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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

 تقديم
  

ال “بعثه بكتاب عريب مبني،  دين احلق، و هللا العليم احلكيم، الرؤوف الرحيم، الذي أرسل رسوله باهلدى و احلمد

حجة واضحة باقية  لسعادة مجيع اخللق، فكان برهان صدق يف الدين، و ”ال من خلفه يأتيه الباطل من بني يديه و

أمر رسوله صلى اهللا  القيام حبقه، و والوفاء بعهده،  أوجب على األمم االعتصام حببله، و أبد الدهر على العاملني، و

ترك أمته  أنذر، و و ربش فسر، و بين و أدى األمانة، و و لرسالة،أمر اخللق باتباعه، فبلغ ا ، وسلم ببيانه عليه و

تبليغ رسالته  أمانة يف إقامة الدين و قام أصحابه من بعده مقام صدق و على احملجة البيضاء ليلها كنهارها، و

فقهاء األمة  من تالهم من أعالم اإلسالم و سلك مسلكهم يف ذلك من تبعهم بإحسان، و سنة، و الزكية كتاباً و

بينوا حكم اهللا فيه،  اتهدين، الذين هم أعلم مبعاين احلديث، فلم يدعوا باباً من أبواب الفقه يف الدين إال وجلوه و

  .البيان املستطاب أتوا فيه بالعجب العجاب و و

  :بعد و

يف أكثر املعارف،  صنف موسوعة علمية، أخذ من مجيع العلوم، و )هـ 487 – 419(ترب إمام احلرمني اجلويين عي

يف العصر احلاضر، بدأت كتبه  و. شاعت يف أرجاء الدولة اإلسالمية قد القت كتبه قبوالً حسناً يف القدمي، و و

كتابه يف  خصوصاً كتبه يف أصول الفقه، و قد القت كتبه عناية خاصة من قبل العلماء و تنشر تدرجيياً، و تطبع و

  .”تياث الظلمغياث األمم يف ال“السياسة الشرعية 



الذي ينتمي إىل كتب علم اخللف، هدف  ”مغيث اخللق يف ترجيح القول احلق“إن من أوائل ما نشر له كتاب  و

وضع كتاب موجز يف وجه تقدمي مذهب الشافعي على املذاهب كلها، ليطلع ) كما يذكر يف مقدمته له( من ورائه

 )فــ(...كافة املؤمنني مطالعته أنه جيب على عامة املسلمني و و... مييل إليه خاصة الناس اخلاص، و عليه العام و

 )و(... قرباً انتحال مذهب الشافعي غرباً، بعداً و عامة املسلمني شرقاً و حنن ندعي أنه جيب على كافة العاقلني و

  ).ن إمنا عقدنا هذا الكتاب لنخوض يف الكلياتأل لسنا نقول يف آحاد املسائل فذاك من الفقه، و

بالرد عليه، حيث امه بالتعصب للمذهب  )هـ 1371 – 1297(قد قام العالمة الشيخ حممد زاهد الكوثري  و

أرد ا على كتيب  ”إحقاق احلق بإبطال الباطل يف مغيث احلق“: فهذه رسالة مسيتها: الشافعي، يقول الكوثري

أسلك فيما  )و(... ما واالها يف خراسان و يعزى إىل أيب املعايل اجلويين، كان مثار فنت يف منتصف القرن اخلامس

القسوة على قدر ما يستوجبه الكالم الذي أرد عليه من جهة بعده  وأكتب إن شاء اهللا منهجاً وسطاً بني التلطف 

على  و... لسنا ننكر أن إلمام احلرمني فضالً جسيماً يف مؤلفاته يف علم أصول الدين و... قربه منه  عن احلق و

  .أصوله، ال خربة له باحلديث مطلقاً كثرة مؤلفاته يف الفقه و بني الشافعية وجاللة قدره 

قليلة، فقد قمنا بإعادة طبعه اعتماداً على الطبعة األوىل اليت طبعت يف  ”مغيث اخللق“ ملا كانت نسخ كتاب و

معه حبيث  ”إحقاق احلق" إكماالً للفائدة فقد قمنا بطباعة كتاب الكوثري و. 1934القاهرة باملطبعة املصرية عام 

  .جعلناه هامشاً له

  .للعالمة الكوثري يف أول الكتاب قمنا بتقدمي ترمجة إلمام احلرمني اجلويين و و

نعم  أن يتقبل منا عملنا إنه نعم املوىل و يف اخلتام نرجو من اهللا تعاىل أن يعيننا يف خدمة هذا التراث اإلسالمي و و

  .املصري



  

  1ترجمة اإلمام الجويني

  مغیث الخلق في ترجیح القول الحق: مؤلف كتاب

  نسبه اسمه و
 

ينسب  و .حيوية، اجلويين، النيسابوري هو عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد بن

جوين نسبة إمام احلرمني إىل  و. مها من بالد فارس، يف مشال إيران اليوم نيسابور، و إمام احلرمني إىل جوين و

بعد  –أما نسبته إىل نيسابور فبسبب والدته فيها  و .منحدرة له من والده الشيخ أيب حممد اجلويين، الذي ولد فيها

 أقام فيها طوال حياته باستثناء أوقات رحالته، مث توىل فيها التدريس و ل فيها العلم، و و –أن استقر ا والده

  . دفن فيها ، والنظامية إىل أن ماتاملدرسة  الوعظ يف املسجد و اخلطابة و

 والدته
  

 هــ، و 417قيل سنة  هـ و 410تراجم الرجال يف وقت والدته، فقيل ولد سنة  اختلف علماء التاريخ و

  ).م1028شباط  22(هـ  419رم سنة ذهب معظمهم إىل أنه ولد يف الثامن عشر من احمل

 لقبه كنیته و
 

 الوصف و إمنا هي للتعظيم و هذه الكنية ليست بالنسبة لولده، و املعايل، و كان إمام احلرمني اجلويين يكىن بأيب

  . أشرفها و املدح، باعتباره يقصد معايل األمور

                                                             
 .دمشقاإلمام اجلويين إمام احلرمني، للدكتور حممد الزحيلي، دار القلم، : بتصرف عن كتاب1



 انتشر و هو الذي شاع و و –الثاين  األول ضياء الدين و: العلماء عليه لقبني أما بالنسبة للقبه، فأطلق الناس و   

السبب يف هذا اللقب الثاين أن اجلويين خرج إىل مكة املكرمة فحج  احلرمني، وهو إمام  -صار اجلويين معروفاً به

جمالسة  التصنيف و اإلفتاء و التدريس و مث ذهب إىل املدينة املنورة للزيارة، مث جاور مبكة أربع سنني للعبادة و

  .أم بالناس يف احلرمني الشريفني، فسمي لذلك إمام احلرمني العلماء، و

 خروجه من نیسابور رحالته و
  

القرى القريبة منها مثل  املدن و علماء نيسابور و يف املرحلة األوىل من حياته اقتصر على حتصيل العلم عن والده و

االستفادة منهم، إىل أن  مناظرم و استمر يف تلقّي العلماء، و غريها، حىت ملع جنمه، و أصبهان و مروٍ و سرخس و

أحرم باحلج  ت إمام احلرمني أن يترك موطنه، فخرج إىل بغداد، مث توجه إىل احلجاز ووقعت فتنة يف نيسابور أجرب

أظهر  أم الناس، و املسجد النبوي الشريف، و جاور عند املسجد احلرام و زار املدينة املنورة، و ضته، ويأدى فر و

