ
تخالف التعمقية الشبهات وجدوا أنهم سوى شئ إلى يستند ل النظر ذاك لن

تلك اطراح على يحملهم ما اليمان قوة من عندهم يكن فلم ، النصوص بعض
أن فحاولوا ، الشرع بتكذيب يصرحوا أن عليهم وكبر ، الشرع وتصديق الشبه
ً ذلك بين يتخذا ! وهيهات ، سبيل

أن ) على ) و( شرحها ( المقاصد في جرى التفتازاني السع وكذلك
جمجمة الموضع ذاك في جمجم و الشبه تلك مقابل في بها يحتج ل النصوص
شاء إن الجهة مسألة في يأتي كما ، آخر موضع في كلمه في حالها ينكشف

. تعالى الله

 ع م  ،33 )) ص الميزان (( لسان من المؤلف لخصها التي صيته و في  يعني )(116
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ومنهم البيانيين ) اتفاقا الكذب ( أحكام رسالة في أوضحت وقد
مع منه يفهم أن حقه كان إذا الكلم أن الحكيم وعبد والجرجاني التفتازاني

التأويل هي التي الرادة تخرجه لم ، الواقع خلف – كانت إن – قرينة ملحظة
ًا كونه عن الذهني الجرجاني عبارة ومرت بذلك يتعلق ما بعض وتقدم ، كذب

ًا عنه تصرف قرينة ول معنى في بين ظاهر أنه النص في تحقق . فمتى قريب
ولبد كاذب المتكلم وأن ، كذب الكلم أن مستلزم المعنى ذاك بطلن ففرض

ًا ويتأكد ، ًا بعيد العلقة عدم حينئذ يتحقق فإنه المعنى ذاك غير احتمال عن جد
. القرينة عدم مع

تفيد ل الدلة بأن القول ) أن المواقف ( شرح في الجرجاني وزعم
فهو القول هذا صح فإن ، الشاعرة جمهور و المعتزلة مذهب هو اليقين
إنهم نعم ، هذا بهم يظن فل المتقدمون فأما الطائفتين، متأخري إلى بالنظر

عقلي دليل أنه توهموا ما لشتباه ذلك يكون قد ولكن النصوص بعض يخالفون
الولين المخاطبين على يخفى ل أن شأنه من الذي الصحيح العقلي بالدليل

أنها فظنوا ، عليهم اليات بعض معاني لشتباه أو ، صحيحة قرينة أنه فتوهموا
وقل يخالفها، ما تأويل توجب صحيحة قرينة أنها و ، إليه ذهبوا فيما صريحة

تكون أن إنكار ذلك من يلزم ل وكما ، النصوص بعض خالف وقد إل عالم
كثرت إذا بلى ، اليقين تفيد قد أنها إنكار يلزم ل فكذلك ، حجة النصوص
. أعلم الله . و الحكم يتجه فقد المخالفة
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المتشابه و المحكم
يخالفونه ما أن بدعوى للنصوص تكذيبهم يسترون المتعمقين من كثير

و المحكم في الكلم كثر وقد ، إتباعه عن المنهي المتشابه من هو منها
ًا لي بان ما وسألخص ، المتشابه . التوفيق تعالى من راجي

الحكم  أن))  متشابه(( و))  محكم(( كلمتي من الذهن إلى المتبادر المعنى
ًا بعضه يشبه الذي هو والمتشابه ، فيه خلل ل الذي المتقن هو والقرآن ، بعض

كله يكون أن فلبد ، القدير العليم ، الحاكمين أحكم ، العلمين رب كلم
ًا البناء ففي ، له أعد ما باختلف يختلف الشئ إحكام يعلم أن وينبغي ، محكم
يختلف  وهكذا)117( ، النزهة قصر و السكنى دار و الحصن في الحكام يختلف

ويختلف ، الحمام و المخزن و كالمجلس الواحدة الدار حجر في الحكام
ل قد للشتاء يصلح الذي فالمجلس ، الحوال باختلف واحد لغرض المعد
ل  قد)118( السموم فيه تكون ل بلد في للصيف يصلح الذي و ، للصيف يصلح
البلغة، تفسير في البيانيون يقوله كما الكلم هكذا و ، فيه تكون بلد في يصلح
ً الناس بعض يزعمه مما اليات بعض في يكن فمهما ما إلى بالنظر فهو خلل
كالحكام القرآن آيات فيها تشترك صفات هناك الحكام.و عين الية له أعدت

كله القرآن : إن يقال أن فيصح ، المحمودة الصفات من ذاك غير و الصدقا و
قال ، الوصفين بهذين تعالى الله وصفه قد و ، محكم كله أنه كما متشابه

َتاٌب : [ الر تعالى إكَمْت إك ُتُه ُأْح َيا ّفَم آ َلْت ُث ُدْن إمْن ُفّص ٍم َل إكي ٍر َح إبي ] فاتحة َخ
) . ( هود سورة

إن جل و عز وقال ُقْرآ ْل َوا إم : [  إكي ْلَح ّيشس سورة ] فاتحة ا  ) . (
ّفَلُه سبحانه وقال ّفَزَل : [ ال إث َأْحَسَن َن إدي ْلَح ًا ا َتاب ًا إك إبه َتَشا : ] . الزمر ُم

23. )119(

ّفَلُه : [ الم تعالى قوله في النظر فيبقى َلَه ل . ال ّفَل إإ َو إإ ْلَحّي ُه ّيوُم ا َق ْل ا
ّفَزَل َن ْيَك . َل َتاَب َع إك ْل ّق ا ْلَح َو قوله ] إلى إبا ُه إذي : [  ّفَل ْنَزَل ا ْيَك َأ َل َتاَب َع إك ْل ْنُه ا َياٌت إم آ

َكَماٌت ّفَن ُمْح إب ُأّم ُه َتا إك ْل ُأَخُر ا َهاٌت َو إب َتَشا ّفَما ُم َأ إذيَن َف ّفَل إهْم إفي ا إب ُلو ٌغ ُق ْي ُعوَن َز إب ّفَت َي َف
َبَه َما ْنُه َتَشا َء إم َغا إت ْب إة ا َن ْت إف ْل َء ا َغا إت ْب إه َوا إل إوي ْأ َلُم َوَما َت ْع َلُه َي إوي ْأ ّفَل َت ّفَلُه إإ إسُخوَن ال ّفَرا َوال

إم إفي ْل إع ْل ُلوَن ا ُقو ّفَنا َي إه آَم إد إمْن ُكّل إب ْن َنا إع ّب ّفَكُر َوَما َر ّفَذ ّفَل َي ُلو إإ َنا ُأو ّفَب إب. َر َبا ْل َْل ْغ ل ا إز ُت
َنا َب ُلو َد ُق ْع ْذ َب َنا إإ َت ْي َد َهْب َه َنا َو ْنَك إمْن َل ُد ّفَنَك َرْحَمًة َل ْنَت إإ ّفَهاُب َأ َو ْل سورة ] . فواتح ا
) .  عمران ( آل

غير متشابهات آيات و ، متشابهات غير محكمات آيات منه أن هذا دل
 ؟ هو فما الول غير معنى هنا التشابه و الحكام يكون أن ،فلبد محكمات

:  قولن ذلك في السلف عن روي ما أشهر

 ع . م النزهة قصر السكنى دار إحكام غير الحصن فإتقان ، بحسبه  كل )(117
في كالجنوب و الحجاز و تهامة في الشمال و كاصبا الجفاف مع الحارة الرياح  السموم )(118

ع . م مصر
فهو ، يتشابهان القرآن في العام التشابه و الحكام أن تيمية ابن السلم شيخ أفاده الذي  و )(119

ًا بعضه يشبه متشابه هو و ، واضح بين متقن محكم و البيان و الصدقا و الحكام في بعض
 ع . م الوضوح
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. المنسوخ . والمتشابه ينسخ ما المحكم : أن الول
و الحلل كآيات تأويله معرفة إلى سبيل للناس ما المحكم : أن الثاني

عرف . وقد الساعة قيام كوقت الله إل تأويله يعلم ل ما المتشابه . و الحرام
سبيل على وذلك تتناوله ما ببعض الية يفسرون أنهم السلف عادة من

ونحوه بالتخصيص البيان يشمل ما على النسخ يطلقون كانوا أنهم و ، التمثيل
يأتي:  ما على القولن ذلك يشرح أن وفيمكن ،

ما والمتشابهات ، بنفسها بينة آية كل هي المحكمات : أن الول القول
. بنوعيه المجمل و كالمنسوخ غيرها يبينها أن إلى تحتاج

معناها معرفة مع للسامع يتهيأ آية كل المحكمات : أن الثاني  القول
، عليه اشتملت بما يتعلق مما نفسه إليه تتوقا ما يعرف أن لبيانه سيقت الذي

لعلم سيقت إنما الساعة بقيام المنذرة فاليات ذلك، عدا ما المتشابهات و
قدموه ما على فيها يحاسبون خالدة حياة الفاني الحياة هذه بعد لهم أن العباد

منه والستكثار الصالح العمل و باليمان لها ليستعدوا ، به يجزون و الدنيا في
لكن و المقصود، هو فهذا ، العصيان الفسوقا و الظلم و الكفر اجتناب و ،

ًا الله قال ، القيامة قيام وقت معرفة إلى متعطشة تخطاه النفوس من كثير
َنَك تعالى َألو َيْس إن : [  إة َع َع ّفَسا ّفَياَن ال َها َأ ّفَنَما ُقْل ُمْرَسا َها إإ ْلُم َد إع ْن ّبي إع َها ل َر ّلي ُيَج
َها إت ْق َو ّفَل إل َو إإ َلْت ُه ُق إت إفي َث َوا ّفَسَما إض ال َْلْر ُكْم ل َوا إتي ْأ ّفَل َت َتًة إإ ْغ َنَك َب َألو ّفَنَك َيْس َأ َك
إفّي َها َح ْن ّفَنَما ُقْل َع َها إإ ْلُم َد إع ْن إه إع ّفَل ّفَن ال إك َل َثَر َو ْك إس َأ ّفَنا َلُموَن ل ال ْع : ] . العراف َي
187. 

تعالى الله فرد ، علمته حتى وقتها عن بالسؤال ) : معني عنها (حفي
أن يعلم لنه ذلك معرفة على الحرص في مثلهم ليس رسول بأن عليهم
ألوف بعد أو لحظة بعد تقوم أن يهمه فل مستعد فهو لها الستعداد هو المهم

) ( الصحيحين في . و المعنى هذا في أخرى آيات عدة القرآن في و ، القرون
ً  أن(( أنس عن أعددت وما ويلك قال الساعة؟ متى الله رسول : يار قال رجل
أحببت من مع أنت قال ، رسوله و الله أحب أني إل لها أعددت : ما قال ؟ لها

 .)) بها فرحهم السلم بعد بشئ فرحوا المسلمين رأيت فما : أنس قال ،
المحبة أن على نبهه و ، المهم إلى وسلم آله و عليه الله صلى النبي به عدل

و باليمان الدنيا في معها كان رسوله و لله حبه صدقا فمن ، المعينة تقتضي
قال ، الدرجات و بالنجاة الخرة في المعية فينيله الله فيحبه التباع و الطاعة

ُقْل تعالى ُتْم إإْن : [  ْن ّبوَن ُك إح ّفَلَه ُت إني ال ُعو إب ّفَت ُكُم َفا ْب إب ّفَلُه ُيْح المعية تفاوت ] . و ال
يزيد و ، الخرة في المعية تفاوت ذلك قضية و ، المحبة تفاوت دليل الدنيا في
. فضله من شاء من تعالى الله

تعالى الله بذات المتعلقة اليات الثاني القول على المتشابه في ويدخل
َقاَل لبليس خطابه من قصة فيما تعالى كقوله غيبه و صفاته و إليُس َيا : [  ْب َما إإ

َعَك َن َد َأْن َم ْقُت إلَما َتْسُج َل َدي َخ َي  . 75:  ] .  ص إب
من تحذيرهم و الشيطان مخالفة على آدم بني لحض سيقت فاليات

وجل عز الله إقامة بيان و ، لهم عداوته بيان و ، فعله مثل فعل أو طاعته
و ، سبحانه بيديه خلقته بأن أباهم شرف تعالى الله أن بيان و ، عليه الحجة
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فيها لبس ل ظاهرة المعاني هذه و بعظمته، يليق كما يدين سبحان له أن بيان
.  كيفيتهما و اليدين منه في الخوض إلى تتخطاها قد النفس لكن ،

اقتضته ما على متقنة أي محكمة اليات تلك تكون القولين كل فعلى
ًا المنسوخ بقاء في و ، الحكمة بنوعيه بالمجمل التيان و ، ناسخه عن بعيد

الحكام استنباط في عناء و مشقة عليهم فيكون ، لعباده الله من ابتلء
ذكر في و ، استحضارها و السنة و الكتاب بنصوص الحاطة إلى ذلك لحتياج

المعاني من بذلك يتعلق ما مع كيفيته و كنهه معرفة إلى للعباد سبيل ل ما
في البتلء حكمة تقدمت قد و ، الراسخ عن الزائغ ليمتاز لهم ابتلء الظاهرة

. الرسالة أوائل
أنه يظهر الذي و  ، متشابهات اليات تلك تسمية وجه في النظر ويبقى

ًا بعضها يشبه أنها المراد ليس آية كل أن – أعلم الله و – المراد بل ، بعض
بعضها يترجح ل أن في متشابهة معان على تحمل أت يمكن أي ، متشابهة

ًا بعض على ًا رجحان . بين
بينهما و ، بين الحرام و ، بين  الحلل(() :  ( الصحيحين حديث وفي
. و …مشتبهات الصيلي رواية  وفي(() :  الباري ( فتح في  و)). …مشبهات

شيخ نعيم أبي عن الدارمي . ورواه …عون ابن لفظ هو و ماجه ابن رواية هي
واحد بمعنى يأتيان تشابهوا و  واشتبهوا)) متشابهات بينهما  و((:  بلفظ البخاري

الحرام و الحلل بين الذي ،فالمر الكلم من كثير في تفاعل و افتعل شأن ،
ً يحتمل ، الحتمال في الحرمة و الحل متشابه ل ، الخر يحتمل كما منهما كل
فيها يتشابه المتشابهة الية تكون أعلم الله و فهكذا ، ذاك ل و ذا فيه يترجح
الذي فأما ، واضح له ظاهر الذي المجمل على هذا انطباقا و ، فأكثر معنيان

في أوضحته كما ، ظهوره تقاوم قرينة هناك تكون حيث يقع فإنما ظاهر له
بالنسبة هذا ، الول حكم في يصير بذلك و ) ، الكذب ( أحكام في رسالتي

.  الصحابة إلى
منسوخ هو ما النصوص في أن المسلمون علم فقد بعدهم من فأما

قيده مطلق هو ما و ، آخر نص خصصه عام هو ما و ، عنه بعيد آخر نص نسخة
ما على يقف فإنه يتدبرها و النصوص يستقرئ ل فمن ، هكذا و        ، آخر نص
ً يكون ذلك يعلم ولم منسوخ المر نفس في هو يكون أن حقه في محتمل

ًا حكمه ًا, و يكون نوأ ، باقي التشابه فثبت ، الباقي حال هذا على قس منسوخ
.

في كاليدين كيفيته و : كنهه قل أو و ، تأويله علم إلى سبيل ل ما وأما
ْقُت تعالى قوله َل ّي : [ َخ َد َي يتخرص فقد له حد ل و التخرص إل يبقى ل ] فإنه إب

ًا ذلك من واحد يتبين ل أنه معلوم و أكثر أو ، وجهين النسان ًا بيان ، واضح
.  التشابه فثبت

. السياقا على تطبيقه يمكن القولين وكل
فتارة ، المجمل و المنسوخ يتبعون الزيغ فأهل ؛ الول القول وأما

بذلك يتشبثون تارة . و البيان وبعدم – زعموا – بالتناقض القرآن يعيبون
إطلقا من القرآن في بما تشبثوا إذ ، النصارى فعل كما أهوائهم لتقوية
قوله سمعوا عندما المشركون فعل كما و ، عيسى على الروح و الكلمة
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ُكْم تعالى ّفَن إإ ُدوَن َوَما : [  ُب ْع إن إمْن َت إه ُدو ّفَل ّفَنم َحَصُب ال َه تأويله يبتغون تارة ] و َج
في الخوارج فعل كما  ، الراسخين إلى رجوعهم عدم و لذلك تأهلهم عدم مع

إن تعالى قوله إإ ْكُم : [  ْلُح ّفَل ا إه إإ ّفَل ُدوا : [ ل قوله ] و إل ُب ْع َطان َت ْي ّفَش ذلك نحو و ] ، ال
.

الفتنة ابتغاء تارة ، النصوص تلك يتبعون الزيغ : فأهل الثاني القول وأما
ّي لفظ أن فيزعمون بالباطل جاء أنه بزعم السلم و القرآن يعيبوا بأن ، َد َي إب  ]

يجوز ما عليهما يجوز النسان ليدي مماثلتين يدين سبحانه لله أن ] معناه
هواه إلى ذلك منهم كل يوجه ثم ، باطل هذا : و يقولون ثم النسان يدي على

ًا أن و ، الله عند من ليس القرآن أن على بذلك يستدل من فنمهم ، محمد
مجاراة بالبطل جاء القرآن أن على بذلك يستدل من ومنهم ، بنبي ليس

يتخرص ذهب من فمنهم ، تأويله ابتغاء تارة . و ذلك غير إلى ، الجمهور لعقول
من منهم و ، الضالة المشبهة من غيرهم و أصحابه و الحكم بن هشام تخرص
هما اليدين أن بعضهم كعقول ، بعيدة معاني على بحملها النصوص تلك يحرف
. ذلك غير و الرادة و القدرة

َوَما تعالى وقوله َلُم : [  ْع َلُه َي إوي ْأ ّفَل َت ّفَلُه إإ إسُخوَن ال ّفَرا إم إفي َوال ْل إع ْل ُلوَن ا ُقو َي
ّفَنا : قوله يكون الول القول أنه إل ، القولين من كل على ينطبق و ] ، به آَم

إسُخوَن ّفَرا َوال ًا [  ًا تأويله يعلمون الراسخين أن المعنى و ، ] عطف على و ، أيض
إسُخوَن قوله يكون الثاني القول ّفَرا َوال ًا : [  و ، تأويله يعلمون ل فهم ، ] استئناف

ّفَنا يقولون بل ، الزائغين اتباع يتبعونه ل بأنهم امتازوا إنما . ] الية به : [ آَم
: [ إل قوله على قف و من الناس من أن القولين كل تصحيح على ويدل

: قال ثم الية ذكر أنه عباس ابن عن صح أنه و ، يقف لم من ومنهم ]، الله
 .)) الراسخون يقول  و((:  قرأ أنه عنه  . وصح))تأويله يعلم ممن  أنا((

بمعنى الثاني على و ، التفسير بمعنى الول القول على والتأويل
إلَما تعالى قوله ففي ، اللفظ إليها يؤول التي الحقيقة ْقُت : [  َل َدي َخ َي ] تأويل إب
. عليه ماهما على كنههما و حقيقتهما اليدين

سفينة 120 موسى صاحب كخرقا ، للفعل يكون التأويل أن واعلم
. للكلم يكون و ، للرؤيا يكون و ، الجدار إقامته و الغلم قتله و ، المساكين

كسلمة فعله من المقصود هو و ، إليه يؤول ما أي مآله إما الفعل فتأويل
كنز سلمة و ، إرهاقه من الغلم أبوي سلمة و ، الملك غضب من السفينة
عن قصة فيما تعالى الله . قال المآل إلى يؤول الفعل أن بيان إما و ، اليتيمين
ُئَك موسى صاحب ّب َن أ

ُ إل : [  َس إوي ْأ َت ْع َلْم َما إب إط َت إه َتْس ْي َل ًا َع ْبر بأن أخبره ] ثم َص
إلَك قال ثم ، المآل ذاك تؤول أن الفعال تلك من القصد َذ إويُل : [  ْأ َلْم َما َت

و غيرهما ) و ( الصحيحين في عباس ابن حديث به صرح كما الخضر هم موسى صاحب)(120
من مواضع عدة في موسى و الخضر حديث البخاري ذكر و ، الكهف سورة في قصتهما

المؤلف أبهم لماذا أدري ل و ، غيرها و النبياء أحاديث و التفسير و واليمان ) كالعلم ( صحيحه
أو خضر اسمه أن و ، الصجيجة الحاديث في باسمه التصريح ) مع ( موسى صاحب اسم

 ع . م حذفها و اللم و اللف بذكر الخضر
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ْع إط إه َتْس ْي َل ًا َع ْبر إلَك تعالى ] وقال َص َذ ْيٌر)121( : [  َأْحَسُن  َخ ً َو إويل ْأ - ] النساء َت
 .35– السراء  ،59

له تمثيل هي الذي المر نفس في الواقع هو و مآلها إما الرؤيا وتأويل
[ عندما عنه تعالى الله قصة يوسف فقال ، له وأبويه يوسف إخوة كسجود

ذلك و ، إليه تؤول ما بيان إما و ، رؤياي تأويل  هذا)122(إخوته]  و أبواه له سجد
ّلُمَك ليوسف يعقوب قول من تعالى الله قصه ما منه . و تعبيرها َع ُي َو إمْن [ 

إل إوي ْأ إديث َت َْلَحا ْد [ َرّب يوسف قول ثم ] ، ا إني َق َت ْي َت إك إمَن آ ْل ْلُم إني ا َت ّفَلْم َع إمْن َو
إل إوي ْأ إث َت إدي َْلَحا صحأبي قول من تعالى الله قصه ما المعنيين يحتمل ] . و ا

قول و ] ، بتأويله نبأتكما : [ إل لهما قوله ] و بتأويله [ نبأنا ليوسف السجن
[ و الملك أصحاب قو ] بعد بتأويله أنبئكم [ أنا معه من و للملك منها الناجي

] . بعالمين الحلم بتأويل نحن ما
كان إذا المر نفس في الواقع هو و الخارجي مآله إما الكلم تأويل و
ًا، الكلم ًا كان إذا به المأمور الفعل و خبر عز الله قص ذلك على قص و ، أمر

ْد قال ثم ، النار و الجنة و القيامة ) حال ( العراف سورة في جل و َق َل َو (] :
ُهْم َنا ْئ َتاٍب إج إك ُه إب َنا ْل ّفَص َلى َف ٍم َع ْل ًى إع ٍم َوَرْحَمًة ُهد ْو َق ُنوَن إل إم ْؤ َهْل ُي ُظُروَن .  ْن ّفَل َي إإ
َلُه إوي ْأ ْوَم َت إتي َي ْأ ُلُه َي إوي ْأ ُقوُل َت إذيَن َي ّفَل ُه ا ْبُل إمْن َنُسو ْد َق َءْت َق َنا ُرُسُل َجا ّب ّق َر ْلَح ] إبا

 .53 – 52 – العراف
َوَما تعالى وقال َذا َكاَن : [  ُقْرآُن َه ْل َتَرى َأْن ا ْف إن إمْن ُي إه ُدو ّفَل أن ] إلى ال

َبْل قال ُبوا : [  ّفَذ ُطوا َلْم إبَما َك إحي إه ُي إم ْل إع ّفَما إب َل إهْم َو إت أ
ْ ُله َي إوي ْأ  39 – 37 – ] يونس َت

الله صلى الله رسول  كان((:  عائشة حديث ) من مسلم ( صحيح في و
اللهم بحمده و الله : سبحان سجوده و  فيركوعه يقول أن يكثر سلم و عليه
 .)) القرآن يتأول ، لي أغفر

ّبْح تعالى قوله بتأويل : يأتي أعلم الله و تريد َفَس إد : [  ّبَك إبَحْم َر
ُه إفْر ْغ َت ًا رأيت : تأويل يقال كأن المعنوي مآله إما ] و َواْس رأيت ، يرمي أسد

ً ًا رجل هذا يحتمل و ، بالتفسير المسمى هو هذا و ، أحدهما بيان .وإما شجاع
 اللهم((:  عباس ابن في سلم و آله و عليه الله صلى النبي قول قبله الذي
: علمه المعنى يكون الول  فعلى)123( . )) التأويل علمه و الدين في فقه

أن : عامة المعنى يكون الثاني على و ، النصوص إليها تؤول التي المعاني
. إليها تؤول التي معانيها يبين أي النصوص يؤول

معانيه بتأويله المراد يكون المتشابه في الول القول فعلى هذا تقرر إذا
تأويل أن فكما ، الحقائق من إليه يؤول ما المراد يكون الثاني القول على و ،

اليدين هو يدين لله بأن الخبار تأويل فكذلك ، نفسه البعث هو بالبعث الخبار
، الكيفية و بالكنه العلم هو اليدين شأن في به تعالى الله ينفرد الذي العلم و ،

على يدين تعالى لله بأن اليمان عليه يتوقف الذي الجمالي العلم فأما

. اليتين أنظر ، به المأمور الفعل  أي )(121
. ن الرزاقا عبد محمد الشيخ من  زيادة )(122

 
)) . التأويل علمه : (( و قوله )) دون (( الصحيحين في هو و ، صحيح باسناد أحمد  ) أخرجه(123
 ن
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، جل و عز الله لخبر مصدقين يكونون به و ، للمؤمنين يحصل فهذا ، الحقيقة
، الفتنة ابتغاء له المتبعين الزائغين عن يمتازون و تكذيبه من يخلصون بذلك و

.  تأويله ابتغاء له المتبعين الزائغين عن يمتازون به وبقناعتهم
القولين من عندنا : الصواب يقولوا أن للمتعمقين : فإن قيل فإن

كلها بالمعقولت تتعلق التي النصوص  ، الول القول المتشابه في المذكورين
إل ، المراد هو الظاهر ذلك بأن الوثوقا يمكن ل و ، ظاهر له الذي المجمل من
كل : إن نقول ثم ، جوازه أو الظاهر ذاك وجوب على العقلي الدليل يقوم أن

: بيانين إلى يحتاج النصوص تلك من نص
. بطلنه أو الظاهر ذاك صحة : بيان الول
و ، بالعقل فيحصل الول البيان فأما ، المراد المعنى : بيان الثاني

] أحد الله هو : [ قل قوله ] و شيء كمثله : [ ليس تعالى بقوله يحصل
تلك ظواهر بطلن غيرهما و اليتان هاتان و ، العقل بين ،فقد السورة

. صحيحة أخرى معان بها المراد يكون أن فوجب  ،  نتأولها التي النصوص
: فريقان هم  ، الظواهر تلك فاتبعوا الزائغون فأما

ًا باطلة المور : هذه القانون : الملحدون الول جاء الذي فالشرع ، قطع
. باطل بها

و ، بإثباتها فيدينون بطلنها يتجاهلون أو يجهلون : الذين الثاني الفريق
ببطلن العلم مع كانوا السلف أن غير ، الفريقين من أبرياء أئمتنا و السلف

اصطدموا أئمتنا و ، الثاني البيان في الخوض من يمتنعون الظواهر تلك
و النصوص تلك من المرادة المعاني هي الظواهر تلك أن الزاعمين بالزائغين
، التأويل تحتمل ل المعاني تلك في صريحة النصوص تلك أن فيدعون يبالغون
يأتي فلم معين بمعنى منهم يجزم لم فمن ، الحتمال بيان إلى أئمتنا فاحتاج

ل الراسخين أن إلى يذهب من عليه ينكر فقد بذلك جزم من و ، عليه ينكر بما
فل ، غيره المراد أن و ، الظاهر بطلن علموا لو و أنهم أي ، ذلك يعلمون
: يقال قد لكن ، معان عدة النص لحتمال المراد المعنى وهو التأويل يعلمون

ًا الجازم ذلك به جزم الذي المعنى كان إذا ، تسهل فالخطب نفسه في صحيح
] بيدي خلقت : [ لما تعالى قوله في باليدين المراد : إن كالقائل ذلك و

تعالى الله بأن للعلم ، نفسه في صحيح معنى هذا فإن ، الرادة و القدرة
ًا لها أن و ، إرادة و قدرة في باليدين المراد أن فرض فإن ، آدم بخلق تعلق
. حرج كبير المذكور الجزم في فليس آخر معنى الية

هنا ألخصه و الرسالة هذه في تقدم مما يعلم كله هذا عن فالجواب
إل المراد هو الظاهر ذلك بأن الوثوقا يمكن  فل((:  :قولكم وجل عز الله بعون

باطل  . قول)) جوازه أو الظاهر ذاك وجوب على العقلي الدليل يقوم أن
قرينة يكون أن يصح الذي – الصريح العقل دل أن أنه الحق بل ، عليكم مردود

ذاك امتناع على – تدبر إذا المخاطب على يخفى ل أن شأنه من يكون بأن
ًا يبقى لم الظاهر النص كان إل و ، الكلم من ركن القرينة أن ضرورة ظاهر
ًا ً الوقوع على برهان ًا كان كذلك يكن لم إن أنه ضرورة ، الجواز عن فضل كاذب

من ل و تعالى الله من الكذب يقع أن استحالة على البراهين قامت قد و ،
. رسوله
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بيان تأخير لجواز ، التكذيب البطلن فرض من يلزم : ل قيل فإن
.  ظاهر له الذي المجمل

بحسب ظاهر له أو ، له ظاهر ل مجمل في فمحله التأخير أجاز ومن
في النص فيبقى ، الظهور ذاك كدافع صحيحة قرينة هناك تكون لكن اللفظ
قرينة ل و ظاهر للنص كان إذا هذا على ، له ظاهر ل الذي ، المجمل حكم

. المراد هو الظاهر ذاك بأن الجزم وجب تدافعه
يكون أن جواز من أدعوه لما بها يمثلون الحكام في نصوص وهناك

ً عنها نجيب نحن و ، بيانه ويتأخر مراد غير ظاهر للنص : فنقول إجمال
أنه ثبت و تدافعه صحيحة قرينة تكن لم أنه وثبت الظهور فيه ثبت ما

ما إن و ، المراد هو : إنه نقول و الظاهر ذلك نصحح فإننا يخالفه ما بعده ورد
ًا بعده ورد بالمتقدم العمل قبل ورد المتأخر إن ثبت فإن ، له ناسخ فهو مخالف

هو إنما السابق الحكم من المقصود يكون و ، العمل قبل النسخ جواز اخترنا
و به العمل على العزم و بالرضا الحكم يتقبل من ليتبين المكلفين ابتلء

. له الستعداد
دون ، بالحكام المتعلقة النصوص في يتأتى إنما فهذا ذلك على و

من كانت إنها قيل التي النصوص بين الفرقا و بالعقائد المتعلقة النصوص
النصوص بين و بالحكام متعلقة هي و مراد، غير ظاهر الذي المجمل
:  وجوه من ظواهرها بإنكار المتعمقون ينفرد التي بالعقائد المتعلقة

تتعلق و ، شوال في تنزل كآية الحاجة تأخر فيها يعقل الولى : أن الول
ٍم . رمضان لصيام بحك

عقب يحصل هو و ، بالعتقاد يتعلق منها المقصود : فالحكم الثانية فأما
. الخطاب وقت هو فيها الحاجة فوقت السماع

. الظهور تدافع قرينة قيام يعقل الولى : أن الثاني الوجه
ًا لن ذلك عن فبعيد  الثانية وأما لعقول موافقة كانت أكثرها أو منها كثير

ًا النص تصير و قرينة من يحتمل قد ما تدفع العقل فدللة ، المخاطبين صريح
. ظاهره في

العلم أهل من حمع ذهب فقد فائدة تخلو ل الولى : أن الثالث الوجه
ًا وجد و عمل إلى احتاج من أن إلى له يكون أن يحتمل أنه إل به يتعلق نص

ً البحث يمكنه لم و مقيد، أو مخصص أو ناسخ بذلك العمل عليه كان حال
و نسخه نزل المقدس بيت بين استقبال أن لهذا يشهد و ، يبحث ثم النص
فبقي ، سلم و آله و عليه الله صلى النبي عن غائبون المسلمين من أناس

تحريم كذلك و ، النسخ بلغهم حتى المقدس بيت استقبال حقهم في الحكم
حتى حلها حقهم في الحكم فبقي ، غائبون المسلمين من أناس و نزل الخمر
النبي أن علم أن بعد غاب من الغائبين أولئك من أن مع هذا ، التحريم بلغهم
جاز فإذا هذا على و ، الخمر تحريم و القبلة يتوقع سلم و آله و عليه الله صلى

مراد غير ظاهر لها مجملة تكون و رمضان بحكم تتعلق آية شوال في تنزل أن
، غاب ثم المسلمين بعض فسمعها الظهور ذاك تدافع قرينة هناك تكون و

ً كان وإن ، الية بتلك العمل عليه كان رمضان دخل حتى غيبته وطالت محتمل
في يعقل إنما نحوه و فهذا ، الظاهر خلف على أنها يبين ما غيبة بع نزل عنده
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ًا الحكم فيكون ، الختلف فيها يعقل التي الحكام و ، حال أو وقت في حق
ً . واحدة حال على تكون فإنما العتقادات فأما ، غيره في باطل

و ، قوي خلفه احتمال و ضعيف الولى في الظهور : أن الرابع الوجه
ذلك من قريب هو و كالطلقا و ، خص عام من : ما قيل قد و ، كالعموم ذلك

و ، المتعمقون ينكرها التي المعاني في صريحة أكثرها أو منها كثير الثانية و ،
يكون ذلك لن ، مراد غير المعنى ذلك يكون أن لتجويز مجال فل كذلك كان ما

ًا . له تكذيب
العلم أهل من كثير جمع أنكر حتى قليلة الولى : أن الخامس الوجه

ًا كثير الثانية و ، جوازه أنكروا بل البيان تأخير وقوع . جد
واضحة صريحة لها المبينة النصوص توجد الولى : أن السادس الوجه

في النظر مر قد . و خلفها في بين واحد نص يوجد ل الثانية و ، البيان في
.  معها ] وما شئ كمثله : [ ليس تعالى قوله

ما التابعين و الصحابة أقوال من ينقل يكاد ل الولى : أن السابع الوجه
معانيها يخالف قول منهم أحدهم عن يصح ل الثانية . و بيانها مع إل بها يتعلق
يشبهها ما و معانيها يقرر و يوافقها مما عنهم جاء بل ، المتعمقون ينكرها التي

من ، المعاني تلك بطلن يعتقدون كانوا السلف أن زعمكم . و الطيب الكثير
. الحقيقة دونكم . و العجاب العجب
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الرابع الباب
مسائل عدة و السلف عقيد في

ًا علم التأريخ و السنة تصفح و القرآن تدبر من يدي بين يكن لم أنه يقين
كانوا أنهم ،و السلفيين المأخذين غير عقائدهم منه يأخذون مأخذ السلف

تكاد ل حتى الشرع دعاهم ذلك إلى و ، عداهما عما الرغبة و بهما الثقة بغاية
ًا قضاء يقضي هذا . و ذلك على الحض من القرآن آيات من آية تخلوا بأن بات

يفيدان بما يقطعون ، السلفيان المأخذان يثمرها التي العقائد هي عقائدهم
عدا عما يقفون و ، الظن إل فيه أن يفيد ل ما يظنون و ، القطع عندهم فيه
التفاسير في تراها كما عنهم المنقولة الخبار تبينه الذي هو هذا و ، ذلك

نقله ثم ، اكبارهم عن الصحابة أصاغر نقله الذي هو و ، السنة كتب و السلفية
صغار نقله ثم ، عنهم لهم اتبعهم و بهم أخصهم و بالصحابة التابعين أعلم

أتبعهم و ، بهم أتباعهم أعلم التابعين عن نقله هكذا و  ، كبارهم عن التابعين
. جرا هلم و ، لهم

، النظار أكابر عليه يوافقهم و ، السلف عقيدة في السلفيين قول وهذا
عن المحامي و الدين عن المدافع منصب نفسه ينصب لم من بذلك صرح
ذاك نفسه نصب من إليه أشار و رشد وابن سينا كابن المسلمين عقائد

فمنهم فمضطربون هؤلء دون من أما . و الجهة مسألة في يأتي كما المنصب
التي العقائد غالب في واقفين كانوا السلف أن يزعم من منهم و ، يقف من

غير النصوص ظاهر يوافق ما بألسنتهم يطلقون بعدهم من فيها اختلف
، السلف ينتحل من منهم و ،  ظاهره غير على أو ظاهره على بأنه جازمين

الشعرية عقيدة هي السلف عقيدة كانت يقول من الشعرية أتباع فمن
! ببطلنها الشعرية يقول التي النصوص ظواهر بطلن يرون ! فكانوا نفسها

الله أن يعتقدون فكانوا ، الخرى معانيها بيان في يخوضون يكونوا لم أنهم إل
أنه يطلقون أنهم ذلك مع و ، ول ل و له محايث ل و للعالم مباين غير جل و عز

عن ساكتين هذا ظاهر بطلن معتقدين ، سماواته فوقا عرشه على تعالى
ًا يرونه الذي معناه يكاد ل حتى المتعمقون شهره الخير القول هذا ! و صحيح
. كان فن أي في الخلف كتب من كتاب عنه يخلوا

كانوا السلف أن نزاع : ل يقول بأن له النتصار في يتشبثوا أن يمكن و
من أسلفنا كان و ، الحق على أثبتها و بالدين أعلمها و خيرها و المة أفضل

ًا علماء المتعمقين يكونوا فلم ، السلف فضل يعرفون ، صالحين خيار
. ليخالفوهم

ل و بالكتاب بالعقائد يحتج ل أنه إلى ذهبوا أسلفكم إن لهؤلء فيقال
، بالسنة الله خلق أجل من منهم المتبعون كان بل ، السلف أقول ل و السنة

ثم ، فيه المتعمق العقلي النظر من عقائدهم استقروا إنما و ، السلف أقول و
المتعمقين من أشياخه رأي و راية تخالف التي القرآن نصوص بعض اعتراض

ذلك مثل أن يقرر آخر مواضع في أنه مع ، معانيها عن صرفها فحاول ،
ًا كان إذا الخبر أن و يسوغ ل الصرف ًا أو معنى في صريح قرينة ل و فيه ظاهر
زعم إن و للخبر تكذيب واقع غير المعنى ذاك أن فزعم ، عنه تصرف صحيحة
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هكذا و ، مرة غير إيضاحه تقدم كما آخر معنى نفسه في تأول المخبر أن
بعضها فرد أشياخه رأي و راية تخالف التي السنة لنصوص بعضهم تصدى
ًا صنعوا كما المعاني تلك عن بعضها صرف حاول و ، للعقل مخالفة أنها زاعم

ترويجه يحاولون يرتكبونه فيما سخافتهم بظهور لعلهم و ، القرآن نصوص في
: بأمرين

الدين عن الدفاع إلى احتياجهم ذلك إلى لهم الملجئ أن : زعمهم الول
!  بطلنه النصوص بتلك مجيئه من يلزم لئل ،

السخرية و ، رسوله و الله يصدقون الذين المؤمنين أئمة : عيب الثاني
من ذلك غير  و))  الحشوية(( يسمونهم و ، يفهمون ل و يعقلون ل بأنهم منهم

رده في الحرمين إمام المدعي الجويني أبن صنع كما – المنفردة السماء
ابن يرجع أن قبل ذلك و ، السجزي نصر أبي  للحافظ))  البانة(( كتاب على