  .وطنه ساملاً غامناً مث عاد إىل بلده و، حىت لقب بإمام احلرمني، بقي هناك أربع سنوات قام بالتدريس، و علمه هلم و

 أن السبب يف خروجه يرجع إىل الفتنة اليت نيمني من نيسابور فريى أكثر املؤرخأما عن سبب خروج إمام احلر

 خالصتها ترجع إىل األحوال السياسية و مصر، و الشام و امتد أثرها إىل العراق و وقعت خبراسان خاصة، و

شيوع  النفوذ، و استالمهم للسلطة و وعة على معظم األقطار اإلسالمية، استيالء الشي هي و. املذهبية الدينية و

  . الباطنية يف ذلك الوقت آراء املعتزلة و

كان من أهل السنة،  هـ كان زعيم السالجقة السلطان طغرلْبك، أبو طالب حممد بن ميكائيل، و 445يف عام  و

 ، وكان وزيره أبا نصر منصور بن حممد الكندري كان يناصر أهل السنة، و كان خيراً و على املذهب احلنفي، و و

 كان شديد التعصب ملذهبه و اسمة و الكرامية و يؤمن مببادئ القدرية و رافضياً، خبيث العقيدة، و كان معتزلياً

حممد بن هبة اهللا  كان اإلمام أبو سهل بن املوفق، يف ذات الوقت شديد الكراهة على الشافعية خاصة، و فرقته و



كان  و. الكرم معروفاً باجلود و سلطة، و كان صاحب مال و البسطامي النيسابوري زعيم الشافعية بنيسابور، و

يتوقع له استالم الوزارة مكان الكندري، فخشي الكندري منه، فزين للسلطان طغرلبك لعن املبتدعة على املنابر، 

التنكيل بأهل  النيل من الشافعية، و األمر ذريعة للطعن باألشعرية، و اختذ الكندري هذا فأمر السلطان بذلك، و

توىل بنفسه اإلشراف على  و األشاعرة، االنتقام من ابن املوفق، فضم إىل أمر السلطان بلعن املبتدعة لعن السنة، و

من املعتزلة الذين استعان بطائفة  اخلطباء بنيسابور بإعالن ذلك يف خطب اجلمعة، و إجبار األئمة و ذلك، و

أنه  نقل املعتزلة بعض اآلراء احملرفة عن أيب احلسن األشعري إىل السلطان طغرلبك، و يتسترون باملذهب احلنفي، و

شرح احلال له، فأعلن العلماء جماهدة الباطل، فصدر  حجبوا السلطان عن مقابلة علماء نيسابور و يقول ا، و

أيب  إمام احلرمني اجلويين، و ستاذ أيب القاسم القشريي، واأل ئيس الفرايت، واألمر من السلطان بالقبض على الر

الفرايت  مت القبض على القشريي و األوباش، و أغروا م العامة و و منعهم عن احملافل نفيهم، و ، وسهل بن املوفق

اجلهاد  الناس إىل القتال و كان ابن املوفق غائباً يف بعض النواحي، فنجا، مث دعاو حبسوا،  أودعوا السجن، و و

خفية عن طريق فقد أحس باألمر فاختفى، مث خرج  أما إمام احلرمني مت له ذلك، و إلطالق سراح العلماء، و

اشتد األمر على ذلك  و.منهم احلافظ أبو بكر البيهقي خرج العلماء من نيسابور، و احلجاز، و كرمان إىل بغداد و

اجتهوا  فارقوا األهل، و اإلذالل، و رفضوا اإلذعان هلذا االضطهاد و اء أوطام وهجر العلم يف خمتلف البلدان، و

لقد مجعت تلك السنة أربعمائة قاضٍ : يقال حلرام باحلج مستغيثني باهللا، ملتجئني إليه متضرعني له، واإىل بيت اهللا 

 رجع كثري منهم إىل أوطام، و احلنفية هجروا بالدهم بسبب هذه الواقعة، و من قضاة املسلمني من الشافعية و

  .العلم جاور باحلرمني فريق ثالث يف العبادة و تشتت فريق ثان، و

كتب  الفرايت من احلبس، و السب على املنابر، بعد خروج القشريي و توقف اللعن و قد انتهت هذه الفتنة، و و

  ."احملنة شكاية أهل السنة حبكاية ما ناهلم من" أبو القاسم القشريي رسالة باسم



 رؤساء األشاعرة، منهم القشريي، و وصل األمر إىل السلطان طغرلبك، فاستدعى مجاعة من علماء نيسابور و و

من  إنا لعنا املبتدعة و: قال تراجع السلطان، و نطقوا بالصدق، و ما مت، فبينوا له احلق، و سأهلم عما وصله و

توىل  مث قتل من بعده الوزير الكندري ومل متضِ فترة حىت مات السلطان طغرلبك،  يقول باالحنرافات املذكورة، و

كان إمام احلرمني قد رجع إىل أهله  قاموا بالتصحيح الكامل، و ، وطان ألب أرسالن وزيره نظام امللكاحلكم السل

 ىل التدريس فيها مع الوعظفتح له نظام امللك مدرسة نظامية بنيسابور، فتو أعماله، و استلم وظائفه و وطنه، وو 

  .1الفنت زالت نوبة التعصب و املناظرة مدة ثالثني سنة دون منازع حىت لقي ربه، و اإلمامة و اخلطابة و و

تنقل يف البالد،  جاور مبكة، و احلجاز، و الرجال أن إمام احلرمني سافر إىل بغداد و تذكر بعض كتب التراجم و و

ابن العماد أن  يضيف الذهيب و التعصب، و دون أن يرتبط ذلك بالفتنة و نيسابورالتقى بالعلماء، مث عاد إىل  و

يلقي الدروس  يلتقي حبضرته بكبار العلماء، و إمام احلرمني صحب الوزير الكندري مدة يطوف معه يف البلدان، و

فضياً متعصباً على أهل را هذه رواية غريبة ال تتفق مع شخصية الكندري الذي كان معتزلياً بغداد، و يف العسكر و

لعله صحب إمام احلرمني يف هذه  حسنت توبته قبل قتله، و يعلل ابن العماد أن الكندري قد تاب و السنة، و

  .املرحلة

 آثاره إنتاج إمام الحرمین و
  

حملقاً يف  لكنه كان مبدعاً و صنف يف أكثر املعارف، و كان إمام احلرمني موسوعة علمية، أخذ من مجيع العلوم ، و

  .علم الفقه أصول الدين، و هي علم الكالم و لتدريس يف ثالثة علوم أساسية، وا التأليف و
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الوزير الشهري  القت كتب إمام احلرمني يف القدمي قبوالً حسناً على املستوى الرمسي عند السلطان ألب أرسالن و و

املراكب الثمينة، كما نالت كتب إمام احلرمني  و تقدمي اخللع والتقدير  نظام امللك الذي قابله عليها بالشكر و

ذاعت يف  اهتم ا علماء عصره، و و نسخها الكتاب، شهرة فائقة على املستوى العلمي، فدوا التالميذ، و

الشرح  التقييم، و الدراسة و التمحيص، و علماء الكالم بالتقدير و علماء األصول و تلقاها الفقهاء و اآلفاق، و

احلجاز  بغداد و أقواله على املستوى الشعيب يف نيسابور و آراؤه و انتشرت كتب إمام احلرمني و االختصار، و و

تناقلوها جيالً عن  بني مجيع املسلمني، و البالد اليت رحل إليها أو مر ا، مث شاعت يف أرجاء الدولة اإلسالمية و و