في فورك ابن صنع كما و ، نيسابور عجائز دين على الموت يتمنى و الجويني
آسى إنما و فورك ابن على آسى ما الله و أني و  ) ، الحديث ( مشكل كتابه
ًا غيره و فورك ابن تهويلت من امتل الذي البيهقي مسحوره على رعب

قد الصنعاتي همام ابن الرزاقا عبد كان  و )124( . ورائهم انقاد و لهم فاستسلم
ًا الضبعي سليمان بن جعفر عن أخذ بذلك عليه فشنعوا ، التشيع من طرف

بن جعفر أفسد ما ، الرزاقا عبد فقدت ، المقدمي بكر أبي بن محمد قال حتى
ما المقدمي أدركا البيهقي و فورك ابن كان لو شعري ليت و ، غيره سليما
يصرحون فإنهم ، السلف كلم من يعترضهم ما . فأما فيها يقول كان عسى

التابعين أئمة كبار عن صح فيما صنعوا كما تجسيم القوال تلك بأن حياء بقلة
. فإذا الثالث الباب في ذلك مر قد و له جوف ل الذي بأنه الصمد تفسير من
تظنون فكيف السلف أئمة يجهلون و السنة و القرآن يردون أشياخهم كان
؟ السلف يخالفون ل أنهم بهم

هذا على و ، العقلي النظر يعتمدون كانوا أنهم هذا ) حاصل قيل ( فإن
ًا كان إذا و ، فيه ريب ل حق فهو العقل أثبته فما و الكتاب يكون فلن حق

المة خير لنهم ، له موافقة إل السلف عقيدة تكون لن و ، له مخالفين السنة
. به أولها و بالحق أعلمها و أفضلها و

فهناك ، التدليس فيها  وقع))  العقل(( كلمة الول الباب في مر : قد قلت
ليبنى تعالى الله أعده الذي هو و ، فيه التباس ل الذي الصريح الفطري العقل
ً كان الذي هو و التكليف و الشرع عليه فيها تعالى الله بعث التي للمم حاصل

ً كان الذي وهو ، كتبه فيها أنزل و رسله من لعدهم من و للصحابة حاصل
ًا أثبته ما : إن يقال أن يسوغ الذي هو فهذا ، السلف دون و ، حق فهو قطع

المر فيها يلتبس مقاييس و تخرص و تدقيق على مبني ، فيه متعمق نظر ذلك
و المناقضة و النزاع يطول و ، اللغط و الخطأ يكثر و يشتبه و اللهيات في

و الصحابة طريق في السير عن فأخذته بها انبهر و فورك بتأويلت سحر البيهقي أن  يعني)(124
ًا تجد كما فورك ابن وراء السير إلى تابعيهم و التابعين كبار و (( السماء كتابه في ذلك من كثير

.  ع )) . م الصفات
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أشياخكم اعتمده الذي هو . فهذا الول الباب في أوضحناه ما على المعارضة
. سلف كما عنه أكابرهم بعض رجع لذلك و ، بوهنه اعترافهم مع

العتماد يسوغ ما على الجلة أولئك يعتمد أن يجوز كيف : و قالوا فإن
. عليه

و مثلهم هو من خالفهم و ، اختلفوا قد و ، معصومين يكونوا : لم قلت
مر كما أعمارهم أواخر في رجعوا أكابرهم أن بحسبكم و بالنظر منهم أعرف

.
كانوا أنهم يتبين أن عليه يعز و ، أشياخه و بآبائه يعتز من إل منا ما و هذا

يكونوا لم أشياخنا و آباءنا أن نعلم أن علينا يجب ما أقل لكن و ، باطل على
ًا عندنا يبعد أنه وهب ، معصومين يبعد الذي فما ، الباطل تعمدوا يكونوا أن جد

ًا إل فليسوا حال كل على و ؟ أخطأوا و غلطوا يكونوا أن المسلمين من أفراد
أفضل يكونوا لم إن أكابر و أئمة الخرى الفرقا في  ، المسلمون اختلف قد و

لست أنك علمت نفسك راجعت إذا و ، دونهم يكونوا فلم أشياخنا و آبائنا من
أن يحتمل كما أنه و ، الشياخ الباء عليه مضى بما بالقناعة مخالفك من بأحق
ًا المبطلين هم أشياخه و آباؤه يكون هم يكونوا أن المحتمل فمن خطأ أو عمد

سبيل في الدين و بالنفس التضحية في له ل و لك أنه الحق بل ، المحقين
الشياخ و الباء على بالضرر و ، المبين بالخسران يعود الذي الفارغ التعصب
الحق والتمس ، الشياخ و الباء . فدع الرسالة أوائل في مر كما ، أنفسهم

وافقه فما أشياخك و آبائك مقالة عليه فاعرض شئت إن ثم ، معدنه من
أن برجاء ، العذر لهم التمست خالفه ما و ، ذلك على تعالى الله حمدت
ًا يقصروا لم و ، الباطل يعتمدوا لم يكونوا و تبارك الله عفو يسعه ل تقصير
لعل و ، الول الباب  في)125( مر كما أكابرهم بعض رجوع ثبت قد بل ، تعالى

إن و هديت، فقد الطريق هذه سلكت . فإذا ينقل لم إن و رجع قد غيرهم
عليك قامت فقد ، اتباعهم على الجمود و ، أشياخك و لبائك التعصب إل أبيت

. المستعان الله . و الحجة

) : الجهة يقولون كما أو ، القومية أو ، ( الينية
من سلم و آله و عليه الله صلى النبي عن ثبت لما : الينية انا اطلقت

صلى قوله الحديث آخر  في و ، السماء : في قالت ؟ الله للسوداء: أين قوله
. مؤمنة فإنها : اعتقها لسيدها سلم و آله و عليه الله

ربنا كان أين الله رسول يا  قلت((:  قال العقيلي رزين أبي حديث في و
و ، هواء فوقه ما و هواء تحته ما ، عماء في : كان قال ؟ خلقه يخلق أن قبل
 )126( ))الماء على عرشه خلق

. ع . م موته عند الحرمين إمام و الرازي وصية  في )(125
في رزين أبي حديث و غيرهما و مسل صحيح و الموطأ في السوداء الجارية حديث  و )(126

من إلى بعد فيما يشير المؤلف لعل و ، الثار كتب في عثمان أثر انظر )) و الترمذي (( جامع
 ع . م أخرجه

فيه ، إسناده قبل من يصح ل له السلفيين بعض تحمس و شهرته مع رزين أبي : حديث قلت
 . ن عنه يغني ما الباب في صح فيما و )) ، يعرف : (( ل الذهبي قال حدس، بن وكيع
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ًا ظنه لرجل قال أنه عثمان عن الثر في  ؟ ربك أين أعرأبي  يا((:  أعرأبي
(( 

كتابه في الشعري الحسن أبي الشيخ عبارة هنا أسوقا أن وأرى
ًا)127()  ( البانة في المتبوعين أشهر لنه غيرهم و إليه للمنتسبين  تأنيس

) آخر ( البانة كتاب أن غيره ) و المعاني ( روح في و ، التعمقية المقالت
تقولون ما قائل قال : إن العرش على الستواء ذكر  باب((: قال – مصنفاته

ٍو جل و عز الله : إن نقول له قيل ؟ الستواء في : [ قال كما عرشه على مست
ّفَرْحَمُن َلى ال إش َع َعْر ْل َوى ا َت إه جل و عز الله قال قد و ] ، اْس ْي َل إإ ُد : [  َع إلُم َيْص َك ْل ا
ّيُب ّفَط َبْل قال و ] ، ال َعُه : [  َف ّفَلُه َر ْيه ال َل ّبُر جل و عز وقال ] ، إإ َد ُي َْلْمَر : [  إمَن ا
إء ّفَسَما َلى ال إض إإ َْلْر ّفَم ا ْعُرُج ُث ْيه َي َل َيا فرعون عن حكاية قال و ] ، إإ إن َهاَماُن : [  ْب ا

ًا إلي ّلي َصْرح َع ُغ َل ُل ْب َباَب َأ َْلْس َباَب ا َأْس إت .  َوا ّفَسَما َع ال إل ّفَط َأ َلى َف إه إإ َل ّني ُموَسى إإ إإ َو
ّنُه ُظ ًا ََل إذب فوقا جل و عز الله إن قوله في السلم عليه موسى ] كذب َكا

ُتْم جل و عز قال و ، السموات ْن إم َأ َأ إء إفي َمْن : [  ّفَسَما إسَف َأْن ال ُكُم َيْخ َْلْرض إب ا
ُتْم قال السموات فوقا العرش كان فلما العرش فوقها فالسموات ] ، ْن إم َأ َأ  ] :
إء إفي َمْن ّفَسَما عل ما كل و السموات فوقا الذي العرش على مستو لنه ] ، ال
ًا المسلمين رأينا . و …السموات أعلى فالعرش ، سماء فهو يرفعون جميع

هو الذي العرش على مستو وجل عز الله لن السماء نحو دعوا إذا أيديهم
أن الجهمية و المعتزلة من قائلون قال قد ) و . ( سؤال …السموات فوقا
ّفَرْحَمُن جل و عز الله قول َلى : [ال إش َع َعْر ْل َوى ا َت و ملك و استولى ] أنه اْس
على جل و عز الله يكون أن جحدوا و ، مكان كل في جل و عز الله أن و ، قهر

هذا كان لو . و القدرة إلى الستواء في ذهبوا و ، الحق أهل قال كما عرشه
والحرورية المعتزلة . وزعمت …الرض و العرش بين فرقا ل كان ذكروه كما

بطن في الله أن فلزمهم ، مكان كل في جل و عز الله أن  والجهمية)128(
قولهم عن الله تعالى ، الدين خلف هذا و ، والخلية الحشوش وفي ، مريم

...((. 
السماء إلى ليلة كل جل و عز الله  ينزل(( حديث ذكر و الكلم ساقا ثم

:  قال ثم ، طرقا  من)). …الدنيا
ُفوَن جل و عز الله قال و آخر  دليل(( َيَخا ُهْم : [  ّفَب إهْم إمْن َر إق ْو [ قال و ] ، َف

ْعُرُج َكُة َت إئ ْلَمل ْيه َوالّروُح ا َل ّفَم قال و ] ، إإ ُث َوى : [  َت َلى اْس إء إإ ّفَسَما إهَي ال ] ، ُدَخاٌن َو
ّفَم قال و ُث َوى : [  َت َلى اْس إش َع َعْر ْل ّفَرْحَمُن ا َأْل ال إه َفاْس ًا إب إبير ّفَم قال و ] ، َخ ُث  ] :

ًا طبع للشعري مشهور  كتاب )(127 و القدماء من جماعة ذكره قد و ، مصر و الهند في مرار
جماعة و عساكر بن القاسم أبو و البيهقي بكر أبو الشافعيان الحافظان منهم – عنه نقلوا

 . المؤلف البانة مع المطبوعة درباس ابن رسالة في كما آخرون
للشعري بالبانة فيه اعترف فقد عساكر )) لبن المفتري كذب (( تبين في كما : ز قلت

 ع . م منها نقله بما الشعري عن دافع و منها نقل و
ما بعد به تحصنوا و لجأور الفرات و دجلة على بلد حروراء إلى نسبة الخوارج هم  الحرورية )(128

منهم ثبت قد و ، شملهم شتت حتى قاتلهم و فيها إليهم فخرج طالب أبي ابن علي على خرجوا
فروع لهم و لحج عمان- - و و مسقط العرب بجزيرة وكرهم و غيرهم و الزارقة و الباصية
بن الربيع كمسند الفقه و الحديث في مؤلفات ولهم بالجزائر بشمالها و ، زنجبار افريفيا بجنوب
. ع . م بمصر مطبوع كلهما )) ، (( الجامع باسم متأخريهم بعض شرحه و  ، حبيب
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َوى َت َلى اْس إش َع َعْر ْل ُكْم َما ا إه إمْن َل إن إلّي إمْن ُدو إفيٍع َول َو على يدل ذلك ] فكل َش
  ...عرشه على مستو السماء في تعالى أنه

َء جل و عز قال ) : و آخر ( دليل َوَجا ّبَك : [  َلُك َر ْلَم ًا َوا ّف ًا َص ّف و ] ، َص
َهْل قال ُظُروَن : [  ْن ّفَل َي ُهُم َأْن إإ َي إت أ

ْ ّفَلُه َي َلٍل إفي ال إم إمَن ُظ َغَما ْل ّفَم قال و ] ، ا ُث (] :
َنا ّفَلى َد َد َت َكاَن َف َف إن َقاَب .  ْي ْوَس ْو َق َنى َأ ْد ْوَحى َأ َأ َف َلى .  إه إإ إد ْب ْوَحى َما َع َذَب . َما َأ َك

ُد َؤا ُف ْل َأى َما ا َنُه َر ُتَماُرو َف َأ َلى .  ْد قوله ] إلى َيَرى َما َع َق َل َأى : [  إت إمْن َر َيا إه آ ّب َر
ْبَرى ُك ْل ّني السلم عليه مريم بن لعيسى جل و عز قال و ] ، ا إإ ّفيَك : [  َو َت ُم
ُعَك إف َلّي َوَرا َوَما قال و ] ، إإ ُه : [)  ُلو َت ًا َق إقين َبْل َي َعُه .  َف ّفَلُه َر إه ال ْي َل أجمعت ] . و إإ

السلم أهل دعاء من و ، السماء إلى عيسى رفع جل و عز الله أن على المة
ًا ًا: يا يقولون بهم النازل المر في جل و عز الله إلى رغبوا هم إذا جميع جميع
ًا حلفهم من و ، العرش ساكن . …سماوات بسبع احتج الذي و : ل جميع

ّفَم جل و عز قال : و آخر دليل ُث ّدوا : [  َلى ُر إه إإ ّفَل ُهُم ال ْول ّق َم ْلَح قال و ] ،  ا
ْو َل َو ْذ َتَرى [  ُفوا إإ إق َلى ُو إهم َع ّب ْو قال و ] ، َر َل َو إذ َتَرى [  إرُموَن إإ ْلُمْج إكُسو ا َنا

إهْم إس ُؤو َد ُر ْن إهْم إع ّب إرُضوا جل و عز قال و ] ، َر ُع َو َلى : [  ّبَك َع ّفا َر ] …. فلم َص
و إياه بذكرهم له يثبتون الذي له أوجب ل و ، حقيقة صفهم و في  له)129( يثبتوا

أ النفي على تدل أوصافهم وجميع ، التعطيل إلى يؤول كلمهم كل إذ ، حدانية
في  تفكروا((:  قال أنه عباس بن الله عبد عن العلماء .. وروت …، التعطيل

إلى كرسيه بين فإن ، جل و عز الله في تفكروا ل و جل و عز الله خلق
 . )) ذلك فوقا جل و عز الله و ، عام ألف السماء

الله رسول يا فقال سوداء بأمة  النبي عن العلماء روت : و آخر دليل
؟ الله أين   النبي لها فقال ؟ عتقها يجوز فهل كفارة في اعتقها أن أري إني

:  النبي فقال ، الله رسول : أنت قالت ؟ أنا : فمن قال ، السماء : في قالت
)).  السماء فوقا عرشه على جل و عز اللع أن يدل هذا . و مؤمنة فإنها اعتقها

)130      ( 

إثبات على مجمعة كانت المة أن غيرها و الشعري عبارة من يعلم
أنه أي ، بالمعية تقول الجهمية و ، الفوقية يثبتون السلف أن  غير)131( الينية
، الحقيقة على السلف قول على السلفيون ثبت و ، مكان كل في تعالى

إلى المتعمقون صار و انقرضت، قد فرقا الجملة في ذلك على ووافقهم
و  ،  الجهمية إلى : تنمى الخرى و ، السلف موافقة : تدعي الولى ، فرقتين
، الفوقية منه يظهر ما تطلق الولى لكن  ، الينية نفي على الفرقتان اتفقت

و ، مكان كل في تعالى أنه : تطلق الثانية و ، المعنوية بالفوقية ذلك تتأول و

 . المؤلف معهم من و الجهمية  يعني )(129
. ع . م تعالى الله رحمه الشعري كلم  أهل)(130
ًا السلمية المة أن  يعني)(131 ، لهم مخالفين جهمية و تابعيهم و صحابة سلفيين من جميع

ًا و ، العرش فوقا السماء في الله أن يؤمنون فالسلفيون ؟ تعالى الله أين بجواب يؤمنون جميع
ًا السلفية بالنصوص الشعري عليهم فرد ، مكان كل في أنه يؤمنون المعتزلة و الجهمية إثبات

. ع . م عرشه على الله لعلوا
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و النصوص لتأويل التمهيد و التمويه عرضهما و ، القدرة و بالعلم ذلك تتأول
. سبق من أقوال

أنه في واضحة صريحة سقناها التي الشعري فعبارة حال كل على و
بأنه محتجين يواربون إليه المنتسبون و ، الحقيقة على الذاتية الفوقية يثبت
. الجسمية ينفي

ًا حاله فيحتمل الجسمية بنفي صريح كان : إن لهم فيقال : أوجه
. مصنفاته ) آخر ( البانة أن تقدم قد و ذلك عن رجع يكون : أن الول
حد على – للمحذور المستلزمة الجسمية ينفي إنما يكون : أن الثاني

 .)) كالجسام ل  جسم((:  جماعة قول
أن يرى و ، المحذور يستلزم بما الجسم اسم يخص يكون : أن الثالث

كل النزول و الفوقية من السابقة عبارته في ذكره بما جل و عز لله ثبت ما
يسمى أ يقتضي ل ذلك غير و ، القيامة يوم المجيء و ، الدنيا السماء إلى ليلة

ًا فلندع كان ما أيا . و جسمية غيره يسميه ما يستلزم كان أن و ، جسم
. القضية أصل في ننظر و الشعري

يعقل ل بأنه السلف إجماع و الشرعية النصوص مع الينية مثبتو أحتج
. الضروريات أوضح و البديهيات أجلى من هذا و ، بدونها الموجود

في الغزالي قال ، وهمية بديهية هذه بأن المتعمقون أجاب
) ( المستصفي

كل بأن الوهم قضاء مثل ذلك و ، الوهميات  السادس(( : 46  ص1 ج 
ًا يكون أن ينبغي موجود ًا فإن ، جهته إلى مشار ً ل موجود ل و ، بالعالم متصل

ً ً ل و ، عنه منفصل ًا ل و ، داخل بأن القطع مع شيء إثبات إن و ، محال خارج
قول عن الطبع نفرة القبيل هذا من و … محال عنه خالية الست الجهات
: كاذبتان وهميتان قضيتان هاتان . و مل ل و خلء العالم وراء ليس ، القائل

للدلة ممارستك لكثرة بتكذيبها النس لك وقع : ربما منهما والولى
وهمية أنها مع القضايا هذه . و …جهة في ليس وجود إثبات الموجبة العقلية

الفطرة أول به يشهد . بل …القطعية الوليات عن تتميز ل النفس في فهي
.)) العقلية بالوليات يشهد كما

أما . و فيه ريب ل فحق فطرية بديهية القضية أن : أما المثبوت قال
حالها ينكشف أن شأنها من الوهمية القضايا فإن ، فباطل وهمية أنها زعم

ًا بالنظر ًا انكشاف أن كهذه بالدين ماسة كانت إذا الشرع شأن من و ، واضح
و القضية هذه بتقرير جاء فإنما الشرع أما ، منتف هذين كل . و عنها يكشف
على الشرائع بناء أصل بل الحصر، تفوقا صريحة بنصوص تأكيدها و تثبيتها
. أنبيائه على بالوحي جل و عز الله عند من الملك نزول

لهذه مخالفته من يمكن ما أقصى بأن الغزالي اعترف فقد النظر وأما
، … العقلية للدلة ممارسته كثرت لمن بتكذيبها النس حصل ربما أنه القضية

ً كلها الدلة تلك أن هذا ففي منه يقرب ما ل و ، اليقين تثمر ل بعضها عن فضل
. لها ممارسته كثرت لمن النس حصل ربما أنه غايتها إنما و ، يشبهه ما ل و ،

النفس  يقين43  ص1 ) ج ( المستصفى في نفسه الغزالي شرح وقد
بأن تقطع أن هو و ، ثان قطع إليه وينضاف ، به وتقطع تتيقن  أن((:  بقوله
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غلط ول سهو به يكون أن يمكن ل فيه يقينها بأن تتيقن و ، صحيح به قطعها
يكون و ، الثاني يقينها في ول ، الول يقينها في الغلط يجوز فل ، التباس ول

بل ، الخطأ من آمنة مطمئنة تكون بل ، الول يقينها كصحة الثاني يقينها صحة
فل ، يناقضها ما ادعى و معجزة أقام أنه النبياء من نبي عن لها حكى لو حيث

بني ليس القائل بأن تقطع أو ، كاذب بأنه تقطع بل ، الناقل تكذيب في تتوقف
تضحك بل ، تشكيكها في هذا يؤثر فل ، مخرقة فهي معجزة بأنه ظن ما أن و ،

ًا أطلع قد الله يكون أن إمكان ببالها خطر إن و ، ناقله و قائله من ٍر على نبي س
ًا اعتقادها فليس اعتقادها نقيض له انكشف به أقل : الثلثة قولنا مثاله ، يقين

 )). …الستة من
اليقين هذا  على)).  …النس لك حصل  ربما((:  قوله عرضت إذا فأنت

سماه ما أن فثبت ، الرض و السماء بين كما بينهما أن علمت شرحه الذي
إثمار ذلك ايجابها معنى ليس ، جهة في ليس موجود إثبات موجبة عقلية أدلة

اعرض أن تسوغ فكيف كذلك كانت  فإذا ،  يشبهه ما ل و يقاربه ما ل و اليقين
؟ الواضحة البديهية القضية بها

؟ يقينية تبقى فل القضية بتلك اليقين تزلزل : لكنها قيل فإن
في زلزلته أما . و فممنوع النفوس جميع في اليقين زلزلة : أما قلت

و كلها البديهيات في شك من العقلء من أن ترى أل ، يقدح فل النصوص بعض
كتابه في صرح نفسه الغزالي أن ترى أول ؟ الول الباب في مر كما فيها قدح

أنه و  ،  البديهيات و الحسيات في يشك كان نفسه ) بأنه الضلل من ( المنقذ
)132(.  الول الباب في ذلك حكاية تقدم قد و ، شهرين نحو ذلك على بقي

حكيت إذا منها رعب و الشبهات إلى التفات عليه يطرأ قد اليقين أن فالحق
، التشكك فيعرض اعتمدوها أنهم و ، التدقيق و بالتحقيق اشتهروا جماعة عن

قد و ، الممارسة كثرة من الغزالي ذكره بما ، هنا يعرض ربما الذي هو هذا و
 من((:    بقولهم احتجوا البديهيات في القادحين أن الول الباب في تقدم

ًا مارس و بصحته يجزم فإنه عليه نشأ و الزمان من برهة المذاهب من مذهب
ل أنه  الجواب((:  بقولهم إل مخالفوهم يجب لم   و)133( . )) يخالفه ما بطلن

تورثا قد للباطل الممارسة كثرة كانت  . فإذا)) كذلك الكل كون على يدل
 ربما((:  بقوله هنا الغزالي ذكره ما تورثا ل فكيف يخالفه ما ببطلن الجزم
الممارسة طول عن الحاصل بالجزم يعتد ل أن وجب إذا  و)) النس لك حصل
ًا هذا كان لو و ؟ النس حصول باحتمال يعتد فكيف في للتشكيك كافي

طوي و البديهيات عامة في القدح لثبب وهمية تكون أن خشية و ، البديهيات
في  قولهم)134( الول الباب في تقدم قد و ، السفسطة حقت و العقل بساط

عنها بالجواب نشتغل ل   و((:  البديهيات في القادحين شبهات عن الجواب
بتلك فيها شك إلينا يتطرف ليس و ، عنها يذب أي من مستغنية الوليات لن

 ) .235  – ر228 - 227(   ص)(132
 .216 ص  تقدم)(133
 .218  ص)(134
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ًا، فاسدة أنها نعلم التي الشبه  . أفل)) فاسدها وجه عندنا يتيقن لم إن و قطع
؟ هذا بمثل أدلة الغزالي سماه عما يجيبوا   أن)135( الينية مثبتي يكفي

ل لنه الوجود واجب وجوب على البراهين الدلة تلك من : إن قيل فإن
القضية تلك على فجمودهم أين له يكن لم إذا إل الوجود واجب كونه يصح

.  الوجود واجب وجود نفي يقتضي
ما منها بل   ،  الين بعدم تقيد ل وجوده على الصحيحة : البراهين قلت

فهي النفاة بها يتشبث التي المقاييس فأما ، له الين ثبوت مع بوجوده يقتضي
. وجهه لنا يتعين لم أنه فرض إن و فسادها نتيقن التي الشبهات من

الخاضع الحق في الراغب يكفي ما الشرعية الدلة مع هذا في : و أقول
: نكات إلى هاهنا أشير لكن و ، الشبهات بتلك التشاغل إلى بنا حاجة فل ، له

منهم ثم ، مجردة جل و عز البارئ ذاك أن يقولون : المتعمقون الولى
)136(، الخلق أرواح و الملئكة منها عدوت حتى  مجردة كثيرة ذوات يثبت من

ًا ذلك نفى من على ردوا و ، ذلك تجويز على يقتصر من منهم و لو بأنه محتج
المشاركة بأن ، جل و عز الله لذات مماثلة لكانت مجردة أخرى ذات وجدت

و يجب فيما الذاتيين اشتراك تستلزم التي المماثلة تقتضي ل التجرد في
. يمتنع و يجوز

. الثالث الباب في مر كما القول هذا في ما علمت تدبرت إذا وأنت 
)137(

المثل أثبت فقد ما أمر في المشاركة أثبت من أن : النصاف قيل فإن
المر لذاك بالنظر هو إنما الحكام في التساوي لزوم و ، المر ذاك مطلق في

، الوجود مطلق أحكام في الذاتين تساوي يلزمه الوجود في الشريك فالمثبت
هنا المحذور ليس و غيرها و الينية و الجسمية و التجرد في يقال هكذا و

المحذور إنما و ، ما أمر أحكام في مساو إثبات ل و ، ما أمر في مثل إثبات
. باطل حكم لزوم

] ، شئ كمثله : [ ليس تعالى بقوله تشبثهم سقوط يوضح : فهذا قلت
ًا له يكن : [ ولم وقوله الثالث الباب في ذلك في قدمناه ما يبين و ] ، أحد كفو

. الحمد لله . و
وذلك العدم الفطرية العقول عند حاصل إنما المزعوم : التجرد أقول ثم

ً للوجود مناف فأي ، الوجود ينافي ل أنه فرض على و ، الوجوب عن فضل
رب ذات تلك و بعوضة روح هذه تكون حتى مجردتين ذاتين بين يعقل فرقا

الفرقا معقولية فإن ، الينية مطلق في مشتركتان ذاتان فأما ؟ العالمين
سبحانه أنه نقول ل كنا إن و الجسمية في ذلك يجيئ بل ، الوضوح بغاية بينهما

. الوجود ينافي ما الينية مطلق أحكام في أن زعمهم . فأما جسم تعالى و
للعلم بها التشاغل يلزمنا ل أنه تقدم التي الشبهات تلك فيه مستندهم فإنما

 ع . م للخلق مباين العرش فوقا السماء في أنه الله)) و (( أين بجواب المؤمنين  أي)(135
. الحيوانات أرواح عندهم ذلك في يدخل ل و الناطقة النفوس يمونها و آدم بني أرواح  يعني)(136
 ع م

 .278  ص )(137
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ًا أنصارها أشد اعتراف مع ببطلنها تورثا ربما أنها غايتها بأن مجازفة و تحمس
. هنها و علم الشبهات تلك تدبر ومن ، بمقتضاها النس لها ممارسته منطالت

من كثير هذا إلى . ومال وجود تعالى الله ذات : إن الفلسفة يقول
بأنه . فأجابوا عدمي أمر عندهم الوجود أن عليهم .وأورد المتكلمين متأخري

ًا الوجود من المعروف الفرد هذا فيكون ، الفراد تفاوت من مانع ل ًا أمر عدمي
،  هذا معقولية يزعموا أن العجب ومن ، لذاته الوجود واجب منه آخر فرد و ،

 )138(.  الجسمية في قل أو ، الينية في التفاوت معقولية وينكروا

ذلك تلزمونا أن حاجة ل يقولون ، كالجسام ل : جسم القائلون الثالثة
موجود سبحانه أنه به اعترفتم بما ذلك نلزمكم نحن بل ، الفوقية بإثباتنا
البديهيات أجلى من هذه و ، بالنفس القيام معنى هو ذلك بل ، بنفسه قائم
إلى  ففر)139( السفرائني إسحاقا أبي على هذا أورد بعضهم أن ذكروا . و

! عجب هذا . و بغيره قائم غير أنه ، بنفسه : قائم بقولي أعني : إنما قوله
ًا كان إذا فإنه فقوله ، بغيره قائم إما و ، بنفسه قائم إما الموجود و موجود

إنما  جوابه فحاصل ، بنفسه قايم أنه حاصله إنما  ،)) بغيره قائم  غير((: 
!  بنفسه قيم أنه ، بنفسه " قايم بقوله يعني

إمُل أقام ْع ًا ُي أيام
ّفَويته َر

ّفَبه بعد الماء وش
بالماء الجهد

من و فالفلسفة ، والمل الخلء قضية ذكر الغزالي عبارة : في الرابعة
ذلك تنكر الفطرية العقول و ، مل ل و خلء العالم وراء ليس قولون: إنه تبعهم

ًا فرضنا إذا أنا عليهم أورد و ، خارجه إلى يده فمد العالم طرف على إنسان
ل لكن و ، تمتد ل أنها باختيار فأجابوا ، مل فثم إل و ، خلء فثم امتدت فإن

. الخلء وهو المتداد شرط لعدم بل ، مل لوجود
الخلء بأن قاضية الفطر . فإن سابقتها من قريبة القضية هذه : و أقول

المل وجود معناه و الخلء ففقد هذا على و ، الخر وجد أحدهما فقد إذا المل و
.

و ، قديمة العدام و ، عدمي أمر الخلء أن المتكلمين : مذهب الخامسة
أنهم دفع مما و ، يتقدر و إليه يشار بأنه وجودي أمر أنه على الفلسفة استدل
وراء خلق جل و عز الله أن فلنفرض ، مل ل و خلء العالم وراء : ليس يقولون
ًا العالم و مربع منها يأتلف بحيث تكون و فيه  تقوم)140( خلء لها خلق و جدران
ًا يكون الجوف ذاك فإن ، عليه كان ما على جوفه يبقى ًا إليه مشار و ، متقدر

اليدين و الوجه و النزول و الستواء و العلو من الصفات إثبات أن يزعمون للذين  مجاراة )(138
ًا يكون أن يستلزم جل و عز لله قلتم : إذا المجاراة و التنزل سبيل على لهم . فيقال جسم

النصوص بإثبات فقولوا المشابهة عدم مع الناطقة النفوس  العقول تجرد و الله ذات بتجرد
قد تكونون حينئذ و ، المشابهة و المماثلة بعدم للجسمية بلزومها يقول لمن قولوا و الشرعية

. ع . م المرسلين سنن و الفطرة و الشرع وافقتم
في كما المكسورة ) بالياء ( السفرايني الصواب و ، النون و اللف بين بالهمزة الصل  كذا )(139

أنه )) إل البلدان (( معجم في نحوه )) . و همزة (( بل : قلت السيوطي قال النساب. و كتب
. ) . ن ( السفراييني . يعني ساكنة أخرى ياء ضبطها في زاد
. . المؤلف وجودي أمر الخلء أن زعم على بناء  أي )(140
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يكون أن تتصور أن يمكنها الفطرية العقول . و عليه كان ما على بات أنه مع
ًا له الكون ًا جسم ً واحد الكون يكون أن و ، الجسام عدم تتصور أن و ، مثل

عدمي أمر الخلء بأن يقضي هذا و ، المرين ارتفاع تتصور ل و )141( ، خلء كله
ًا ارتفاعهما ويستحيل بالوجود، العدم ارتفاع يعقل فإن ،  وظواهر) 1(.  مع

لم و ، الخلء في العالم لخلق تعرضت فإنها ، هذا توافق الشرعية النصوص
يكن لم الخلء أن يقتضي ما نصوص عدة في بل ، الخلء لخلق تتعرض
ًا ً المسلمين سلف من أعلم ول ، المل وجود قبل  فقط)142( مرتفع بأن قائل
ذلك. و تعالى الله خلق حتى مل ل و خلء يكن لم انه و ، وجودي أمر الخلء

ًا أن : هب قائل لي قال في محذور قديم أنه و وجودي، الخلء أن زعم زاعم
هو يكون أن يتوهم فل تدبير ل و تخليق منه يكون أن يصلح ل الخلء فإن ؟ هذا
ًا أو العالمين رب ًا أو عنه مغني كونه فرض على إليه الفتقار قضية و ، له شريك

ًا على و ، عدمي أنه فرض على إليه الفتقار عن تز ول ، الوجود ينافي ل واجب
.  ذلك نحو المانع إلى الفتقار

يستغني و ، التفكير عن يعرض أن هذا مثل له يعرض لمن : خير وأقول
.  الموفق الله . و مزيد لهذا سيأتي و ، بالقواطع ثبت بما

الصحابة و العرب أن يعترف أنه علم الغزالي عبارة تدبر : من السادسة
 إذا)143( التجرد في الفلسفة لمزاعم ممارسته تطل لم من وكل التابعين و

كانت إذ و ، لبد و له الينية بثبوت يوقن فإنه جل و عز الله بوجود أحدهم أيقن
و ظاهره على بذلك يوقنون فإنهم سمواته، فوقا سبحانه بأنه قاضية الفطر
منها يفهمون فإنما ، لذلك الموافقة الشرعية النصوص سمعوا فإذا ، حقيقته

ذلك فهم عن يتوقف أن منهم أحد وسع في ليس و ، الموافقة المعاني تلك
يحملونه فإنهم ، ذلك بخلف يشعر ما النصوص في أن فرض على و ، منها
ينسب فإنه المعاني تلك ينكر من أن تعلم بهذا . و به يشعرون ما خلف على

فيما و ، ذكر مما أصرح عبارات للغزالي لعل و ، البتة الكذب إلى النصوص
ًا واضح المر فإن و ، كفاية ذكر ذلك يلزمهم المتعمقين من غيره كذلك . و جد

السعد آخرهم من . و به يعترفون و يعرفونه أنهم حالهم من يظهر و ،
نفي الحق الدين كان : إذا قيل  فإن(() : - المقاصد ( شرح في قال التفتازاني

مواضع في مشعرة النبوية الحاديث و السماوية الكتب بال فما الجهة و الحيز
و ذلك بنفي تصريح منها واحد موضع في يقع أن غير من ذلك بثبوت تحصى ل

قدرته و علمه و وحدته و الصانع وجود على الدللة كررت ) كما ( ؟ تحقيق

شك ل بما فيها ثبت قد أقيستهم و المتكلمين تفكير من أصح هي التي التجريبية العلوم  بل )(141
كيلو مائة بنحو الرض ففوقا حقيقي خلء كواكب و شموس من السماوية الجرام بين أن فيه
الجرام غير يشغله ل تعالى الله يشاء ما إلى صرف خلء الرضي الهواء طبقة بعد متر

. صرف خلء في مصادرها من إلينا تأتي الخرى الشعة و النور و الحرارة و السماوية
ماشؤوا سبحانه الله إل حدوده يعلم ل الذي الطراف الواسع الخلء هذا في المتخيلون فليتخيل

في السماك سباحة السماوية الجرام فيه تسبح بحر فهو العدم و الحدوثا و القدم خيالت من
 ع . م البحار

ًا  أي )(142  ع . م منفي
لم و عباده عليها الله فطر التي الفطرة سنن عن يخرجوا لم الذين آدم بني عموم  أي )(143

. ع . م الباطلة أقيستهم و هوسهم و المتكلمين و الفلسفة خيالت عليهم تفسدها
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أن مع ، التأكيد غاية أكدت و مواضع عدة في الجساد حشر و المعاد وحقيقة
ًا هذا اختلف مع العقلء فطرة في تقرر لما التحقيق و التأكيد بغاية حقيق أيض

 ؟ السماء إلى اليدي مد و الدعاء عند العلو إلى التوجه من الراء و الديان
حتى العامة عقول عنه تقصر مما الجهة عن التنزيه كان لما : بأنه أجيب

إلى القرب و خطاباتهم في النسب كان الجهة في ليس ما بنفي تجزم تكاد
ًا يكون ما الحق إلى بدعزتهم الليق و إصلحهم وكون التشبيه في ظاهر

من هو عما المطلق التنزيه على دقيقة تنبيهات مع الجهات أشرف في الصانع
 . )) الحدوثا سمة

! التدليس و التلبيس من فيها ما انظر و الرجل هذا عبارة : تدبر أقول
ً الله عند الدين ( أن يعلم مسلم  وكل)) الحق  الدين((:  : قوله أول

، الحق الدين أنه زعم ما بنقيض جاء الرجل هذا باعتراف السلم ) و السلم
جاء ما نقيض الحق الدين أن مسلم يقول فكيف ، النبياء أديان جميع وكذلك

ًا جعله الذي ما ثم ؟ النبياء به كتب وسائر والسنة للكتب مخالفته مع وهو حق
العقول؟! لبدائة منابذ وأنبيائه تعالى الله

ًا ًا علم السنة و الكتاب عرف  ومن))  مشعرة((:  قوله ثاني أن يقين
. الثبات في الصراحة بغاية نصوصهما
ًا تنبذه كلها العقول أن  والحق)) العامة عقول عنه  تقصر((:  قوله ثالث

ممارسته وطالت همه و في لعظمتهم المخالفين شبه أرعبته من أن إل ، البتة
من ضرب هو إنما النس وهذا ، تتقدم كما الساقط بالنفي يأنس قد لها

رأسك وعلى بيتك من خرجت أنك افرض ، الجنون من ضرب هو بل للحيرة
، يمازحك أنه فترى ؟ عمامة بل خرجت : لم لك فيقول رجل فيلقاك عمامة

ثم رابع ثم ثالث، يلقاك ثم ، الول قال ما نحو لك فيقول آخر يلقاك قم
نفسك في ترتاب أل ، الول مقالة نحو لك يقول منهم كل هكذا و خامس
و وتلمسها تراها عمامة رأسك على أن تعتقد حيث جننت قد تكون أن وتخاف
أن تحاول أن إلى الحال بك وينتهي ، ذلك ينفون كلهم وهؤلء بثقلها تحس
ًا أن وتتقي ، عمامة رأسك على ليس بأنه نفسك تقنع على أن تعتقد بأنك أحد

و اعتقادك يتفق حتى العمامة ترمي أن الولى ترى قد بل ، عمامة رأسك
عمامة رأسك على ليس أنه واعتقدت بها رميت افرض لكن و ، الناس اعتقاد

واعتقدت العامة رميت أنك افرض ولكن ، الناس واعتقاد اعتقادك يتفق حتى
ثم ، كبيرة هذه : عمامتك لك فقال رجل فلقيك عمامة رأسك على ليس أنه

جرا هلم و خامس ثم رابع ثم ثالث ثم ، وسخة هذه : عمامتك فقال آخر لقيك
ما وقع وقد ؟ حالك يكون فماذا ، عمامة رأسك على أن لك يثبت منهم كل

!  الجنون نتيجته فكانت هذا يشبه
ولد وكان المراء كبار نساء من امرأة البلدة هذه في كان أنه ُأخبرت