  .احلمد هللا ىت وصل إلينا معظمها وجيل، ح

بدأت هذه  أقبل عليها العلماء يف خمتلف الفنون، و قت كتب إمام احلرمني عناية خاصة يف العصر احلاضر، ومث ال

يف النصف األول من القرن العشرين على بعض كتبه، كالعقيدة اقتصر األمر  تنشر تدرجيياً، و الكتب تطبع و

  .الكبرية إىل النور بدأت تظهر بقية كتبه الثمينة ويف النصف الثاين من القرن العشرين  مغيث اخللق، و النظامية، و

 ثبت بكتب إمام الحرمین
  

  :إنتاجه إىل ما يلي ميكن تصنيف مؤلفاته و و

 :هي علم الكالم، و أصول الدين و كتب العقيدة و -1

 .اإلرشاد إىل قواعد األدلة يف أصول االعتقاد -1

 الشامل يف أصول الدين -2

 .اجلماعة السنة و ملع األدلة يف قواعد عقائد أهل -3



 .العقيدة النظامية -4

 .أجوبتها مسائل اإلمام عبد احلق الصقلي و -5

 .كتاب أمساء اهللا احلسىن -6

 .اإلجنيل من التبديل شفاء الغليل يف بيان ما وقع يف التوراة و -7

 .رسالة يف أصول الدين -8

 .خمتصر اإلرشاد للباقالين -9

 .الكتاب السابق بعنوان آخر لعله هو التلخيص يف األصول، و - 10

 .الكرامات - 11

 :هي كتب أصول الفقه، و  -2

 .هو أمهها الربهان يف أصول الفقه، و -1

 .اإلرشاد يف أصول الفقه  -2
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  .”الكفاية يف اجلدل“هو  اجلدل، و آداب املناظرة و كتاب يف أصول البحث و – 6

  :هي كتب يف العلوم األخرى، و – 7

 .كتاب يف النفس -1
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تنوع  هي تدل على سعة ثقافته، و املصنفات اليت خلفها إمام احلرمني، و يالحظ من هذا العرض تنوع الكتب و و

  .إلسالميةمشول كتبه للعلوم ا مؤلفاته، و

 موته مرض إمام الحرمین و
  

إىل أن  ةثالثني سنة متواصل أعبائه طوال القيام بواجباته و توىل مناصبه، و استمر إمام احلرمني على نشاطه، و

هو مرض معروف، يظهر فيه اخللط الصفراوي على  أدركه قضاء اهللا الذي ال بد منه، فمرض مبرض الريقان، و

 إىل التدريس و جملس التذكري وعاد  بقي أياماً يف هذا املرض، مث برئ منه، و يطفو على اجللد، و سطح البدن، و

مل ميضِ إال زمن قصري حىت عاوده  العلماء، و التالميذ و العوام، و خواص وحصل السرور لل القيام بأعماله، و

هي قرية من قرى  فترت مهته، فحمل يف حمفّة إىل بشتنِقان، و ازداد ضعفه، و غلبت عليه احلرارة، و املرض، و

عف، بدت عليه خمايل وفرة الغالت، فزاد الض كثرة اخلريات، و خفة املاء، و نيسابور، متتاز باعتدال اهلواء، و



يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل (سلَّم الروح إىل بارئها هانئة مرضية  جاء األجل الذي ال راد له، و املوت، و

تويف إمام احلرمني رمحه اهللا ليلة  ، و]30 – 27: الفجر[) ادخلي جنيت ربك راضية مرضية فادخلي يف عبادي و

أربع مائة  سبعني و العشرين من شهر ربيع اآلخر، من سنة مثان و اخلامس واألربعاء بعد صالة العشاء، يف 

يف يوم األربعاء محل بني الصالتني إىل  نقل يف تلك الليلة إىل نيسابور، و هو ابن تسع و مخسني سنة، و للهجرة، و

مني إىل داره من شدة محل إمام احلر صلى عليه ابنه أبو القاسم بعد جهد جهيد، و ميدان احلسني يف املدينة، و

 دفن يف داره، مث نقل بعد سنني إىل مقربة احلسني و) هو وقت قبيل غروب الشمس و( يلالزمحة وقت التطف

  .دفن إىل جانب والده و بنيسابور،

  :1مما قيل فيه قول الشعر، و املراثي وأكثر الشعراء  و

  أيام الورى شبه الليايل و  قلوب العاملني على املقايل

  قد مات اإلمام أبو املعايل و  أيثمر غصن أهل العلم يوماً

  

  "مغیث الخلق في ترجیح القول الحق"كتاب 
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علم اخلالف هو العلم الذي يتعلق باألدلة  و .ينتمي إىل كتب علم اخلالف ”مغيث اخللق“الكتاب الذي بني أيدينا 

يقيم  التفصيلية، و االستنباط من األدلة اإلمجالية ويبحث عن وجوه  األصول اليت يأخذ منها األئمة أحكامهم، و و

  .احلجج الشرعية الجتهاد األئمة الفقهاء الرباهني و األدلة و

خاصة أصول  يستمد أصوله من العلوم العربية و الشرعية، و مبادئه، و يعتمد علم اخلالف على علم اجلدل و و

  .الفقهلذلك اعتربه بعض العلماء ملحقاً بأصول  الفقه، و

 بيان القواعد و األدلة ألقواهلم، و الرباهني و يهدف علم اخلالف إىل تأييد مذهب األئمة بإيراد احلجج و و

رد الشبه اليت تثار  دفع الشكوك اليت ترد على املذهب، و االستنباط، و األصول اليت اعتمدوا عليها يف االجتهاد و

  .إيقاعها يف املذهب املخالف و عليه،

 كانت نفسه تتوق إليه لسعة ثقافته، و علم اخلالف إمام احلرمني اجلويين ردحاً طويالً من الزمن، و قد شغل و

 ممارسته للجدل و اطالعه الواسع على املذاهب الفقهية األخرى، و ختصصه يف الفقه على املذهب الشافعي، و

 اجلماعة، و انتصاره هناك ملذهب أهل السنة و املقارنة فيه بني املذاهب و تآليفه يف علم أصول الدين و املناظرة، و

املقارنة مع املذهب خاصة يف  هذه الصفات تؤهله للمشاركة الكاملة يف علم اخلالف، فكتب عدة مصنفات فيه، و

  .كان ينافس املذهب الشافعي و خراسان، منتشراً يف العراق و احلنفي الذي كان شائعاً و

منذ زمن بعيد، فال يدرس علم  اندثر يف عصرنا احلاضر، و ال وقد ز - علم اخلالف –إن موضوع الكتاب 

قد مجع بعض العلماء يف علم  و“: قد قال طاش كربى زادة ال يطلع عليه أحد، و اخلالف بني العلوم الشرعية، و

 التعليقات، لكن قد ضاع كتبه، و غري ذلك من الرسائل و بعضهم األربعني، و اخلالف املسائل العشرين، و

 وإىل اهللا املشتكى من زمان صار الكالم فيه كالماً بال أثر،  ، و...بطلت معامله يف زماننا هذا  انطمست آثاره، و

  .”املعقول مغفوالً األصول فضوالً، و اخلالف خالف بال مثر، و



بية اليت فرعه جزء من الدعوة املذه أمثاله من كتب بقية املذاهب عبارة يف أصله و و ”مغيث اخللق ”الكتاب و

ال غبار عليها، لكن اقترنت يف العصور املتأخرة  استمرت إىل يومنا هذا، و بدأت من القرن الثالث اهلجري، و