جماعة إلى عمدت حتى ، لها مضايقته اشتدت و ، تريد عما ويمانعها  يعارضها
منه التعجب وإظهار مخالفته يتعمدوا وأن وصحبته لدها و لمجالسة أعدتهم

، أحمر إنه الصفر وفي ، حامض إنه الحلو في يقولون كانوا ، كثيرة أشياء في
. وجن الولد تشكك حتى فيه وألحوا ذلك ففعلوا ذلك ونحو
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كان و ، آخر قريب أو أخ ابن الوزراء كبار من لرجل كان أنه ُأخبرت و
ً القريب ًا عاقل ًا ذكي ًا فطن فخاف ذلك دون البن كان و ، الخلقا نبيل مهذب
لمجالسة جماعة فأعد ، أبنه دون قريبه الوزراة فيتولى يموت أن الوزراء

. المسكين جن حتى ذلك ففعلوا ، وتشكيكه       ، بمخالفته أمرهم و قريبه
)144( 

ًا أنها الحق  . و)) الجهة في ليس ما بنفي تجزم تكاد  حتى((:  قوله رابع
. مر كما بالتشكك بعضها يبتلى أن إل ، الجزم كل بذلك تجزم

ًا : تعالى قوله بالتنبيهات أراد  إن)) دقيقة تنبيهات  مع((:  قوله خامس
إن و ، الجواب تقدم فقد نحوها ] و البصير السميع هو و شئ كمثله [ ليس

كل على و ، فيها الكلم تقدم فقد الغنى و الوجود وجوب على الدلئل أراد
نظراءه و يصح ما الشرعية النصوص ول الفطرية العقول في فليس حال

ًا ًا لزوم .  لبد و النصوص تكذيب واضح
المذكورة التفتازاني ) عبارة ( المواقف على المحشين بعض حكى وقد

ًا الباطل إظهار جاز لنه الباطنية باب فتح  فيه((:  بقوله تعقبها ثم آيات في حق
سائر في مثله جاز دركهم لقصور المسلمين عامة عقول في تقريره و كثيرة

من الدقا الصراط و الجسماني و والجنة الجسماني العذاب كخلود الحكام
نحو كاف الستبعاد بل استحالة على يتوقف ل الظاهر عن الصرف لن الشعر
صورة في المجرد بظهور الي تلك تأويل أن فالحق ، الحمام في السد رأيت

 .)) الجسماني
ًا التعقب هذا : حاصل أقول تكن لم المزعومة الستحالة أن موضح

أنه زعمتم فإن ، الكذب تدفع قرينة عدها يصح فل المخاطبين عقول تدركها
و  رسله و الله من الكذب بجواز الكتفاء و هذا في التسامح المصلحة اقتضت

الستحالة وهو قرينة لكان المخاطبون علمه لو ما هناك بأن منكم التكذيب
و العقائد لغالب تأويلتهم عن عذركم بنحو يعتذروا أن للبطنية كان العقلية
والحاصل ، الستحالة بدعوى تشبثتم كما الستبعاد بدعوى متشبثين الحكام

لكان المخاطبون علمه لو ما وجود دعوى و المصلحة باقتضاء تشبثتم أنكم
ًا الباطنية حال هذه و ، قرينة . أيض

غير يحتمل ل صريح النصوص من كثير و ، مدفوعة : الستحالة أقول ثم
ً الظاهر غير الذي الكلم و ، المتعمقون ينكره الذي المعنى ذاك ًا احتمال قريب

ل أن شأنها من يكون أن القرينة شرط من و ، بقرينة إل ظاهر عن يصرف ل
فزعم قرينة ل و احتمله أو ظاهره غير يتحمل لم فإن ، المخاطب على تخفى

أن استحالة بالضرورة الدين من معلوم و ، لبد و له تكذيب باطل ظاهره أن
يوافق أن فإما ، التعبير و التفكير في له مخالف وسط في عاش من أن الحكايتين مغزى  و)(144
قد . و معهم الخلف و مناقضتهم على أصر إذا يجن أو ، عقله و فكره ينسى و الوسط هذا

. فيه يعيش الذي وسطه مع النسجام على صاحبها يقدر ل التي بالحالة الجنون فسروا
ممتاز رجل يتنزل إما بأمرين يكون ذلك أن العامة إصلح في المفكرين بعض من سمعت قد و

منهم رجل أ, بنبوغ ، بلطف التهذيب و الرتقاء إلى بأيديهم يأخذ حتى طبقتهم إلى التفكير
المصلحين و النبياء حال كانت : هكذا قال . و عنهم يترفع ل وسطهم في هو و برفق يقودهم

 ع م هش أ أممهم مع
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و أجل تعالى الله و ، عنه به يخبر فيما رسوله من أو تعالى الله من كذب يقع
الباب في إبطالها مر قد المزعومة المصلحة و ، لمصلحة يكذب أن من أعظم
. يشفي و يكفي ما هناك مر و ، الثالث

حقيقة ل المزعوم فالتجرد ، الجسماني صورة في المجرد ظهور فأما
ًا الملك ثمثل المعروف إنما و ، له المخلوقا في ذلك جواز من يلزم ل و بشر

النصوص و عارضة حال فتلك ذلك مع و ، عل و جل الخالق في نحوه أو جوازه
يخفى ل كما بذلك تقتضي العقول بدائه و مستمرة مستقرة حال في صريحة

. الموفق الله . و
، جل و عز الله وجود شأن في بالتدقيق تتعلق التي : المباحث السابعة

يزل لم الذي الذاتي الواجب الوجود من النظر فينزل المر فيها يلتبس
من المخلص هناك تقدم  و)145( الثالث الباب في تقدم كما الحادثا و الممكن

ً و ، ذلك أمثال وضح ل و الشرع يطلقه لم ما نطلق ل : إننا نقول لذلك إمتثال
الحق يلزم ل أنه عاملين ، السلفيين بالمأخذين ثبت بما ندين إنما و ، الحق به
من عليه اأورد م و ، حق فهو السلفيين بالمأخذين ثبت ما فكل ، حق إل

ً اللزوم يكون أن الخال يخل لم التعمقية اللزامات ًا اللزم يكون أو باطل حق
. السلفيين بالمأخذين ثبت ما ينافي ل

من فيه اختلف لما اهدنا و ، دينك على قلوبنا ثبت القلوب مقلب يا اللهم
. بالله إل قوة ل و حول ل إنه ، بإذنك الحق

مخلوق غير الله كلم القرآن
، الزائغون جحدها ثم ، السلف عهد في الوضوح بغاية كانت القضية هذه

إمام بينه ما شفى و فيها كفى قد و ، الناس بعض على فيها المر التبس ثم
الله عبد أبو المام حرره ما ثم ، حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو السنة
العباس أبو السلم شيخ نقحه و حققه ما ثم ، البخاري إسماعيل بن محمد

، ذلك إلى إشارة عن الرسالة هذه أخلي ل لكن و ، تيمية ابن الدين تقي
:  فأقول

، التامة القدرة و المطلق الكمال تعالى لله بأن قاضية الفطرية العقول
صوت و وحرف بعبارة المعروف الحقيقي الكلم يتكلم أن شاء متى أنه و

و تكلم سبحانه أنه بإثبات ورسله تعالى الله كتب جاءت ثم ، شاء كيف تكلم
هذا القرآن أن و ، ينادي و نادى و ، يقول و قال و ، يكلم و وكلم ، يتكلم

الجمادات أن تعالى الله أخبر قد . و الحقة الحقيقة على الله كلم المعروف
ًا تتكلم قد ًا كلم ، عليه فتشهد القيامة يوم تنطق النسان أعضاء وأن ، حقيقي

الشجر و الحجر تسليم يسمع كان أنه وسلم آله و عليه الله صلى النبي وأخبر
أن الناس عند المعلوم من . فكان الحصى تسبيح أصحابه أسمع و ، عليه

ًا ليس الصوت و والحرف بالعبارة التكلم بها يتكلم التي اللت على موقوف
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يلزم فلم ؟ جل و عز الخالق فكيف بغيرها المخلوقا يتكلم قد بل ، النسان
.  عنه منزه هو مما ذلك غير او جوف له يكون أن جل و عز الله تكلم من

النصوص معاني تحريف حاولوا و ، وجل عز الله كلم الزائغون جحد ثم
ًا تحصى ل التي ثم ، منه شر لعله بل ، الصريح التكذيب من بخير ليس تحريف
ول بعبارة ليس نفسي كلم على النصوص فحمل التلبيس الناس بعض حال

ل و فيه أمر فل ، تعدد ل و فيه تنوع ل واحد معنى أنه راد بل ، صوت ل و حرف
ما إلى صاروا أن إلى تخليط و تخبيط في يزالوا لم ثم ، ول ول خبر ول ، نهي
الدين أئمة كلم إليه انتهى  الذي((:   قال15  ص1 ) ج المعاني ( روح في

سمع السلم عليه موسى أن المحققين من غيرهما و الشعري و كالماتريدي
الكثرة في بلغت التي النصوص عليه تدل كما وصوت بحرف تعالى الله كلم
ًا ثم النداء آيات ذكر  . ثم)) وقيل قال معه يناسب ول ، تأويل معه ينبغي ل مبلغ
قد بل ، بالصوت النداء يفسر أن الحاديث و اللغة بمقتضى واللئق((:  قال
تستقصى ل أخبار و ، تحصى ل أحاديث في شأنه تعالى لله الصوت إثبات ورد

يسمعه بصوت فيناديهم العباد الله ) : يحشر ( الصحيح في البخاري . روى
 . )) الديان أنا الملك : أنا قرب من يسمعه كما بعد من

سماع بين الفرقا : و قال أن إلى ، المتصوفة تخليط إلى ذهب ثم
عليه موسى أن هذا على له سماعنا و تعالى الله كلم السلم عليه موسى
إنما نحن و ، حجاب وراء من لكن واسطة جل و عز الله من سمع السلم
. المتصوفة تخليط إلى  . وعاد)) التالي العبد من نسمعه

و وتصديقه القرآن بتدبر عباده تعالى و تبارك الله مر : قد فأقول
تعمق يكلفهم لم و ، الفطرية عقولهم و فطرهم حسب على به اليمان

ً المتكلمين و ، تعقل عن أم تخيل عن أكان سواء المتصوفة، تغلغل عن فضل
ول نكتب ل أمية أمة : إنا  الله رسول  قال(( عمر ابن ) عن ( الصحيحين في

البهام عقد ) و أصابعهما مبسوطة بيديه ( أشار هكذا و هكذا الشهر ، نحسب
مبسوطة بها ( أشار هكذا و هكذا و هكذا : الشهر قال ثم ، الثالثة على

مرة عشرين و تسعة يعني الثلثين تمام ) يعني كلها الثلثا في أصابعهما
 . )) ثلثين

و بعبارة واسطة بل يتكلم تعالى و تبارك الله بأن المتعمقون أعترف وإذ
عليه قامت الذي فهذا ، خلقه من يشاء من كلمه يسمع و صوت و حرف
هي و ، الكيفية عن التنطع إل يبق لم و ، أتباعهم و المة سلف عليه و ، الحجة

في الراسخون [ و الزيغ أهل إل يبتغيه ل و ، الله إل يعلمه ل الذي التأويل من
تزغ ل . ربنا اللباب أولوا إل يذكر وما ربنا عند من كل به : آمنا يقولون العلم
] .  الوهاب أنت أنك رحمة لدنك ومن لنا هب و هديتنا إذ بعد قلوبنا
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وينقص يزيد وعمل قول اليمان
واليمان ، اليمان من العمل : ليس يقول كان أنه حنيفة أبي عن اشتهر

ذلششك إنكششارهم السششنة أهششل مششن جماعة عن الخطيب . وروى ينقص ول يزيد ل
، الروايششات تلشك فشي الكششوثري فتكلششم ، الرجششاء إلى ونسبته ، حنيفة أبي على

فاضشطررت ، عشادته علشى وغالط وأسرف ، الئمة أولئك على التشنيع وحاول
ًا مناقشته إلى . السنة أئمة على بالباطل لتهجمه دفع

ليس العمل أن حنيفة أبو  يرى(() :  ( تأنيبه  من40 ص الكوثري قال
كما ، اليمان منه يزول بعمل المؤمن أخل إذا بحيث ، اليمان من أصلي بركن
ل اليمان هذا ومثل ، النقيض يحتمل ل بحيث الجازم العقد هو اليمان أن يرى
 .)) النقص ول الزيادة يقبل

المؤمن تخليد يرون ل وأصحابه حنيفة أبو كان  وحيث(( : 34 ص وقال
أنهم أنفسهم عن وأعلنوا الرجاء في خصومهم رماهم ، النار في العاصي

 . )) المعنى في الخوارج إلى منحازون
السنة محض هو به يقولون هم الذين بالمعنى  والرجاء(( : 44 ص وقال

ًا المعتزلة أو الخوارج مذهب في يقع أن بد ل ذلك عادى ومن ، غير أو شاعر
:  قال  . ثم)) شاعر

قول اليمان أن يعتقدون صالحون أناس وبعده حنيفة أبي زمن في كان
والكلمة العقد هو اليمان إن يرى من بالرجاء ويرمون ، وينقص يزيد ، وعمل

: [ ولما تعالى الله قال ، الشرع حجج إلى بالنظر الصراح الحق أنه مع ،
بالله تؤمن أن  اليمان((:   النبي  وقال)146( ] ، قلوبكم في اليمان يدخل

عن مسلم  أخرجه)) وشره خيره بالقدر ونؤمن ، الخر واليوم ورسله وملئكته
ذلك باعتقادهم الصالحون وهؤلء ، السنة أهل جمهور  وعليه)147( ، عمر ابن

ًا الخوارج أو المعتزلة موافقة على أصبحوا العتقاد يعدون كانوا إن ، حتم
ركن وهو – العمال من بعمل الخلل لن ، وضللة بدعة هذا اعتقادهم خلف

ً يكون – اليمان ًا بعمل أخل من فيكون ، باليمان إخلل إما ، اليمان من خارج
ً بين منزلة في بل ، فيه داخل غير وإما ، الخوارج يقوله كما الكفر في داخل

الناس أشد من وهو ، المعتزلة مذهب هو كما – واليمان الكفر – منزلتين
ًا ًا تبرموا فإذا الفريقين، هذين من تبرؤ وأصحابه حنيفة أب عليه كان مما أيض

ًا كلمهم يبقى الشأن هذا أئمة وباقي العمل عدوا إذا وإما ، مفهوم غير متهافت
هذا تشددهم لكن ، والتنابذ للتنابز وجه يبقى فل ، فقط اليمان كمال من

يعدونه بل ، فحسب اليمان كمال من العمل يعدون ل أنهم على يدل التشدد
ًا ًا منه ركن من يكون أن من العمل فإرجاء … ترى كما ذلك ونتيجة ، أصلي

من قول فهو ، بدعة يعد الذي الرجاء وأما ، السنة هو الصلية اليمان أركان
. …القول هذا مثل من أبرياء وأصحابنا ، معصية اليمان مع تضر : ل يقول

ًا : (( قلوبهم (( التأنيب في  وقع)(146  . المؤلف )) سهو
من )) فإنه الخطاب بن : (( عمر والصواب ، خطأ )) وهو (( التأنيب أعني ، الصل  كذا)(147

عمر ابن مسند من أنه الكورثي فتوهم ، عنه عمر ابن رواه وإنما ، وغيره مسلم عند مسنده
 . ن

272



غير المسلمين جماهير إكفار للزم هذه في وأصحابه حنيفة أبي مذهب ولول
الطامة ذلك وفي ، الوقات من وقت في العمال من لخللهم ، المعصومين

 . )) الكبرى
ًا كان فيمن المة : اختلفت أقول . فقالت كبيرة ارتكب ثم مؤمن

من مات وإذا ، إيمانه يزول ولكن يكفر : ل المعتزلة وقالت ، : يكفر الخوارج
يزول ول يكفر ل المرجئة وقالت ، الكفار مع فيها وخلد النار دخل توبة غير

، طاعة الكفر مع تنفع ل كما ، ذنب اليمان مع يضر ل ، النار يدخل ول إيمانه
ولكنه الكبيرة ارتكابه بمجرد البتة إيمانه يزول ول ، يكفر : ل السنة أهل وقال
ًا يكون ًا المكتوبة الصلة ترك : إل الئمة بعض وقال ، ناقص ، كفر فإنه عمد

ًا ليس نفسه الترك أن إتباعهم بعض وحقق ل انه قضى الشرع ولكن ، كفر
. كافر من إل يكون

ل المؤمنين أن ظاهرها بنصوص والخوارج والمعتزلة المرجئة يستدل
ل الكبيرة مرتكب أن بنصوص ظاهرها والخوارج المعتزلة ويستدل ، يعذبون

ًا يبقى كفر الكبائر لعض ارتكاب أن ظاهرها بنصوص الخوارج ويستدل ، مؤمن
الثالث وعن ، الكامل اليمان المراد بأن ؛ الولين عن يجيبون السنة . وأهل

المرجئة ويدفع ، زواله ل اليمان نقص يقتضي كفر فهو ، كفر دون كفر بأنه
من ليس والعمال ، ينقص ول يزيد ل : اليمان بقولهم المذكور الجواب
. اليمان

ذلك مع أنه الكوثري يقول لكن ، يقوله حنيفة أبو كان قد القول وهذا
في غرض ول ، اليمان مع يضر ل أنه وهو ، قولهم أصل في للمرجئة مخالف
. الروايات وتتبع هذا في النظر

لم من أما ، الئمة إنكار لتبرير تكفي بها يعترف الموافقة : تلك أقول بل
لهم مخالف فهو القول ذاك في المرجئة وافق وإن حنيفة أبا أن منهم يعترف

لنكار فيكفي عرف من وأما ، واضح إنكاره في فعذره ، قولهم أصل في
ول ، حنيفة بأبي يقتدي من يسمعه قد وأنه ، يأتي كما للدلة مخالف أنه القول
ًا قوله بعضهم يبلغ وقد ، بذلك فيتغير يعذبون المعاصي أهل أن قوله يعلم مع
ًا الفجار إيمان كان فإذا ، اليمان المر : رأس يقولون بل الثاني إلى مساوي

ل المؤمنين أن على النصوص دلت وقد العذاب ففيم والملئكة النبياء ليمان
أعذب لم أحدهم ويقول ، بالعمل التهاون على ذلك ! ويحملهم ؟ يعذبون
ًا إيماني يزيد ل بما الدنيا في نفسي ٍو إيماني أن حسبي ، شيئ ليمان مسا
والنبياء الملئكة احتقار على ذلك ! ويحملهم السلم عليهما ومحمد جبريل

ٍو الفجار وأفجر اليمان، عندهم ما : أعظم قائلين والصديقين !  فيه لهم مسا
العتقاد هو اليمان أن يرى الكوثري يقول كما حنيفة أبو كان وإذا

: إذا فيقولن الناس بعض هذا يبلغ فقد ، ينقص ول يزيد ل وأنه الجازم، القلبي
ًا أصير ل كنت ًا يقيني يكون بأن إل مؤمن عليهما ومحمد جبريل ليقين مساوي

ًا ففيم ، يكون ل ما فهذا السلم عليهما فأجمع بالعمال نفسي أعذب إذ
!  ؟ الخرة وعذاب الدنيا عذاب

ًا فيكفي دوبع وأما ، الشرعية للنصوص مخالفته القول ذاك لنكار مبرر
، فمعروفة بحسبها وينقص يزيد وأنه ، اليمان من العمال أن على النصوص
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أن يدفع كان إنما حنيفة أبا أن فزعم ، المواربة إلى الكوثري اضطر حتى
ًا العمل يكون ًا ركن والرجلين كاليدين ، الجملة في اليمان من أنه ل أصلي

أصله بقاء مع بفقدها وينقص منه هي الجسد إلى بالنسبة العضاء من وغيرها
. الدعوى هذه يخالف ما الكوثري عبارات لعض في كان وإن ،

الحاديث فمنها ، وينقص يزيد القلبي اليمان أن على النصوص وأما
مثقال قلبه وفي الله إل إله ل قال من النار من يخرج أنه في الصحيحة

ثم ، ليمان من خردل حبة مثقال قلبه وفي قالها من ثم ، إيمان من شعيرة
 )148(.  إيمان من خردل حبة مثقال من أدنى أدنى قلبه وفي قالها من

إت وجل عز الله قول فأما َل َقا ْعَراُب : [  َْل ّفَنا ا ُنوا َلْم ُقْل آَم إم ْؤ إكْن ُت َل ُلوا َو ُقو
َنا َلْم ّفَما َأْس َل إل َو ْدُخ إْليَماُن َي ُكْم إفي ا إب ُلو تكون أن ينافي ما فيها ] فليس ُق

ضروري ركن القلبي العتقاد أن فيها ما غاية وإنما ، اليمان من العمال
ًا النسان يكون فل ، لليمان ًا مؤمن  نفي)) تؤمنوا لم (( قوله فإن ، بدونه حق

ّفَما وقوله ، يخفى ل كما عنه ضروري ركن انتفاء نفيه ويكفي ، ليمانهم َل َو  ] :
إل ْدُخ إْليَماُن َي ُكْم إفي ا إب ُلو في يكون الذي هو كله اليمان أن يقتضي ] ل ُق
: لم .. أو فلن قلب في السلم يدخل : لم يقال أن يصح أنه ترى أل ، القلب
في بما يختص ل والدين السلم أن التفاقا . مع فلن قلب في الدين يدخل
. القلب

وكتبه وملئكته بالله تؤمن أن  اليمان((:  جبريل حديث في ما وأما
 من)) اليمان  كتاب(( في البخاري عنه أجاب  فقد)) … الخر واليوم ورسله

عن وسلم وآله عليه الله صلى النبي جبريل سؤال  باب((:  ) قال ( صحيحه
وآله عليه الله صلى النبي وبيان ، الساعة وعلم والحسان والسلم اليمان
كله ذلك فجعل  ،)) دينكم يعلمكم السلم عليه جبريل  جاء((:  قال ثم وسلم

ًا اليمان من القيس عبد لوفد وسلم وآله عليه الله صلى النبي بين وما دين
َوَمْن تعالى وقوله إغ : [  َت ْب ْيَر َي إم َغ إْلْسل ًا ا َلْن إدين َبَل َف ْق ْنُه ُي  .))]  إم

ًا ( الصحيحين في هي إليها أشار التي القيس عبد وفد وقصة وقد ) أيض
صلى النبي محاورة قصة في عباس ابن طريق من فأخرج بعد فيما وردها

أمرهم ، أربع عن ونهاهم بأربع  … فأمرهم(( لهم وسلم وآله عليه الله
: الله قالوا ؟ وحده بالله اليمان ما : أتدرون , قال ، وحده بالله باليمان
ًا وأن ، الله إل إله ل أن : شهادة قال ، أعلم ورسوله وإقام ، الله رسول محمد
ّو جبريل حديث في : اليمان يقال  فقد)) … الزكاة وإيتاء ، الصلة به منح
جبريل حديث في السائل أن ذلك ويؤيد ، الشرعي المعنى ل اللغوي المعنى

ًا الروايات من يعلم كما الظاهر في كان بالنبي ذلك قبل يجتمع لم أعرابي
إنما أنه الظاهر كان ؟ اليمان : ما فقال أبتدأ فلما وسلم وآله عليه الله صلى
، القلبي التصديق اللغة في معناه كان فإذا ، اللغة في يعرفه ما باليمان يريد

في . وأما ؟ به القلبي التصديق الدين في يطلب الذي : ما السؤال فظاهر

عن الثار وكذا ، ونقصانه اليمان زيادة في الواردة الحاديث على الطلع شاء : من  قلت )(148
بتحقيقه قمنا الذي شيبة أبي ابن بكر )) لبي اليمان (( كتاب إلى فليرجع والتابعين الصحابة

شرف الشريف المعالي صاحب نفقة على طبعها تم ، أخرى رسائل مع طبعه على وأشرفنا ،
ًا وجعلها يحيى آل رضا ًا الله جزاه ، تعالى لله وقف  . ن خير
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فأمرهم ابتدأ هو وسلم وآله عليه الله صلى النبي فإن ، القيس عبد قصة
قصة في جاء ما هو لليمان الشرعي المعنى فكان ، لهم فسره ثم باليمان

. القيس عبد
. العمال يستوعب لم : فإنه قيل فإن
هي العمال من فيه ذكر ما أن قائل ول ، مشترك السؤال : هذا قلت

على القتصار من كثير النصوص في هذا ومثل ، غيرها دون اليمان مكن
ً وإما ، بغيره المخاطب لعلم وإما ، الهم ، الحاجة عند سيعلمه أنه على اتكال
ًا ، عليه يدل ما الجمال في لن وإما . الرواة بعض من الختصار يقع ما وكثير

العمال إن يقول ل حنيفة أ[ا أن الكوثري قول صح فإذا ، بالجملة و
ًا اليمان من ليست ًا ليست إنها يقول وإنما مطلق ًا ركن اركن وإنما أصلي

.  قريب فالمر ، والكلمة العقد الصلي
حتى ينقص ول يزيد ل القلبي اليمان أن زعمه فيما ولننظر ، هذا فلندع

المنافي الجزم تحقق عند يتحقق إنما الشرعي اليمان  لن(( : 67 ص قال
ً تفاوت يتصور ل … النقيض لتجويز الجزم جهة من المؤمنين إيمان بين أصل

ًا اليقين مرتبة عن النقص ويكون ، والتيقن  . )) كفر
ً ثابت القلبي اليمان : تفاوت أقول ًا نقل . ونظر

. النار من الخروج حديث إلى الشارة تقدمت وقد ، فمعروف النقل أما
حيث من الثلثة أن اعتقاده بين قارن إذا النسان فإن النظر وأما

له بأن بها موقن أنه يجزم التي الدينية اعتقاداته وبين الستة من أقل العددية
بعدم الناس جمهور وعلى نفسه على فليحكم الكوثري أحب . فإن الفرقا

قوة يتفاوت اليقين بأن النظار صرح وقد ، نفاه ما فليثبت أحب وإن ، اليمان
ًا وفي ،  وغيرها)149()  ( المواقف في تراه كما وضعف
التصديق أن المختار  الظهر)150( الدين محي الشيخ  قال(()  الباري  ( فتح

من أقوى الصديق إيمان كان ولهذا الدلة ووضوح ، النظر بكثرة وينقص يزيد
قلبه في ما أن يعلم أحد كل أن ويؤيده ، الشبه تعتريه ل بحيث غيره إيمان

ًا أعظم الحيان بعض في يكون أنه حتى يتفاضل ًا يقين ً وإخلص في منه وتوكل
. وقد وكثرتها البراهين ظهور بحسب والمعرفة التصديق في وكذلك ، بعضها

جماعة ) عن الصلة قدر : ( تعظيم كتابه في المروزي نصر بن محمد نقل
 .)) ذلك نحو الئمة من

أحدهم أن الناس جمهور وعلى نفسه على فليحكم الكوثري أحب فإن
ًا تارة فيكون ، حياته في حاله يختلف أحب ! وإن مؤمن غير وتارة مؤمن
. نفاه ما فليثبت

في عنه الله رضي كعب ابن أبي قصة ) وغيره مسلم ( صحيح وفي
، الجاهلية في التكذيب من نفسي في  فسقط((:  قوله وفيها القراءة اختلف

في ضرب غشيني قد ما وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول رأى فلما

 .2  مقصد3  مرصد6  موقف )(149
، تعالى الله )) رحمه مسلم (( صحيح شارح الشافعي الفقيه النووي كأنه الدين  محي )(150

هو ع . م آخر مجال له فذاك المتصوف الحاتمي عربي بن الدين محي به المراد وليس
ًا النووي  . المؤلف قطع
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ًا ففضت ، صدري ًا الله إلى أنظر وكأنما ، عرق أن عاقل يرتاب  ول))..  فرق
. وقد وبعدها قبلها إيمانه دون الغشية تلك عند الجليل الصحابي هذا ليمان
حديث . وفي ذلك يشبه ما الحديبية قصة وغيره الخطاب بن لعمر عرض
: النار أهل من : هو وسلم وآله عليه الله صلى النبي مع قاتل الذي الرجل

 .)) يرتاب الناس بعض  فكاد((
ًا التقوى في بتفاوتون المؤمنين أن عاقل يرتاب ول ًا تفاوت ، عظيم
الضرر اتقاء في أحوالهم نرى فإننا ، اليقين في تفاوتهم ذلك أسباب وأعظم
فترغب يقوى قد أنه نفسك من تجد إنك التفاوت. بل ذاك يتفاوت ل الدنيوي
تجد . وكذلك بذلك فتتهاون يضعف وقد ، المعصية وعن الطاعة في نفسك

نصوص عدة على العالم يقف فقد ، الشبهات أو الدلة على تطلع عندما ذلك
ًا يصدقا بعضها أن له فيتبين والسنة الكتاب من أنها له يتراءى وقد ، بعض

ًا يرى . وقد تتناقض وقد لها موافق العقل أن له فيتبين ، العقائد في نصوص
ًا . ويرى يخالفها أنه له يتراءى للرأي موافقة أنها له فيتبين الحكام في نصوص
ًا . ويرى لذلك مخالفة أنها له يتراءى وقد ، والقياس والحكمة والنظر نصوص

، والقمر والشمس ، والسماء والرض ، والشياطين الجن عن الخبار في
. له مخالفة أنها له يتراءى وقد ، للواقع موافقة أنها له فيتبين ، ذلك وغير

ًا فيها السيرة ويطالع يتراءى ما فيها يرى وقد النبوة، على الدللة واضحة أمور
، الشرع في جاء ما يوافق ما وغيرهم الطباء من . ويسمع ذلك خلف منه له

بعض في وسلم آله عليه الله صلى النبي . يطيع يخالفه ما منهم يسمع وقد
ًا يريد كمن وهذا ، ذلك خلف له يتفق وقد ، نفع فيناله المور رفقة مع سفر
قبل يخرج أن فيأبى الصلة قبل الجمعة يوم الخروج على الرفقة فتعزم
مصيبة فتصيبهم الرفقة  وسافر)151( ، ذلك عن الشرعي للنهي الصلة

يتفق وقد ، لتأخره وينج ، ذلك نحو أو الباخرة غرقا أو ، القطار كاصطدام
. ضرر فيصيبه الصلة بعد هو ويخرج ، وتغنم الرفقة تسلم بأن هذا خلف

اعتقاد أن ريب . ول منها شئ ويقع إل ساعة تمضي تكاد ل كثيرة هذا وأشباه
، المذكورة المور اختلف مع واحدة حال على يبقى ل  محمد بنبوة النسان

تارة، ويزيد ، أخرى ويضعف ، تارة ويقوى ، أخرى ويتكدر ، تارة يصفو بل
. أخرى وينقص

ً أدرى ول يقينه : إن ويقول والنبياء الملئكة وحال حاله يتصور عاقل
 :67 ص فقال هذا عن يجيب أن الكوثري حاول . وقد يقينهم مثل

من يتفاوت العوام وإيمان ، العلماء وإيمان ، النبياء اليمان إن ،  نعم((
، احتماله عدم أو الزوال واحتمال ، يحتمله ل وما ، منها الزوال يحتمل ما جهة

من ل ، عندهم الجزم حصول طرقا تفاوت من وذلك ، خارج أمر من ناشئ
لن ، منهم لزواله احتمال ل النبياء عند فاليمان ، اليمان ذات في التفاوت
بعض بطروء الزوال يحتمل العلماء وإيمان ، قاهر ووحي مشاهدة عن حصوله

قال أنه عنه الله رضي عمر عن صح بل ، الجمعة يوم السفر عن النهي يثبت  ) قلت: لم(151
تحبس ل الجمعة فإن : (( أخرج عمر ! قال لخرجت جمعة اليوم أن : لول يقول سمعه لمن
)) الضعيفة الحاديث (( سلسلة كتابنا النهي في روي مما وغيره لهذا )) . راجع سفر عن
  ) . ن219  ،218(  رقم
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ً ولو ، عندهم اليمان أدلة على شبه ًا احتمال فربما العوام إيمان وأما ، ضعيف
شاء إن التضاح تمام المسألة اتضحت البيان . فبهذا …تشكيك بأيسر يزول
 .)) شهيد وهو السمع ألقى من لكل تعالى الله

َه ّفَو َن  !)) … بديع  تحقيق((:   بقوله193 ص الكلم هذا عن و
أن اعتقاده في يفكر أن الكوثري الستاذ من نلتمس أن : لنا أقول

ًا فيه يتشكك أن يمكن هل ، الستة من أقل العددية حيث من الثلثة مع ما يوم
، لليمان الضرورية الدينية العتقادات فليستعرض ، : ل قال فإن ؟ عقله بقاء
ًا بعضها في يتشكك أن يمكن هل ، الجزم حق جازم أنه يرى التي ؟ ما يوم
عبارته في قضى الذين العلماء زمرة من نفسه أخرج فقد ، : ل قال فإن

! الزوال يحتمل بأن السابقة
. ذلك : يجوز قال وإن
جزمك دون العقيدة بتلك جزمك أن على يدل أل هذا : فتجويزك له قيل

 ؟ الستة نصف الثلثة بأن
. خارج المر هذا : إن قلت : قد قال فإن
، النبياء حق في الدليل قوة حاصله إنما الخارج المر : هذا له قيل

القوة في الدلة تفاوت لزم من ليس أو ، العلماء حق في ذلك دون وكونه
يكون الذي الذي فالدليل ؟ بتفاوتها العارف عند بمدلولتها الجزم تفاوت
من أقوى نقيضه وانتفاء بمدلوله، جزمك ويكون ، القوة في غاية عندك
. القوة في عندك دونه دليل بمدلول جزمك

. باطلة شبهة عن يقع قد الجزم بلزم هذا : ليس قال فإن
ً يراها بل ، شبهة يراها ل فإنه ، باطلة شبهة عن جزم : من قلت دليل

ًا . الدلة بين يميز الذي العالم في هو إنما وكلمنا ، قاطع
جهة من يكون إنما بمدلولتها الجزم مع الدلة : تفاوت وقال عاد فإن

. ذلك يحتمل وبعضها ، فيه تشكك شبهة تعرض إن يحتمل ل بعضها إن
بشيء جزم من فإن ، مغالطة شبه فيه ، شبهة العارض : تسمية له قيل

حيث يتغير وإنما ، الول جزمه يتغير ل فإن ، شبهة بأنه يجزم ما له عرض ثم
أن تجزم ما بعض في تجوز الن كنت إذا ، هذا فعلى دليل، العارض أن يجوز

مشكك يعرض أن تجوز أنك ذلك فمعنى جزمك، ويزيل فيه يشكك ما يعرض
ً يكون أن يحتمل فيه ًا دليل بعض أن هذا  ويوضح)152( ، شبة يكون وأن ، صحيح

أن بها يحيط أن بعد بها لجازم يجوز واليقينية والهندسية الحسابية المسائل
ألف عرض لو بأنه الن يجزم ولكنه ، به جزم ما خلف منه يظهر ما يعرض
، نفسه حق في بهذا يجزم وكما ، جزمه تغرير لما العوارض تلك من عارض
يتغير ل ، عرفها كما المسألة تلك عرف من بأن غيره حق في يجزم فكذلك
ل العارض أن جازم بأنه تحكم أن يصح الذي هو فهذا ، عقله دام ما جزمه
. شبهة إل يكون

؟ أنت قولك : فما قيل فإن

 . ن شيء من العبارة تخلوا ول ل، الصل  كذا)(152
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كان إذا المستعبد التجويز ذلك وإن ، يتفاوت اليمان : إن : أقول قلت
ول بل ، يضر ل فإنه وجل عز بالله ويستعيذ ، منه ويشفق ، عنه ينفر صاحبه
ويبادر ، عليه وتشق ويتأذى يتألم عروضها عند كان إذا الشبهة عروض يضره

ًا نفسه عن طردها إلى ، بها يأنس أن يضره وإنما ، وجل عز بالله مستعيذ
 هذا))  مرتاب(( اسم عليه يصدقا حتى ، وتفرخ ، وتبيض ، نفسه في وتستقر

ًا الله يكلف و[ ل غيره الناس يسع ل والذي ، النصوص عليه تدل هو إل نفس
] . وسعها

 اليمان((:  يقولون السلف كان ولهذا ، العمل القلبي اليمان ومعيار
 .)) قول  اليمان((:  تقول المرجئة وكانت ، العتقاد يذكرون ول ،))وعمل قول

يشترطه ل من ومنهم ، العتقاد اشتراط على السنة أهل يوافق من منهم ثم
ل من . ومنهم الكرامية قو وهذا ، للنجاة يشترطه ولكن ، اليمان اسم في

. الغلة هم وهؤلء ، النجاة في ول ، اليمان اسم في يشترطه
إت وجل عز الله وقال َل َقا ْعَراُب : [) َْل ّفَنا ا ُنوا َلْم ُقْل آَم إم ْؤ إكْن ُت َل ُلوا َو ُقو

َنا َلْم ّفَما َأْس َل إل َو ْدُخ إْليَماُن َي ُكْم إفي ا إب ُلو ّفَنَما قوله [ إلى ُق إإ ُنوَن : [  إم ْؤ ْلُم إذيَن ا ّفَل ا
ُنوا إه آَم ّفَل إه إبال إل ّفَم َوَرُسو ُبوا َلْم ُث َتا ُدوا َيْر َه إهْم َوَجا إل َوا َأْم إهْم إب إس ُف ْن َأ إل إفي َو إبي إه َس ّفَل ال
إئَك َل ُقوَن ُهُم ُأو إد ّفَصا  15 - 14:  ] الحجرات ال

ُقوا تعالى قال و ّفَت َفا ّفَلَه : [  إلُحوا ال َأْص ُكْم َذاَت َو إن ْي ُعوا َب إطي َأ ّفَلَه َو َلُه ال َوَرُسو
ُتْم إإْن ْن إنيَن ُك إم ْؤ ّفَنَما ُم ُنوَن إإ إم ْؤ ْلُم إذيَن ا ّفَل َذا ا إكَر إإ ّفَلُه ُذ َلْت ال إج ُهْم َو ُب ُلو َذا ُق إإ َيْت َو إل ُت

إهْم ْي َل ُتُه َع َيا ُهْم آ ْت َد ًا َزا َلى إإيَمان َع إهْم َو ّب ُلوَن َر ّفَك َو َت إذيَن َي ّفَل إقيُموَن . ا َة ُي ّفَصل ّفَما ال إم َو
ُهْم َنا ْق ُقوَن َرَز إف ْن إئَك ُي َل ُأو ُنوَن ُهُم .  إم ْؤ ْلُم ًا ا ّق  4 - 1:  ] .      النفال َح
وستون بضع  اليمان((:   النبي عن هريرة أبي ( الصحيحين) عن في و
الله إل آله ل  أعلها((:  مسلم رواية  . وفي)) اليمان من شعبة والحياء ، شعبة

 .)) الطريق عن الذى : إماطة وأدناها ،
: [ وآخرون قال ثم ) المنافقين ( التوبة سورة في وجل عز الله وذكر

إل قال أن ] إلى بذنبهم اعترفوا ُق َو ُلوا : [  ْعَم َيَرى ا ّفَلُه َفَس ُكْم ال َل ُلُه َعَم َوَرُسو
ُنوَن إم ْؤ ْلُم  .105 – 102:  ] التوبة َوا
: آية  الله رسول  قال((:  هريرة أبي حديث ) من ( الصحيحين وفي