الفقهاء املخلصون  العلماء العاملون، و العصبية الضيقة بني املذاهب اليت يأنفها األئمة أوالً، و املقيت، و بالتعصب

 االحترام بني املتدينني ألئمة املذاهب، و جتلى التقدير و احلمد هللا، و ة وقد زالت هذه العصبية املذهبي ثانياً، و

االختيار لألحكام التشريعية العملية من خمتلف املذاهب  انتشر االنتقاء و تقررت الدراسة املقارنة بني املذاهب، و

  .املعامالتشاع بني عامة الناس إمكان تقليد مذهب آخر يف العبادة أو  دون تقيد مبذهب، و

انتشرت الدراسات املقارنة بني  باملقابل فقد ظهر إىل الوجود الفقه املقارن الذي حيل حمل علم اخلالف، و و

  :أمهية إال من ثالث نواحٍ فائدة و ”مغيث اخللق” مل يبق ملوضوع كتاب تصنيفاً، و حبثاً و املذاهب تدريساً و

 مناط االجتهاد و معرفة مآخذ األئمة و مناقشتها، و ض األدلة وعر الدراسة املقارنة فيه بني اآلراء، مع: األوىل

  .األصح االستنباط للوصول إىل ترجيح القول األقوى و

 مناقشاته، و احتجاجه و القواعد اليت ذكرها إمام احلرمني اجلويين أثناء عرضه و االستفادة من األصول و: الثانية

  .كلية مفيدةقواعد فقهية  هي فوائد أصولية طيبة، و

 عبارات رصينة، و و حكمها اليت بينها اجلويين رمحه اهللا بأسلوب شيق، واالستفادة من أسرار الشريعة : الثالثة

كل فرع منه، كما تدل على ة حكم ألفاظ رقيقة، تدل على عمق اإلمام رمحه اهللا يف إدراك أسرار التشريع، و

  .استعماالً عرضاً و و متكنه من اللغة العربية فهماً فصاحة األسلوب و

 تقییم كتاب مغیث الخلق
  



أن ذلك  أنه ينال من اإلمام أيب حنيفة، و كان هذا الكتاب مثار جدل كبري الام إمام احلرمني بالتعصب املذهيب، و

 إليه، ومكانته، مما دفع بعض العلماء إىل إنكار نسبة الكتاب  أدبه و فضله و علمه و ال يليق مبقام إمام احلرمني و

 أنه مدسوس على إمام احلرمني، كما محل عدداً من علماء احلنفية على الرد على هذا الكتاب، منها كتاب

تشييع الفقهاء “ كتاب لنوح القونوي احلنفي، و ”الكلمات الشريفة يف ترتيه أيب حنيفة عن الترهات السخيفة“

مد زاهد الكوثري يف هذا العصر فجمع بني الكتابني جاء الشيخ حم للشيخ علي القاري احلنفي، و ”لتشنيع السفهاء

طبعه يف مطبعة األنوار مبصر، الطبعة األوىل سنة  ، و”حلق بإبطال الباطل يف مغيث اخللقاإحقاق “ بكتابٍ مساه

امهم بالتعصب  اإلمام الرازي، و تلميذه الغزايل و اجلويين ومحل الشيخ الكوثري يف مقدمته على  هـ، و1360

نال من اجلويين، مث بدأ يف الرد على كتابه فقرة فقرة بأسلوب حاد، مع التعصب أليب حنيفة  الشافعي، و للمذهب

  . ”متعصب رمي مبتعصب“: كان الكوثري يقول عن ذلك رمحه اهللا، و

  .هكتاب إحقاق احلق للكوثري هامشاً ل قد مجعنا بني الكتابني، فجعلنا كتاب مغيث اخللق للجويين يف األعلى، و و

  

  

  

  

  



  1ترجمة الكوثري

  ”إحقاق احلق“اب تصاحب ك

مخس و عن  1345املتوىف يف دوزجه يوم األربعاء ثاين عشر ربيع اآلخر سنة ( هو حممد زاهد بن احلسن احللمي

ابن علي الرضا بن جنم الدين خضوع بن باي بن قنيت بن  )1303كان انتقل إليها من قريته سنة  سنة، و سبعني

يرجح أن يكون  من هنا كانت النسبة و ينحدر من أصل جركسي من فخذ يعرف جدهم باسم كوثر و قانص و

  .كوثر حنو سبعة آباء بني قانص و

تلقى مبادئ  و 2مع أذان الفجر يف قرية احلاج حسن أفندي 1296 ةمن شوال سن 28أو  27ولد يوم الثالثاء 

نزل عند وصوله يف مدرسة دار احلديث اليت بناها  و ستانةلأل 1311غادرها سنة  العلوم من شيوخ دوزجه و

جامع يف طلب العلم  و 3حيث كان يرتل عمه موسى  الكاظم 1044قاضي العسكر حسن أفندي املتوىف سنة 

فتمم على الشيخ علي زين العابدين األلصوين  1318الفاتح على الشيخ إبراهيم حقي األبيين إىل أن تويف سنة 

كان االمتحان للعاملية يف ذلك الوقت جيري مرة كل مخس سنوات  و ،1322ج عليه سنة أن ختر إىل 1336سنة 
                                                             

مقاالت الكوثري وملزيد من االطالع على ترمجة الكوثري ينظر ترمجته اليت : األستاذ أمحد خريي، تقدميه لكتاب: بتصرف عن1

ليت كتبها األستاذ أمحد السروي يف أول طبعة كتاب ، وترمجته ا”تأنيب اخلطيب“كتبها األستاذ عزت العطار، يف أول كتاب 

وإىل ما ” طبعة القاهرة، وإىل ما كتبه العالمة البنوري والعالمة حممد أبوزهرة يف أول كتاب مقاالت الكوثري” طبقات ابن سعد“

 .كتبه تلميذه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة

وتقع قبلي قضاء دوزجه بنحو ثالثة أميال وشرق اآلستانة بنحو ) سيحاج حسن قري(هي قرية أنشأها والد املترجم فعرفت بامسه2

 مخس مراحل

 . دوزجه عن حوايل تسعني سنة و يف أطه بازار باألناضول بني اآلستانة 1353هو موسى الكاظم الكوثري السريوزي املتوىف سنة 3



بلجنة رئيسها وكيل الدرس أمحد عاصم املتوىف  1325كان امتحان املترجم سنة  ، وةتصدر به إرادة سلطاني و

عظم مصطفى بن  مشيخة اإلسالم فيما بعد وأعضاؤها حممد أسعد األخسخوي الذي ويل  و -1329سنة 

له مشايخ غري هؤالء ذكر  و 1327إمساعيل زهدي الطوسيوي املتوىف سنة  و 1336الداغستاين املتوىف سنة 

  ).التحرير الوجيز(املسمى  ترجم لبعضهم يف ثبته أغلبهم و

 اشتغل بالتدريس يف جامع الفاتح إىل أوائل احلرب العظمى املاضية اليت بدأت 1325ملا نال إجازته العلمية سنة  و

ملا كان ممن قاوموا التغيري الذي أراد أن يقوم به االحتاديون القائمون باحلكومة العثمانية وقتئذ  و 1332يف سنة 

 . الضطهادهم حتت ستار اإلصالح فقد أصبح عرضة ذلك التغيري الذي أرادوا به القضاء على العلوم الدينية

حيضرون عليه العلوم مجيعه من مبدئها إىل خيتارون شيخاً تفصيل األمر أن النظام القدمي كان يقضي بأن الطلبة  و

ختصيص املدرسني بأن  غايتها ملدة مخس عشرة سنة فأراد أصحاب النظام اجلديد إدخال العلوم احلديثة الغربية و

كان  عقدوا لذلك جممعاً و و جعلوا مدة الدراسة مثاين سنني يدرس كل منهم ما خيتار له من العلوم لعدة فصول و

أن  خصوصاً و مكثرة العلو الشيخ الكوثري من أعضائه فرأى يف ذلك قضاء على الدين لقصر مدة الدراسة و

ميكر حىت جعل مدة الدراسة اثنيت  فما زال حيتال و ،العلوم الدينية تستلزم دراسة اللغة العربية لطلبة أتراك وا

 سبع عشرة سنة وللتخصص فأصبحت املدة  ثالث سنواتبعد ذلك  عشرة سنة غري البدء بسنتني حتضرييتني، و

ذلك مبعاونة بعض الصلحاء من أعضاء اللجنة مما أثار حفيظة صنائع االحتاديني من أعضاء اللجنة فسعوا يف عزل 

تعيني خريي أفندي األركويب الذي كان على  شيخ اإلسالم يف ذلك العهد حممد أسعد بن النعمان األخسخوي و

صدر قانون اإلصالح حمققاً  دين إىل حد ما فلم ينل االحتاديون مشتهاهم و ورع و صرامته ذا بغضه للقدمي و

كان الشيخ الكوثري اختري له علوم  هادماً لشهوات املتطرفني فلما مشرت احلرب عن ساقها و لرغبات امع و

بعض أصدقائه من  التدريس يف معاهد نظامية يومياً ما عدا اجلمعة، أشار عليه لعروض وا الوضع و البالغة و



إنه يود القيام بافتتاح : فقال. ستانة أثناء احلرب قد جيعله عرضة لبعض االضطهاداالحتاديني بأن وجوده يف األ

املعهد الفرعي الذي أنشأته احلكومة يف قسطموين بوسط األناضول فصدر األمر بنقله حيث بقي هناك ثالث 

  .ستانةعاد إىل األ سنوات استقال عقبها و

تارخيه فتنافس يف  مما حدث له قبل ذهابه إىل قسطموين أن اجلامعة أرادت تعيني أحد أساتذا لتدريس الفقه و و

أخربه بالنبأ أحد زمالئه فقدم طلب الدخول يف االمتحان  ذلك األساتذة االحتاديون فرأت اإلدارة عقد امتحان و

لكن االحتاديني غاظهم هذا األمر، فقام أحد كبار  وكان األول يف النجاح،  أصبح فأدى االمتحان، و وآخر يوم 

 1طلب من وكيل و 1341امسه فاضل عارف املتوىف سنة  كان زميالً للشيخ يف التدريس بالفاتح و نوام و

 و –قال له املعارف املدعو حممد شكري بك أن يوقف تبليغ موافقته للجامعة ففعل، فلما علم الشيخ بذلك زاره و

من ذوي اجلاه  ملا كنت زميلي يف التدريس و علمت من الصحف نبأ تعييين و :- زيارة خصمه اآلخر يعجب من

  .تناسى معاكسته السالفة قبول شكره و اضطر عارف إىل جماراة الشيخ و و. اآلن فال بد أن ذلك كان مبساعدتك

مل يعينوا فيها  رأى االحتاديون أنه ال مناص من تعيني خصمهم اكتفوا بانتداب أحد األساتذة هلذه الوظيفة و ملا و

  .ختطي الناجح األول أحداً حىت ال يتعرضوا للنقد بتعيني أحد أعوام و

ة عقب اهلدنة كان وصوله إىل اآلستان يف طريقه غرق يف أقتشه شهر و عاد الشيخ من قسطموين إىل اآلستانة، و و

  .هي مدرسة ليلية كبرية حتت إشراف مجعية خاصة مباشرة فعني يف دار الشفقة اإلسالمية و
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ساعده جناحه يف االمتحان السابق الذكر على أن يلي تدريس التخصص مع صغر سنه بالنسبة إىل زمالئه يف  و

استمر يف ذلك حىت انتخب عضواً  و -  ذلك بعد حنو شهر من اشتغاله بدار الشفقة اإلسالمية تدريس التخصص و

رئيساً للمجلس املذكور إىل أن  بعد ذلك عني وكيالً للدرس و يف جملس وكالة الدرس نائباً عن معهد التخصص و

استمر بعد عزله عضواً مبجلس وكالة الدرس ألنه ملا عني رئيساً مل يعني بدله يف العضوية فلما عزل عن  عزل و

التدريس إىل أن غادر اآلستانة قاصداً مصر على الباخرة العباسية من بواخر شركة  الرياسة بقي يف العضوية و

م 1922ديسمرب سنة  3املوافق  1341من ربيع اآلخر سنة  13البوستة اخلديوية فوصل اإلسكندرية يوم األحد 

سكن  مث انتقل إىل شربا و نزل بفندق دار السالم باحلي احلسيين أياماً نزل بالقباري أياماً مث سافر إىل القاهرة و و

منها رحل رحلته  مرتالً جبوار قسم شربا أشهراً مث سكن مبصر اجلديدة ملدة أشهر أيضاً مث عاد إىل اإلسكندرية و

منها  األوىل إىل الشام قبل انقضاء عام على يوم وصوله من اآلستانة فسافر بالبحر من اإلسكندرية إىل بريوت و

 مكث ا ما يزيد على سنة مث عاد بالسكة احلديدية إىل مصر عن طريق فلسطني و بسكة احلديد إىل دمشق حيث

هي املعروفة بني العامة باسم  و 1189مث حتول إىل مدرسة حممد بك أيب الذهب املتوىف سنة القنطرة فرتل حبلوان 

ميدان األزهر مث رحل  املطل على تقع مشال جامع أيب الذهب الكائن يف مشال اجلامع األزهر و و. تكية األتراك

عاد بنفس  أقام بدمشق حوايل سنة و عن طريق فلسطني بسكة احلديد و 1347الرحلة الثانية إىل الشام سنة 

الكلوب املصري باحلي احلسيين فلما التحق بدار احملفوظات املصرية فرتل بفندق  1348يق إىل مصر سنة الطر

هناك حضرت عائلته حيث رآها  إىل القلعة ليكون قريباً من عمله و اره نقل سكنهالتركية بعد اختيلتعريب الوثائق 

ألول مرة منذ مغادرته اآلستانة، مث انتقل بعائلته إىل شربا فحلوان فشارع حسن األكرب فشارع الرتهة السكاكيين 

شارع  من 60مث انتقل إىل رقم  130فآخر شارع العباسية باملرتل رقم  17فشارع سوق العباسية باملرتل رقم 

من شارع العباسية حيث بقي عشر  63انتقل إىل املرتل رقم  1358يف أوائل سنة  و 1357العباسية يف سنة 

انتقل منه بعد  حارة الروم املتفرع من شارع امللك و 3انتقل إىل املرتل رقم  1368يف أواسط سنة  سنوات، و



على يسار السالك من مصر إىل شارع العباسية ب 104إىل املرتل رقم  1368من شوال سنة  20أشهر يوم اإلثنني 

  .به تويف مصر اجلديدة جبوار قسم الوايلي و

ك قبيل احلرب العاملية األوىل بالسيدة الفاضلة التقية اليت شاركته لذ كان قد تزوج بعد اشتغاله بالتدريس و و  