حدثا إذا – مسلم أنه وزعم وصلى صام : وإن مسلم : - زاد ثلثا المنافق
بن الله عبد حديث من  . وفيها)) خان أؤتمن وإذا ، أخلف وعد وإذا ، كذب
ًا كان فيه كن من : أربع  الله رسول  قال((:  عمرو ًا منافق كانت ومن ، خالص

، خان أؤتمن : إذا يدعها حتى النفاقا من خصلة فيه كانت منهن خصلة فيه
 .)) فجر خاصم وإذا ، غدر عاهد وإذا ، كذب حدثا وإذا

: قال أنه الثوري سفيان  : عن53  ص2 ) ج الحفاظ ( تذكرة وفي
: ونقول ، عمل ل قول : اليمان : يقولون ثلثا المرجئة وبين بيننا ما  خلف((

، ينقص ول يزيد ل : أنه يقولون وهم ، وينقص : يزيد ونقول ، وعمل قول
 .)) نفاقا : ل يقولون وهم ، : النفاقا نقول ونحن

 ،)) اليمان هو بالشهادتين  النطق((:  قولهم في : كأنهم أقول
ًا قائليه من النطق يقع أن يشترطون خل إذا فيه أنفسهم يكذبون ول طوع
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النبي عهد في كانوا الذين المنافقين : إن يقولون ثم ، بعض إلى بعضهم
فأما ، النفاقا هو ،فهذا خلوا إذا أنفسهم ويكذبون تقية ينطقون كانوا  محمد

ًا يقول من نفسه في كان وإن ، مؤمن فهو ، خل إذا نفسه يكذب ول ، طوع
ًا ًا شاك السنة وأهل ، اليمان في العتقاد اشتراط جحدهم على بناء ، مرتاب

. العتقاد عندهم اليمان شرط إذا نفاقا هذا يقولون
ً أرى فل وبالجملة إل ، ينقص ول يزيد ل اليمان : إن يقول لقوله عاقل

:  أوجه أحد على
بها يعتد ل الذي بالتصديق القلبي اليمان لفظ يخص يكون : أن الول

بالذهب الغنياء حق في الذهب نصاب أن فكما ، النصاب بمنزلة فهو ، دونه
: إن هذا يقول فكذلك ، بالذهب الغنى في تفاوتوا وإن ينقص ول يزيد ل واحد

في الخلف تفاوت وإن ينقص ول يزد ل التصديق نصاب هو الذي اليمان
وإن ، ينقص ول يزيد ل صاع وهي الفطر، زكاة بمنزلة : إنه قل . أو التصديق

ًا أو مائة أو صاعين يعطي من الناس من كان . ذلك من أكثر او ألف
القول فسر إن وهذا ، فقط قول اليمان أن عنده يكون : أن الثاني
بهما فسره وإن ، الكرامية قول فهو للنجاة يكفي ل : إنه وقال ، بالشهادتين

اللساني بالعتراف فسره وإن ، المرجئة غلة قول فهو ، يكفي : إنه وقال
فهو السلم أحكام ولجريان للنجاة يكفي ل : إنه وقال ، وجل عز الله بربوبية
. المرجئة غلة قول من أشد فهو لذلك يكفي إنه قال وإن ، الول من قريب

، فوقه يقين ل الذي والعتقاد القوزل هو اليمكان أن يزعم : أن الثالث
ًا إل هذا أرى ول . والله اليمان بعدم الناس وغالب نفسه على قاضي

. المستعان

الله شاء إن مؤمن : أنا قول
ًا مؤمن  أنا((:  الرجل يقول أن كراهية السلف بعض عن جاء )) حق

وقال ، يقولون كانوا  وكذلك)153( )) الله شاء إن مؤمن  أنا((:  يقول بأن والمر
أن من المؤمن خوف  باب(() :  ( صحيحه ) من اليمان (كتاب في البخاري

على قولي عرضت : ما التيمي إبراهيم . وقال يشعر ل وهو عمله يحبط
ًا أكون أن خشيت إل عملي من ثلثين : أدركت مليكة أبي ابن . وقال مكذب

ما ، نفسه عن النفاقا يخاف كلهم وسلم وآله عليه الله صلى النبي أصحاب
الحسن عن . ويذكر وميكائيل جبريل إيمان على : أنه يقول أحد منهم

 .)) … منافق إل أمنه وما ، مؤمن إل خافه ) : ما ( البصري
رواية في وأن ، طرقا من صحيحة الحسن مقالة ) أن الباري ( فتح وفي

آله ل الذي بالله المسجد هذا في يحلف الحسن  سمعت((:  زياد بن المعلى
مضى ول ، مشفق النفاقا من وهو إل بقي وما قط مؤمن مضى ما هو إل

النفاقا يخف لم : من يقول آمن. وكان النفاقا من وهو إل بقي ول قط منافق

الشارة سبقت الذي شيبة أبلي )) لبن اليمان في(( كتاب ذلك في الواردة الثار  راجع)(153
ًا اليمان كتاب قري إليه . آخره في وضعناه )) الذي الثار (( فهرس بش ذلك على واستعن ، ب

 ن

279



مؤمن مضى ما : والله يقول الحسن : سمعت هشام رواية . وفي منافق فهو
 .)) إل منافق إل أمنة ول ، النفاقا يخالف وهو إل بقي ول

َيا وتعالى تبارك الله قول من الترجمة أول البخاري واقتبس َها : [ ّي أ
َ

إذيَن ّفَل ُنوا ا ّدُموا ل آَم َق ْيَن ُت إي َب َد إه َي ّفَل إه ال إل ُقوا َوَرُسو ّفَت ّفَلَه َوا ّفَن ال ّفَلَه إإ ٌع ال إمي إليٌم َس َيا َع  .
َها ّي أ

إذيَن َ ّفَل ُنوا ا ُعوا ل آَم َف ُكْم َتْر َت َوا َقا َأْص ْو إت َف ْو إبّي َص ّفَن َهُروا َول ال إل َلُه َتْج ْو َق ْل إبا
إر ْه ُكْم َكَج إض ْع ْعٍض َب َب َبَط َأْن إل ُكْم َتْح ُل ْعَما ُتْم َأ ْن َأ ُعُروَن ل َو ) ( الحجرات ] . أول َتْش

.
َوَمْن تعالى الله قال ، أعماله تحبط ل والمؤمن ْعَمْل : [  إت إمَن َي إلَحا ّفَصا ال

َو ُه إمٌن َو ْؤ ًا َيَخاُف َفل ُم ْلم ًا َول ُظ  .112:  ] طشه َهْضم
َوآَخُروَن تعالى وقال ُفوا : [  َتَر ْع إهْم ا إب ُنو ُذ ُطوا إب َل ً َخ ًا َعَمل إلح ًا َوآَخَر َصا ّيئ َس

ّفَلُه َعَسى ُتوَب َأْن ال إهْم َي ْي َل ّفَن َع ّفَلَه إإ ُفوٌر ال إحيٌم َغ  .102:  ] . التوبة َر
َوَمْن تعالى الله قال ، الكافر أعمال تحبط وإنما ُفْر : [  ْك إن َي إْليَما ْد إبا َق َف

إبَط ُلُه َح َو َعَم ُه إة إفي َو إخَر إريَن إمَن اْل إس ْلَخا  . 5:  ] . المائدة ا
: والتوبة  ،77:  والعراف  ،88:  والنعام  ،22:  عمران آل من وأقرأ

: والزمر  ،23:  والفرقان  ،105:  والكهف  ،18:  وإبراهيم  ،69و ،17
.  ،34 – 32:  والقتال  ،65

إت تعالى قال وقد َل َقا ْعَراُب : [  َْل ّفَنا ا ُنوا َلْم ُقْل آَم إم ْؤ إكْن ُت َل ُلوا َو َنا ُقو َلْم َأْس

ّفَما َل إل َو ْدُخ إْليَماُن َي ُكْم إفي ا إب ُلو إإْن ُق ُعوا َو إطي ّفَلَه ُت َلُه ال ُكْم ل َوَرُسو ْت إل ُكْم إمْن َي إل ْعَما َأ

ًا ْيئ ّفَن َش ّفَلَه إإ ُفوٌر ال إحيٌم َغ  .14:  ] . الحجرات َر
في اليمان واستقر آمن قد من بحال الظن فما هؤلء حال كان فإذا

؟ قلبه
ُد َكاَن : [ َمْن تعالى قوله فأما إري َة ُي َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َها ال َت َن إزي َوّف َو إهْم ُن ْي َل إإ

ُهْم َل ْعَما َها َأ ُهْم إفي َها َو ْبَخُسوَن ل إفي إئَك ُي َل ُأو إذيَن .  ّفَل ْيَس ا ُهْم َل إة إفي َل إخَر ّفَل اْل ّفَناُر إإ ال
إبَط ُعوا َما َوَح َن َها َص إطٌل إفي َبا ُنوا َما َو ُلوَن َكا ْعَم  .16 – 15:  ] . هود َي

فيهم ويدخل فيهم ورادة فهي الكفار في الكلم سياقا في فهي
بعضها في المرائين أعمالهم بعض في المخلصين للمؤمنين و ، المنافقون

. غيره دون الرثاء فيه وقع ما إلى بالنظر الية من نصيب
َذا سبحانه قوله وأما إإ َف ُتْم : [  ْي ُكْم َقَض َك إس َنا ُكُروا َم ْذ ّفَلَه َفا ُكْم ال إر ْك إذ َك

ُكْم َء َبا ْو آ ّفَد َأ ًا َأَش ْكر إمَن إذ إس َف ّفَنا ُقوُل َمْن ال َنا َي ّفَب َنا َر إت َيا إفي آ ْن ّد إة إفي َلُه َوَما ال إخَر اْل
ُهْم َخلقٍا إمْن ْن إم َو ُقوُل َمْن .  َنا َي ّفَب َنا َر إت َيا إفي آ ْن ّد َنًة ال إفي َحَس إة َو إخَر َنًة اْل َنا َحَس إق َو

َذاَب إر َع ّفَنا إئَك ال َل ُأو ُهْم .  إصيٌب َل ّفَما َن ُبوا إم ّفَلُه َكَس ُع َوال إري إب َس إحَسا ْل : ] البقرة ا
200 – 202. 

الدنيا لطلب وعبادتهم دعائهم جميع يكون الذين هم الول فالفريق
ًا بالخرة يؤمن ل ممن يكون أنما وهذا ، بالخرة لهم شأن ول فقط إيمان

ًا يهتم أن بد ل فإنه المؤمن فأما ، بمؤمن فليس بها يؤمن ل ومن ، صادق
الدنيا من المباحة حاجته لطلب دعاؤه حتى عمله يحبط ل فالمؤمن ، بالخرة

، الدنيا في يعوضه ول ، الحوائج تلك بعض له وجل عز الله يقضي ل قد فإنه ،
استجابة تفسير أحاديث في ورد كما ، الخرة في دعائه ثواب له يدخر بل

التي أعماله تحبط ل المؤمن أن على أعلم فيما المة اتفق وقد ، الدعاء
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تحبط الكبيرة : إن المعتزلة من قال ومن ، إخلصه على واستمر فيها أخلص
. اليمان يبطل الكبيرة ارتكاب أن يقولون الذين هم العمال

سمعت قال وكيع  حدثنا(( غيلن بن محمود إلى بسنده الخطيب وروى
المناكحة في مؤمنون عندنا القبلة وأهل ، المؤمنون نحن يقول الثوري

قال ، الله عند حالنا ما ندري ول ، ذنوب ولنا والقرار، والصلة والمواريث
نحن ، شرك عندنا فهو هذا سفيان بقول قال : من حنيفة أبو : وقال وكيع

ًا الله وعند هنا المؤمنون وقول ، سفيان بقول نقول : ونحن وكيع . قال حق
 .)) جرأة عندنا حنيفة أبو

ابن كتاب عن ذكر ثم ، الرواية  هذه34  ) ص ( تأنيبه في الكوثري وذكر
سفيان كان قاتل وكيع  حدثنا((:  قال يعيش بن عبيد إلى بسنده العوام أبي

: أرجو قال ؟ الله : عند له قيل فإذا ، : نعم قال ؟ أنت أمؤمن قيل إذا الثوري
سفيان : قول وكيع . قال الله وعند هنا مؤمن يقول: أنا حنيفة أبو . وكان

 .)) إلينا أحب
تحقق عند يتحقق إنما الشرعي اليمان  لكن(( : 67 ص الكوثري وقال

عند حالي ما أدري ول ، مؤمن : أنا يقول فمن النقيض لتجويز المنافي الجزم
مجهولة الخاتمة إن بذلك مراد كان فإن ، الله شاء إن مؤمن : أنا أو ، الله

إن وأما ، شيء في الجزم منافاة من ذلك فليس بخير لي يختم أن الله وأرجو
ًا اعتقده ما كان إذا ما أدري ول هنا مؤمن أنا القول بذلك مراده كان هنا إيمان

ًا اليمان يكون أن الرادة بتلك جوز بل جازم غير شاك فهو الله عند إيمان
على اليقين من ليس لنه ، شيء في اليمان من ليس فهو ، يعتقده ما خلف
ً تفاوت يتصور ل أنه البيان هذا من فتبين ، شيء من المؤمنين إيمان بين أصل
ًا اليقين مرتبه عن النقص ويكون الجزم جهة  .)) كفر

. فيها النظير سلف قد والنقصان الزيادة : مسألة أقول
: قضايا ثلثا هناك أن فتحريرها الخرى المسألة فأما

ثبوت اعتقاد ترى التي المور من أمر كل ثبوت : اعتقادك الولى
. منه بد ل الذي اليمان هو جميعها

عند الكافي الجزم المور تلك من واحد بكل جازم أنك : اعتقادك الثانية
. وجل عز الله

نفس في لليمان الضرورية المور بجميع واٍف أنك : اعتقادك الثالثة
. وترك وفعل اعتقاد من ، المر

فهذا ، الله شاء : إن أو ، : أرجو فقال ؟ أنت : أمؤمن له قيل فمن
فبعيد الولى فأما ، بالثانية تعلقه يجب ول ، يخفى ل كما الثالثة بالقضية يتعلق
. عنها

وهو إيمانه يزول قد المؤمن أن على السابقة الحجرات آيات دلت وقد
عبد : أنا فتقول الثالثة بالقضية تجزم أن هذا مع ذلك يسوغ فكيف يشعر ل

ًا مؤمن الله النطق كمجرد هذا معنى باليمان تريد أن أل اللهم ، حق
. وجل عز الله بربوبية اللساني العتراف مجرد أو ، بالشهادتين

تخالفها التي الشرعية للنصوص معاملتك وتأمل ، الحجرات آيات تدبر و
ًا والفقه واليمان العقائد في في النظر وأنعم ، ظواهرها تخالف أنك زاعم
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ورسوله الله يدي بين قديم هو ما لها معاملتك في يكن أن تخشى أل ذلك
جهرك ودون لمخالفيك تجهر كما بالقول له وجهر صوته خلف لصوتك ورفع

!  ؟ بكثير والفقه الكلم في لئمتك
إإْن تعالى قوله وتدبر َف ُتْم : [  ْع َناَز ٍء إفي َت ُه َشْي ّدو َلى َفُر إه إإ ّفَل إل ال ّفَرُسو َوال

ُتْم إإْن ْن ُنون ُك إم ْؤ َذا قوله ] إلى ُت إإ َو ُهْم إقيَل : [  ْوا َل َل َعا َلى َت ْنَزَل َما إإ ّفَلُه َأ َلى ال إإ َو
إل ّفَرُسو ْيَت ال َأ إقيَن َر إف َنا ْلُم ّدوَن ا ْنَك َيُص ًا َع ُدود َفل قوله ] إلى ُص ّبَك : [  ل َوَر
ُنوَن إم ْؤ ّفَتى ُي ّكُموَك َح ُهْم َشَجَر إفيَما ُيَح َن ْي ّفَم َب ُدوا ل ُث إج إهْم إفي َي إس ُف ْن ًا َأ ّفَما َحَرج إم
ْيَت ّلُموا َقَض ُيَس ًا َو إليم  65 – 59 – ] . النساء َتْس

عبارة في ما يتضح وبها ، كفاية الجمال هذا ففي ، منها أنت أين وانظر
، الله شاء : إن أو ، : أرجو القائل قول أن توهم فإنها ، المغالطة من الكوثري

 ول(( ذلك تفسير في الكوثري قول فإن ، الولى القضية في بما الجزم ينافي
ًا اعتقده ما كان إذا ما أدري ًا ، هنا إيمان تكون بأن  يصدقا)) الله عند إيمان

اليمان هل أدري : ل قال كأنه ، الولى القضية في بما اليمان إلى الشارة
 بل((:  الكوثري وقول ، المور بقية في وهكذا ؟ الله عند إيمان محمد بنبوة
من ذكر فيما  كالصريح)) يعتقده ما خلف اليمان يكون أن الرادة بتلك جوز

. اليهام
ًا الرجل كان : إذا قلت فإن وتفرده وبروبيته تعالى الله بوجود جازم
الولى القضية تتضمنها التي اليمان أمور من ذلك وغير محمد ونبوة باللوهية

ما ثم ؟ المور تلك في جازم أنه في أي الثانية القضية في يشككه الذي فما
ًا مؤمن تعالى الله عند أنه في أي الثالثة في يشككه الذي ؟ حق

ًا وأزيده ، تدبرته لو يكفي ما مر : قد قلت : إيضاح
يكن ولم ذلك ثبت فإذا ، يتفاوت الجزم أن السابقة المسألة في تقدم

فمن ، تعالى اله عند كاف منه عندك الذي القدر أن على واضح برهان عندك
أن لك أبن فمن يتفاوت ل الول الجزم أن وهب ؟ بذلك تجزم أن لك يتهيأ أين

منتك فإن ؟ السلم عليهما ومحمد جبريل لجزم مسار جزمك بأن تجزم
بأن المصرحة النصوص في المتكلمين إتباع من كنت إن فأنظر ذلك نفسك

أنه على الدالة والنصوص ، عرشه على سماواته فوقا السماء في تعالى الله
وغير ، القيامة يوم يجيء وإنه ، الدنيا سماء إلى ليلة كل ينزل وتعالى سبحانه

ًا بأن جزمك في تأمل ثم ، السلفيون فيه خالفت مما ذلك الله رسول محمد
مسألة في أئمتك عن تقدم ما واستحضر الله عن به أخبر ما كل في صادقا
وبين الجزم ذاك بين فوازن ، جازم أنك زعمت : فإن الثالث الباب وفي الجهة

. الستة من أقل الثلثة بأن جزمك
ًا كنت إن وانظر ، يخالفها إمامك أن اشتهر الذي الحاديث في فقيه

بأن جازم وأنت المعاملة تلك منك تقع هل وانظر ، به تعاملها فيما وتفكر
ًا وقع فيما له محكم وأنك ، الله عن به أخبر ما بكل صادقا الله رسول محمد

ًا لحكمه مسلم ، الختلف فيه ًا نفسك في تجد ل تسليم ؟ قضى مما جرح
بأن يوقن من اعمل عملك في تنظر أن ذلك وأعم ، وانظر ، وانظر

ًا والجزاء والحساب التكليف من به أخبر ما كل في صادقا الله رسول محمد
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وآله عليه الله صلى النبي لعمل مقارب أو مساو عملك وهل ؟ والنار والجنة
؟ التابعين وخيار أصحابه وأفاضل وسلم

المة فأن أوضح شأنها وجدت تدبرت إن : فإنك الثالثة القضية وأما
ما بعض بثبوت الجزم يشترط من الناس فمن ، اليمان أمور في اختلفت

. تعده ل ما منها يعد أو ، تثبته ما بعض ينفي أو أنت تنفيه
، المكتوبة الصلوات على المحافظة يشترط من السنة أهل ومن
من والسلمة الفرائض على المحافظة يشترطون والخوارج والمعتزلة