كانت مثال املؤمنة الصاحلة التقية ال تتذمر بل  هي ال تشكو و غربته و  هجرته ويفساكنته  أتراحه و أفراحه و

ثالث  رزق منها ولداً و مل ينب على غريها طول حياته، و ما نزل ا من أحزان و على الرغم مما ناهلا من بالء و

  .ماتت البنتان مبصر إحدى البنات باآلستانة قبل هجرته و بنات مات الولد و

غريها من  آونة من األمالح و تارة من الضغط و لسكر وكان املترجم له يشكو يف سنواته األخرية تارة من ا و

الرد على األسئلة اليت  تعليمهم و لقاء تالمذته و أمراض الشيخوخة على أن ذلك مل يكن ليقعده عن التأليف و

يف السنة األخرية من عمره شعر بضعف يف بصره فأجريت له جراحة  كانت تأتيه من املسلمني يف خمتلف البقاع و

غادره يف آخر  و - باألجر- دخل مستشفى اجلمعية اخلريية اإلسالمية عينيه مث أصيب باحتباس البول و يف إحدى

  .غادره بعد شفائه يف شوال عاوده احتباس البول فدخل املستشفى اإليطايل و ربيع اآلخر، و

كان يالزمه يف املدة  يف يوم السبت السابق على وفاته شعر بأعراض احلمى فأحضر له الشيخ عبد اهللا عثمان و و

  .أمر له بدواء و )نفلونزاباإل(طبيباً قرر بعد فحصه أنه مصاب  –األخرية 

زاد الضعف، وبعد ظهر يوم األحد املذكور رأى الشيخ عبد اهللا أن احلالة  يف ليلة األحد اشتدت احلرارة و و

ا عاد يف اخلامسة إال ثلثاً وجده مل تستدعي حضور بعض اإلخوان ملعاونته على ما قد حيدث فرتل قبيل العصر و

الثالثني من بعد ظهر يوم األحد تاسع  الدقيقة اخلامسة و انتقل إىل رمحة اهللا تعاىل منذ مخس دقائق أي يف الرابعة و

 مل حيضره إال زوجته اليت أوصاها املترجم له أن تقرأ الفاحتة عند خروج روحه و و 1371عشر ذي القعدة سنة 

أم الناس الشيخ عبد اجلليل عيسى  منه من اجلامع األزهر و 20لي عليه قبل ظهر اإلثنني قد نفذت وصيته وص



 دفن يف قرافة اإلمام الشافعي يف حوش صديقه الشيخ إبراهيم سليم بشارع الرضوان و شيخ كلية اللغة العربية، و

  .ليتجه شرقاً إىل اجلب هو شارع يتفرع من الشارع الرئيسي املوصل إىل البساتني و

  1وصـــفـــه

كان الشيخ طويل القامة ضخم اهلامة ممتلئ اجلسم يف غري بدانة خفيف العارضني قصري اللحية أشيب الشعر مجيل 

حرصه على  البصر بديع الذاكرة مجيل اخلط، فقد كان خطه يقرأ بسهولة لضبط قواعده و الصورة حديد السمع و

علمه كانت تنعكس على األوراق حني يرسم عليها حروفاً  ويف حتقيقاته مواضع النقط من احلروف فكأن دقته 

تبدو عليه كان إذا تكلم بالعربية  اجلركسية، و الفارسية و التركية و كان جييد اللغة العربية و و. ظاهرة جلية

كان ذا ذاكرة فذة  و. هافصيح لكن كالمه كان واضحاً يف عامية العربية و األعجمية، ومسحة طفيفة من اللكنة 

هيأ له ذلك مع  لو بعد سنوات و ال سيما يف حفظ األمساء فكان إذا مسع شيئاً أو رأى أحداً مرة واحدة ذكره و و

مجع  أن يصبح حجة ال يبارى يف علم الرجال والشام  مصر و لنادرة يف اآلستانة وكثرة اطالعه على املخطوطات ا

تعاىل،كما كان أستاذ العصر يف  ترتيه اهللا سبحانه و م ورجاله مهارة فائقة يف علم الكال إىل براعته يف احلديث و

قد ظل يذكر السيد أمحد رافع  و -كان على عبقريته املدهشة يسره أن يتعقبه العلماء الفقه، و علمي األصول و

 التنبيه و(ه يف ذيول تذكرة احلفاظ مبؤلفه خبري دائماً مع أنه تعقب بعض تعاليق 1355الطهطاوي املتوىف سنة 

كان تعقب السيد أمحد  اإلفادة و مل يغضبه أبداً تأليف السيد أمحد ألنه كان يقصد من تعليقه النفع و و 2)إليقاظا

  .كذلك
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بني مؤلف خاص فقد اكتفى يف الرد على مؤلف  كان يرد على مهامجيه رداً يتفاوت بني مجلة يف ثنايا كتاب و و

يرثى  و: إىل قوله... فمن يشتبه يف شيء مما سطرناه: (التقاضيمن حسن  48بقوله يف ص  1تنبيه الباحث السري

يشري .اهـ) اهللا ويل اهلداية ملن يطلق لسانه بكل عدوان يف أقدس مكان غري متصون مما يوجب تضاعف السيئات و

وثري الواقع أن مؤلفه أراد أن يعاتب الشيخ الك بذلك إىل أن مؤلف تنبيه الباحث السري من سكان البلد احلرام و

  .على تعصبه لألحناف فتعصب يف تنبيهه للمالكية تعصباً شديداً ظاهراً يف مؤلفه

قد يكون هذا ميسوراً لغريه إذا راجع  و جييد قد كان املترجم له يف كل ناحية تعرض هلا بتأليف أو تعليق يفيد و و

احملاورات  كل ما يوجه إليه من أسئلة أثناء حضور ذهنه يف لكن عبقرية املترجم كانت يف سرعة رده و حبث، و و

كان إذا تكلم يف موضوع  والعلمية املختلفة فكان دائماً إما يقطع باجلواب الشايف أو حييل إىل املرجع الوايف، 

إمنا هو دار  ، وال مجاعة من العلماء حينئذ لست ترى املتكلم عاملاً واحداً بل و و - علمي تدفق كالنيل يف فيضانه

  . أمانة إبداع و ترتيب و ب قيمة تعرض على روادها نفائسها يف دقة وكت

ال على تصحيحه كتاباً بل كان يقول ما قاله  مما هو مشهور بني عارفيه أنه كان ال يقبل أجراً على تعليمه أحداً و و

هذا مع  هل جيتمع( عرض عليه مائة نسخة من كل كتاب صححه من مطبوعاتهللسيد حسام الدين القدسي ملا 

  . قدسيفسكت امل) األجر يف اآلخرة

امتنع بتاتاً من قبول املعاونات  أرهقته أسباب العالج شرع يف بيع كتبه و ملا اشتدت به العلة يف أخريات أيامه و و

  .املادية اليت عرضها عليه بعض الفضالء من تالمذته
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اخلفيف أن يلقي بعض  امعة مها أبو زهرة ون من أساتذة اجلاذاستاعليه يف السنة األخرية من حياته قد عرض  و

إن هذين : فأصر، فلما عاتبه األستاذ أمحد خريي يف ذلك قال اأحل الدروس يف الشريعة جبامعة فؤاد األول فاعتذر و

 صحيت ال تسمح يل بذلك اآلن و الفاضلني عرضا ما عرضاه الطمئناما بأين سأقوم بواجب التدريس كما ينبغي و

  .أن ألتزم القيام بأمر أثق بأين عاجز عنه اهـ -  قد أوشك األجل على االنتهاء و –فسي ال أستحل لن

كان يشري على تالمذته  و. يرشد ما وجد إىل ذلك سبيالً ينصح و يدرس و قد ظل طول إقامته مبصر يؤلف و و

ممن مسع له السيد عزت العطار فطبع كثرياً من نفائس املخطوطات  كان و. نشرها بطبع النافع من الكتب و

  .بإشارته

ملا رأى  و. ال غرو فالفضل يعرفه ذووه يبجله و جيله و -شيخ األزهر - كان الشيخ مصطفى عبد الرازق و

إحياء  الشيخ الكوثري حرص شيخ األزهر على اإلفادة من توجيهاته كتب تقريراً ضمنه ما يراه إلصالح األزهر و

لكن موت الشيخ مصطفى يف ربيع  و ،علم احلديث الذي اندثر من الديار املصرية بعد أن كان فيها أشهر حفاظه

  .جعل هذا التقرير ال ينفذ 1366األول سنة 

  1مقاالته تعالیقه و تقدماته و ومؤلفاته  في بیان

ما ألفه : الثاين ما ألفه قبل هجرته من اآلستانة، و: تنقسم مؤلفات الشيخ الكوثري إىل قسمني رئيسيني، أوهلما

كما أن مؤلفات القسم األول ال يدري عنها : الثاين على العكس الغالب على القسم األول أنه خمطوط، و بعدها و

  .تهشيء سوى كتاب إرغام املريد الذي أهدى منه نسخاً لتالمذ
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  تعالیقه تقدماته و
  

حيث  ”االستبصار“ تعاليق على كثري من الكتب النافعة سرد أمساءها يف آخر مؤلفاته لألستاذ الكوثري تقدمات و

  :سردها يف آخره

طبع مبصر سنة  762مقدمته احلافلة القيمة على نصب الراية ألحاديث اهلداية للحافظ الزيلعي املتوىف سنة  -1

منشأ  تعترب تارخياً للفقه و من اجلزء األول و 60 إىل ص 57مث من ص  49 إىل ص 17 تقع من ص و 1375

و االجتهاد تكلم عن االستحسان  العراق مث استطرد إىل الرأي و فقد استهلها بكلمة عن فقه أهل .تطوراته
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حافظاً من كبار  96ذكر  ابن مسعود بالكوفة مث انتهى إىل طريقة أيب حنيفة يف التفقيه و علي عليه السالم و

 الواقع أن هذه املقدمة تعترب دستوراً جليالً و التعديل، و انتهى بكلمة يف كتب اجلرح و احملدثني األحناف و

 .1مدخالً مضيئاً للفقه اإلسالمي

ميمون الفيلسوف اإلسرائيلي املتوىف من داللة احلائرين البن ... العشرون  مقدمته لكتاب املقدمات اخلمس و -2

فيها عدة  و 23 إىل ص 3 مقدمة األستاذ تقع من ص و. 1369طبع مطبعة السعادة مبصر سنة . 605ة سن
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، مؤسسة 1997 1ط ،)حديثهم فقه أهل العراق و(قد طبعت مستقلة بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حتت اسم  و 1

  .جدة دار القبلة للثقافة اإلسالمية، الريان بريوت، و
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  :أخفى الشيخ الكوثري فيها بنفسههناك أشياء من هذا القبيل  و

ذكرت  و. م1940تعليقاته النفيسة على تاريخ القوقاز الذي طبع تعريبه مبطبعة عيسى احلليب سنة  -1

  .منسوبة إىل عامل جركسي جليل

مل  وصفحة  57يف  1366طبع التعريب يف مطبعة عناين سنة  مذكرات األمري حممد علي توفيق عرا و -2

 .يذكر فيها امسه

بيان اخلطوط اجلميلة احملفوظة يف املتحف الذي أنشأه األمري حممد علي يف سراي منيل الروضة املطبوع  -3

 .صفحة 32يف  1370مبطبعة مصر سنة 

أمر بترمجتها األمري حممد  توفيق باشا انتقاها و بعض وثائق تارخيية من عهد ساكين اجلنان إمساعيل باشا و -4

 ذكر بأوهلا أا ترمجة الشيخ و صفحة غري التصويب و 93يف  1367مبطبعة عناين سنة  طبعت علي و

  .كان اإلفصاح بامسه هنا خمالفاً ملا سبق



العقد (انتقى فيها أشياء من ) املنتقى املفيد( صفحة امسها 16قد عثر يف أوراق املترجم له على رسالة خبطه يف  و

فرغ منها املترجم له  1275تأليف العالمة الشيخ أمحد بن سليمان األروادي املتوىف سنة ) الفريد يف علو األسانيد

  .هي خمطوطة خبطه كما ذكر و. 1354يف خامس مجادي الثانية سنة 

 .1337ين سنة طبع قسطمو) حنني املتفجع(كما عثر على نسخة من      

  مقاالته
  

قد كان ينشر يف  يف كل مقالة منها من الدروس ما يفيد مجاعة و للعالمة الكوثري مقاالت كثرية يف فنون متشعبة و

قد  معظم االت اليت تتمشى مع نواحي مقالته على أنه اختص جملة اإلسالم مث الشرق العريب مبعظم ما نشر و

  .نشرها يف جملد مستقل مقاالته وحرص بعض فضالء تالميذه على مجع 

  كتاب مغیث الخلق الكوثري و
  

  :”مغيث اخللق“يقول الكوثري يف مقدمة كتابه 

أرد ا على كتيب يعزى إىل أيب املعايل عبد امللك  ”إحقاق احلق بإبطال الباطل يف مغيث اخللق“فهذه رسالة مسيتها 

، كان مثار فنت يف منتصف القرن ”اخللق يف ترجيح القول احلقمغيث “يسمى  و بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين،

ما واالها، إىل أن اضطر مؤلفه إىل مغادرة تلك اجلهات لينجوا بنفسه من عاقبة ما زرعه من  اخلامس يف خراسان و

يف احلرم مدة  الفنت يف بالد آمنة مطمئنة، حىت أقام مدة طويلة يف احلرمني الشريفني، يؤم مدة يف احلرم املكي، و

رمبا ندم  املدين فلقب بإمام احلرمني، مث عاد إىل بلده بعد أن عادت املياه إىل جماريها، فأصبح أهدأ بكثري مما تقدم، و

  .على ما قدم، كما يستفاد مما ألفه من الكتب فيما بعد



إىل نفسه يف مقتبل  ، فأساءهلكن مل خيل تلميذه اخلاص أبو حامد الغزايل من التأثر من منهج شيخه يف مبدأ أمر

مناقب “كان الفخر الرازي ثالثة األثايف فيما ألف باسم  و. ، حيث دون يف هذا الصدد ما هو سبة دهره1عمره

يف نقل بلد بأسره من حيث ضمنه من األباطيل ما يزيد يف الطني بلة، بل سعى  رضي اهللا عنه، ”اإلمام الشافعي

  .باللغة الفارسية 2”الطريقة البهائية“مذهب إىل مذهب بتأليفه 

إن قاست األمة عواقب  و. قد رد األصحاب على كل تلك الكتب حبيث ال تقوم هلا قائمة بعد تلك الردود و

  .اولطالت ذلك التخاذل و

باقي األئمة  هو واإلمام الشافعي رضي اهللا عنه، قد تبوأ من قلوب األمة مكانه اجلدير به منذ قدمي، حيث تقاسم  و