بأن كجزمك فيه يخالفونك ما جميع في هؤلء بخطأ جزمك وليس ، الكبائر
نفس في حق هو ما أقوالهم من يكون أن تخشى أفل ، الستة من أقل الثلثة
ًا أنت وتكون ، المر ًا مقصر !  ؟ فيه تعذر ل تقصير

ًا فلعل الصلة أحكام من كثير في الفقهاء اختلف وقد صلواتك من كثير
فيكون مخالفته في معذور غير فلعلك ، باطلة أنها مخالفيك بعض يقول

يكون ما نفسك تسامح فيما . ولعل الصلوات تلك ترك من حكم حكمك
نفس في كبيرة يكون ما بفعله نفسك تسامح وفيما ، المر نفس في فريضة

. المخطئ أو الجاهل عذر تستح ل ولعلك ، المر
حققت فهل ، الله إل آله أل شهادة اليمان أمور رأس أن ذلك من أشد و
تأليه هو ما وأعمالك اعتقاداتك في يكون أن تخشى أفل ، اللوهية معنى

وهم بالله أكثرهم يؤمن : [ وما تعالى قال وقد ، وجل عز الله لغير وعبادة
ًا ورهبانهم أحباركم : [ اتخذوا سبحانه  وقال106 – ] . يوسف مشركون أرباب

 31 – ] . التوبة الله دون من
ذكرت  ،)) النمل دبيب من أخفى فأنه الشرك  أتقو((:  حديث وفي

المطلب هذا . وبسيط ظاهره على أنه ) وأوضحت ( العبادة كتاب في طرقه
. الكتاب ذاك في

الله عند أنه مجازف غير يجزم أن يمكنه ل أنه علم تدبر فمن وبالجملة
ًا مؤمن يعرف لم وإن بالشهادتين ناطق  معنى))  مؤمن(( بقوله يريد أن إل حق
ًا معناها ً مقتضاهما التزم ول ، تحقيق ًا يكن قد بل ، تفصيل ما بعض على مصر

بالله. إل قوة ول ولحول ، ينافيهما
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الخاتمة
طائفة تزال ل وأنه التفرق ذم في جاء فيما

الحق على قائمة
العصر هذا في العلم أهل على يجب ما و

َع وتعالى تبارك الله قال ُكْم : [ َشَر إن إمَن َل ّدي ّفَصى َما ال إه َو ًا إب إذي ُنوحشش ّفَلشش َوا
َنششا ْي ْوَح ْيششَك َأ َل َنا َوَمششا إإ ْي ّفَصشش إه َو إهيششَم إبشش ْبَرا إعيَسششى َوُموَسششى إإ إقيُمششوا َأْن َو ّديَن َأ َول الشش
ُقوا ّفَر َف َت إه َت ُبَر إفي َلى َك إكيَن َع إر ْلُمْش ُهْم َما ا ُعو ْد إه َت ْيشش َل ّفَلششُه إإ إبششي ال َت إه َيْج ْيشش َل ُء َمشْن إإ َيَششا
إدي ْه َي إه َو ْي َل إنيُب َمْن إإ َوَما ُي ُقوا .  ّفَر َف ّفَل َت إد إمْن إإ ْع ُهُم َما َب َء ْلُم          َجا إع ْل ًا ا ْغي ُهششْم َب َن ْي َب

 .14 – 13 – ] . الشورى
َيا وجل عز قال و َها : [  ّي أ

إذيَن َ ّفَل ُنوا ا ُعوا إإْن آَم إطي ًا ُت إريق إذيَن إمَن َف ّفَل ُتوا ا ُأو

َتاَب إك ْل ُكْم ا ّدو َد َيُر ْع ُكْم َب إن إريَن إإيَما إف ْيَف َكا َك َو ُفُروَن .  ْك ُتْم َت ْن َأ َلى َو ْت ُكْم ُت ْي َل َياُت َع آ
إه ّفَل ُكْم ال إفي ُلُه َو إصْم َوَمْن َرُسو َت ْع إه َي ّفَل ْد إبال َق َي َف إد َلى ُه ٍم إصَراٍط إإ إقي َت َيا ُمْس َها .  ّي أ

َ

إذيَن ّفَل ُنوا ا ُقوا آَم ّفَت ّفَلَه ا ّفَق ال إه َح إت َقا ّفَن َول ُت ُت ّفَل َتُمو ُتْم إإ ْن َأ إلُموَن َو إصُموا ُمْس َت ْع َوا  .
إل ْب إه إبَح ّفَل ًا ال إميع ُقوا َول َج ّفَر َف َول قال أن ] إلى َت ُنوا : [  ُكو إذيَن َت ّفَل ُقوا َكا ّفَر َف َت

ُفوا َل َت إمْن َواْخ إد)154(] [  ْع َب ُهُم َما   َء َناُت َجا ّي َب ْل إئَك ا َل ُأو ُهْم َو َذاٌب َل إظيٌم َع ] . آل َع
 .105 - 100عمران:-

ّفَن تعالى قال و َأ َو َذا : [  إطي َه ًا إصششَرا إقيم َت ُه ُمْسشش ُعو إب ّفَت ُعششوا َول َفششا إب ّفَت ُبَل َت الّسش
َقا ّفَر َف َت ُكْم َف إه َعْن إب إل إبي ُكْم َس إل ُكْم َذ ّفَصا إه َو ُكْم إب ّفَل َع ُقوَن َل ّفَت  . 153:  ] . النعام َت
ّفَن سبحانه قال و إإ إذيَن : [  ّفَل ُقوا ا ّفَر ُهْم َف َن ُنوا إدي َكا ًا َو َيع ُهششْم َلْسششَت إششش ْن إفششي إم
 ] .159: - ] النعام َشْيء

إقْم تعالى قال و َأ َف َهَك : [  إن َوْج ّدي ًا إلل إنيف ْطَرَت َح إه إف ّفَل إتي ال ّفَل َطششَر ا ّفَنششاَس َف ال
َها ْي َل إديَل ل َع ْب إق َت ْل إه إلَخ ّفَل إلَك ال ّديُن َذ ّيُم ال َق ْل ّفَن ا إك َل َثَر َو ْك إس َأ ّفَنا َلُموَن ل ال ْع إبيَن َي إني . ُم
إه ْي َل ُه إإ ُقو ّفَت إقيُموا َوا َأ َة َو ّفَصل ُنوا َول ال ُكو إكيَن إمَن َت إر ْلُمْش إمَن ا إذيَن .  ّفَل ُقوا ا ّفَر ُهششْم َف َن إدي

ُنوا َكا ًا َو َيع إهْم إبَما إحْزٍب ُكّل إش ْي َد إرُحوَن َل .32 – 30] الروم:-  َف
ْو سبحانه قال و َل َو َء : [) ّبششَك َشششا َعششَل َر ّفَنششاَس َلَج ّفَمششًة ال ًة ُأ َد إحشش ُلششوَن َول َوا َيَزا

إفيَن إل َت ّفَل ُمْخ إإ إحَم َمْن .  ّبَك َر إلَك َر َذ إل ُهْم َو َق َل ّفَمْت َخ َت إلَمُة َو ّبششَك َك ّفَن َر ََل ّفَنششَم ََلْم َه إمششَن َج
إة ّفَن إج ْل إس ا ّفَنا إعيَن َوال  .119 – 118: ] هود َأْجَم

وخرج الحق على بعضهم ثبت إذا بما يصدقا والختلف : التفرقا قيل إن
. الفريقين ذم تقتضي واليات ، عنه بعضهم

ّفَ قلششت ، عليششه والثبششات ، الششدين إقامششة علششى نفسششها اليششات فششإن ، : كل
علششى فالثششابت ، منهششا المقصششود هششو هششذا بششل ، السششراط واتباع به، والعتصام

ًا يحدثا لم الصراط ذلششك يحششدثا وإنمششا ، اختلف ول تفرقا بفعله يقع ولم ، شي
. التبعة فعليه ، ذلك عن منهي وهو ، السراط من يخرج من بخروج

يمكنششه ول ، السششراط علششى بالسششتقامة مششأمور : المكلششف قيششل فششإن
وحجششج ، والتششدبير والنظششر بشالبحث يعرفششه وإنمششا ، يعرفه حتى عليه الستقامة

بششل ، للخطششأ معششروف فالبششاحث مكشششوفة غيششر المقدمششة في سلف كما الحق

 . ن الصل من  سقطت )(154
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فمشا ، فبهششا النششاظرون يخلشف ل أن العششادة فشي يستحيل أنه علم الحجج متدبر
عششن الزجششر وبيششن ، الختلف إلششى يششؤدي وهششو الحجششج باتبششاع المر بين الجامع

ًا الله يكلف : [ ل وتعالى تبارك الله قال وقد ، الختلف ] وقال وسعها إل نفس
] . استطعتم ما الله : [ فاتقوا سبحانه

غيششر الحششق حجج : إن : قولي التوفيق وتعالى تبارك اتلله : وأسأل أقول
ومشششقة عناء إلى إدراكها في يحتاج بحيث إنها سلف كما معناه إنما مكشوفة،

زعششم لششه يتيسر بحيث وغيره نفسه يغالط أن خلفها في هوى له من ويمكن ،
، ، اختلف إلششى يشؤدي ل الحجششج واتبششاع معشذور، فهو المحق هو يكن لم إن أنه

: أمرين في الشأن وإنما ، الشبهات اتباع إليه يؤدي وإنما
. الشبهات من الحجج : تمييز الول
اع عنشه المنهي الختلف : معرفة الثاني هشو واحشد أمشر فشي هشذا . وجم

إصششَراَط بقششوله تعششالى اللششه بينششه وقششد ، المسششتقيم السششراط معرفة إذيَن : [  ّفَلشش ا
َعْمَت ْن إهْم َأ ْي َل إر َع ْيشش إب َغ ْغُضششو ْلَم إهششْم ا ْي َل ّليَن َول َع ّفَضششا المنعششم أن علمنششا ] . وقششد ال
ًا عليهم     .     النبي هم المة هذه من قطع
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القرآن في ومعناه وسلم عليه الله صلى مريم بن عيسى المسيح عن يؤثر  الذي)(156
تعالى ) وقوله تعقلون ] أفل الكتاب تتلون [ وأنتم أنفسكم وتنسون بالبر الناس ( أمأمورون

َيا َها : [  ّي أ
إذيَن َ ّفَل ُنوا ا ُلوَن إلَم آَم ُقو ُلون ل َما َت َع ْف ُبَر َت َك ًا َ ْقت َد َم ْن إه إع ّفَل ُلوا َأْن ال ُقو ُلوَن ل َما َت َع ْف ] . م َت

 ع
 –1848)) (  (( صحيحه في حبان ابن أخرجه ، السناد صحيح مرفوع حديث هو : بل قلت

أدري ول  ) ،33(  )) رقم الصحيحة الحاديث (( سلسلة في مخرج وهو ، ) وغيره موارد
قام الذي هو فإنه الرزاقا عبد محمد الشيخ فضيلة سيما ول ، الشيخين على ذلك خفي كيف
ًا تحقيقه وعلى )) ، حبان أبن زوائد إلى الضمآن (( موارد كتاب نشر على لم فلعله ، أيض

رب لله الحمد أن دعوانا :(( وآخر بقوله ختمه قد التعليق لهذا كتابته عند الحديث يتذكر
. ، والمرسلين النبياء وسائر ، وصحبه وآله ، محمد نبيه على الله وصلى ، العالمين

)) حمزة الرزاقا عبد محمد  كتبه1370 سنة الحجة  ذي23 الثلثاء يوم صباح قراءته من فرغت
 .
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متواترة والخطبة ، الكسوف صلة في وسلم عليه الله صلى خطبته من قطعه هذا  قلت)(157
ًا عشرين نحو عنه رواها وسلم عليه الله صلى عنه طريق من أكثر عنه له وأكثرهم ، صحابي

رواية من بشير بن النعمان أو مخارقا بن قبيصة حديث من إل القطعة هذه ترد ولم ، واحد
حاتم أبي ابن مثل ، بالنقطاع الحديث علماء من المحققون أعله إسناد وهذا ، عنه قلية أبي

ًا ومتنه بإسناده أن ذلك على زد ، وغيرهما البيهقي ًا اضطراب ومحلة ، هنا لبيانه مجال ل ، كثير
من فيها وسلم عليه الله صلى رأي وما ، الكسوف صلة (( صفة في المؤلفة رسالتي في

 ) .6(  )) رقم اليات
ًا و عدم ذلك إلى ضممنا فإذا ، قلبة أبي عن الطرقا بعض في إل يرد لم المذكور فالتجلي أيض

للتفرد منكر ضعيف أنه ذلك بعد ريب فل ، العشرين الصحابة سائر أحاديث في ورودها
باعتبار هو إنما تيمية أبن وتقوية ، النكارة تثبت ذلك من وبأقل ، التواتر لرواية والمخالفة

الضطراب ول بينهما الذي للنقطاع يتنبه ولم ، الصحابي عن قلبة أبي عن الرواية ظاهر
. إليه ألمحنا الذي

. الحديث أصل داود أبي وعند النسائي عند هي وإنما ، داود أبي عند ليست القطعة هذه أن ثم
 التنبيه.ن فاقتضى
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كذلك وليس ، مرفوع غير موقوف المذكور الحديث أن يوهم )) قد (( الثار بش التعبير  قلت)(158
ًا جاء فقد ، ليس لكن ، عنه الله رضي أنس حديث من )) وغيرهما (( الصحيحين في مرفوع

ً قتادة عن الزيادة هذه جاءت وإنما )) ، العتيق بيته (( يوازي فيه صحيح بسند بمعناها مرسل
ًا عباس وابن هريرة أبي حديث من ورويت ، ًا وعلي ، مرفوع مجموعها يشهد مما ، موقوف

 ) .471(  )) برقم الصحيحة (( الحاديث في ذلك خرجت وقد ، لثبوتها

ًا متعجب وأني ، والمتصوفة المتكلمين بتأويلت أشبه التأويل هذا  قلت)(159 حكاية من جد
. له وإقراره إياه الشيخ فضيلة

. آدم وبين بيننا الطريق نصف في ثمود أن استظهره ما على يصح إنما خلدون ابن استشكال و
الثار من الن حتى مثله ثبت ول ، المعصوم عن نص به يأت لم إذ ، بالغيب رجم وهذا

الغيبية المور من الحديث . فيبقى استظهره ما خلف على دلت قد لعلها بل ، المكتشفة
. استشكال أي دون بها اليمان يجب التي

 )) . ن (( صحيحهما في الشيخان أخرجه إليه المشار الحديث و
 من1386 سنة  شعبان17 بتاريخ تعالى الله شاء إن النافع الكتاب هذا على التعليق انتهى به و

.  أجمعين وصحبه آله وعلى عليه الله وصلة ، المرسلين سيد هجرة
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25 الخميس صباح بالطائف كتب
1370 الحجة ذي

حمزة الرزاق عبد محمد
ًا ًا حامد  مصلي


	العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي اليماني
	رفع اليدين
	المسألة الثالثة
	المسألة الرابعة
	المسألة الخامسة
	المحرم لا يجد إزارا أو نعلين السراويل والخف ولا لا فدية عليه



	الحمد لله الذي لا أعلم به من نفسه ، و لا أصدق نبأ عنه من وحيه ، و لا آمن على دينه من رسله ، و لا أولى بالحق ممن أعتصم بشريعته و رضي بحكمه ، و أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله ، اللهم صل على محمد ، و على آل محمد ،،كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد ، و على آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، و رضي الله عنهم اختارهم لصحبة رسوله ، و حفظ شريعته ، و عن أتباعهم المقتدين بأنوارهم ، المقتفين لآثارهم ، الى يوم الدين .
	فصل
	ومنها أن العامة لا يحتاجون معه إلى التقليد المريب الموقع للمسلمين في الاختلاف و التفرق و التنابذ و التنابز و الفتن ، لأن القضية أما أن يتفق عليها علماء الدين فتكون إجماعاً ، و إما أن لا يظهر فيها مخالفة إلا ممن يشذ فيكون إتباع الجمهور المعلوم انهم إنما يتبعون كتاب الله تعالى و سنة رسوله أخذاً بالراجح الواضح .
	وهذا إنما يحتاج إليه في فروع العقائد التي لا يضر عدم استيقانها ، هذا مه أنه يسهل على العلماء أن يذكروا للعامة الحجة النقلية فيفهمها العامة فيكون متبعين للشرع ، و بذلك تطمئن قلوبهم ، و يزيد إيمانهم ، و يعظم ثوابهم . و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
	وأما القادحون في الجميع فهم السوفسطائية ، و هم ثلاثة فرق ، أمثلها و أفضلها كما في ( المواقف ) و ( شرحها ) اللا أدرية يشكون في كل شيء .

	فصل
	تنزيه الله تبارك و تعالى عن الكذب
	تنزيه الأنبياء عن الكذب
	الباب الثالث
	في الاحتجاج بالنصوص الشرعية في العائد

	السلفي : كان العرب الذين خوطبوا بالقرآن و السنة أولاً كغيرهم من الناس بعقولهم الفطرية و ما توارثوه عن الشرائع أن الله عز و جل [ ليس كمثله شئ و هو السميع البصير ] فكانوا يعلمون أنه سبحانه ليس بحجر و لا كوكب و لا إنسان و لا طائر و لا جني و لا ملك و لا من المخلوقات التي عرفوها و التي لم يعرفوها بل هو رب كل شئ و خالقه . و قد شهد لهم القرآن بأنهم كانوا يعتقدون وجود الله عز و جل و ربوبيته ، و أنه يرزق من السماء و الأرض ، و الذي لملك السمع و الأبصار ، و يخرج الحي من الميت ، و يخرج الميت من الحي ، و يدبر الأمر كله ، و له الأرض و ما فيها ، رب السماوات السبع ، و رب العرش العظيم ، بيده ملكوت كل شئ و هو يجير و لا يجار عليه ، خلق السماوات و الأرض ، و سخر الشمس و القمر ، و يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر له ، ينزل من السماء ماء فيحي به الأرض ، خلق السماوات و الأرض و هو العزيز العليم . إلى غير ذلك . انظر سورة ( يونس ) : 31 ، و سورة ( المؤمنون ) : 84 – 89 ، و سورة ( العنكبوت ) : 61 – 63 ، و سورة ( الزمر ) : 38 ، و سورة ( الزخرف ) : 9 و 87 ، و سورة ( البقرة ) : 21 – 22 و ( تفسير ابن جرير ) ج 1 ص 126 .
	و كانوا كغيرهم من أصحاب العقول الفطرية يعلقون أن الله سبحانه و تعالى ذاتاً قائمة بنفسها ، و لم يكن ذلك موجباً أن يتوهموا أنه من جنس ما يرونه و يلمسونه ، و لا مماثلاً لشيء من ذلك فقد كانوا يعتقدون وجود الجن و الملائكة ، و أنها قد تكون بحضرتهم و هم لا يرونها ، و لا يسمعون كلامها و لا يحسون بمزاحمتها لهم ، و يعلمون أن الله عز و جل أعلى و أجل و أبعد عن مماثلة ما يرونه و يلمسونه و كانوا كغيرهم من الناس يعلمون أن الموجود القائم بنفسه حقيقة لا يمكن أن يكون لا داخل العالم و لا خارجه ، و لا متصلاً به و لا منفصلاً عنه ، و لا قريباً من غيره من الذوات و لا بعيد عنها ، فكانوا يعتقدون أن الله تبارك و تعالى فوق عرشه الذي فوق سمواته .
	في عقيد السلف و عدة مسائل
	القرآن كلام الله غير مخلوق
	الإيمان قول وعمل يزيد وينقص

	قول : أنا مؤمن إن شاء الله
	و ما يجب على أهل العلم في هذا العصر