له من املناقب اجلليلة ما ال  و. احملمدية مدى القرون حىت أصبح ثالث األئمة املتبوعني رضي اهللا عنهم أمجعنياألمة 

- الرازي ال يتعمدون الكذب فيما يكتبون الغزايل و حيوج إىل اختالق أكاذيب يف رفع مرتلته، فإمام احلرمني و

ما إىل ذلك  التاريخ، و بعد عن معرفة احلديث و ية، و، لكن من جهل أدلة األحكام يف املسائل اخلالف-فيما أرى

إذا خاض يف مثل هذا املطلب تعويالً على يده يف  ،من العلوم اليت ال بد من معرفتها ملن يريد السباق يف هذا امليدان

                                                             
أهل مذهبه بالزندقة، فكاد أن يقتل لوال سعي بعض احلنفية عند  لقي جزاء عمله هذا حيث امه كان ذلك يف عهد شبابه، و و 1

أناب  مث تاب و. يف ختليصه، كما ذكره مشس األئمة الكردي - وايل خراسان بعد عهد والده ملكشاه -  األمري سنجر السلجوقي

 ).الكوثري( عفا اهللا عما سلف. حسن رأيه يف أيب حنيفة عند تأليفه اإلحياء و

 الطريقة احلصريية، و الطريقة الرضوية، و شاع استعمال الطريقة يف كتب اجلدل عند األقدمني، فيقال الطريقة العميدية و 2

 هي اليت يسميها بعضهم بالرباهني البهائية الطريقة البهائية، فتنسب إىل مؤلفها، أو إىل من أُلفت له، كاألمري اء الدين هنا، و

 .)الكوثري(



الساقطات، التقاطه  فضح نفسه بِسوقه األكاذيب و ماج ظناً باألخبار الكاذبة أا صادقة، و هاج و النظر فقط،

  . ”على نفسها جنت براقش“اخلذالن، فيصدق فيه املثل  فيهوي يف هوة اجلهل و

الكلمات الشريفة يف “لست أسلك فيما أكتب من الرد على ابن اجلويين مسلك العالمة نوح القونوي يف كتابه  و

إنكار نسبة الكتاب إىل  ور، ومن التلطف البالغ يف الرد على الكتاب املذك ”ترتيه أيب حنيفة عن الترهات السخيفة

 ال أنتحي منتحى العالمة علي القاري يف كتابه وإمام احلرمني بعد أن شغل مكانه من التاريخ على تعاقب القرون، 

من القسوة املتناهية مع تصحيح نسبة الكتاب إليه، بل أسلك فيما أكتب إن شاء  ”تشييع الفقهاء لتشنيع السفهاء“

القسوة على قدر ما يستوجبه الكالم الذي أرد عليه من جهة بعده عن احلق  اً بني التلطف واهللا تعاىل منهجاً وسط

 وزعت يف املدن و لوال أن الكتاب طبعت منه آالف و و. ال عنف يف غري ضعف و يلهكائالً له بك. منه قربه و

على صالة تعزى إىل القفال األرياف مع إعادة طبع كتاب الرازي جلاز إمهاله حىت مع استمرار اطالع اجلمهور 

املتداولة بأيدي اجلمهور، لكن السكوت على  حممود بن سبكتكني يف وفيات األعيان املروزي يف ترمجة ميني الدولة

  .تعاقب مسعى الفاتنني يكون جرمية ال تغتفر

اليت هي أقرب إىل يف اجلليات أكتفي فيما أكتب بالكالم  فأكتب بتوفيق اهللا سبحانه ما يعيد احلق إىل نصابه، و

أما املسائل اخلالفية الفرعية اليت يتكلم هو عنها، فإمنا  و. ا يعانيهمبالكشف عن مبلغ جهله  فضح دخيلة املؤلف، و

مدارك الفقهاء، فإذا  السنة و ميزان رأيه بدون أن يتعرض ألدلتها الشرعية من الكتاب و يتكلم عنها مبعيار عقله و

ك كله طال الكالم بدون حاجة، على أن مشس األئمة الكردي مل يدع قوالً لقائل سلكت طريق الرد عليه يف ذل

حيث رد على خنالة  1”االنتصار لسيد فقهاء األمصار الرد على الطاعن املعثار و“املسمى  يف تلك املسائل يف كتابه

ه مما يتمحض للرد على يف ضمنه مسائل مغيث اخللق، فال داعي إىل نقل ما في أليب حامد أجلى رد، و ”املنخول“

                                                             
 .دار الكتب املصريةمنه نسخ يف 1



و مؤلف زبدة األحكام يف اختالف  شارح اهلداية فعل اإلمام البارع  قاضي القضاة وو كذلك  .صاحب املغيث

ىف الرد حقه يف كتابه  حيث و) هـ 773(الدين عمر بن إسحاق الغزنوي املتوىف مبصر سنة  سراجاألئمة األعالم 

رد على مسائلها بأدلة  للرازي، و). الطريقة البهائية(الذي ترجم به  )ذهب أيب حنيفةمالغرة املنيفة يف ترجيح (

و هو مما جيب االطالع عليه ملن يعىن ذه املباحث لسعة دائرة حبث مؤلفه املعروف . ناهضة ترجع احلق إىل نصابه

مبا يكفي يف ببالغ الذكاء، بل يف الكتب املبسوطة يف املذهب ما يغين عن تعقب مسائله خطوة فخطوة، فأكتفي 

  .هتك الستر عن مسعى املؤلف

و مؤلف الكتاب على جاللة قدره بني الشافعية و كثرة مؤلفاته يف الفقه و أصوله ال خربة له باحلديث مطلقاً، حىت 

و هذا خالف الواقع، ألنه مل خيرج يف  أن حديث معاذ يف اجتهاد الرأي خمرج يف الصحاح ”الربهان“تراه يقول يف 

 ”النبذ“اح، و إن كان احلديث صحيحاً عند الفقهاء على الطريقة اليت شرحتها فيما علقت على أحد من الصح

  .البن حزم

اليت هي أضخم مؤلفاته حديثاً واحداً ينسبه إىل البخاري إال  ”اية املطلب يف دراية املذهب“مث هو مل يذكر يف 

حديث اجلهر بالبسملة، و ليس هو يف البخاري ، كما أشار إىل هذا و ذاك ابن تيمية و الذهيب تشهرياً له جبهله يف 

يفة، و استدالل أهل مذهبه باألحاديث الضععند ذكره  ”املؤمل“احلديث، بل قال أبو شامة املقدسي الشافعي يف 

 –كما ترى  –و مها  ”و صاحبه أيب حامدو ما أكثره يف كتب أيب املعايل “: يف األحاديث نقصاً و زيادةتصرفهم 

  .مضرب مثل عند أيب شامة يف اجلهل احلديث

إن املعاين قد تيسرت “: و يذكرنا هذا ما قاله ابن اجلويين حينما غلبه غلبة فخر اإلسالم البزدوي يف مناظرة

يعين كأن له شأناً يف احلديث و إن أصبح مغلوباً يف النظر و هذا . ”اب أيب حنيفة لكن ال ممارسة هلم باحلديثألصح

  .ما يتسلى به املفلسون



فإذا كان حال ابن اجلويين و الغزايل هكذا، فماذا يكون حال الفخر الرازي يف ذلك؟ فال يكون هؤالء من رجال 

لسنا ننكر أن إلمام احلرمني فضالً جسيماً يف  و - من هذا يف مناقشاتنا معه كما سيظهر بأجلى –هذا امليدان 

و هو إمام من أئمة هذا العلم، و مع ذلك له وهلة فظيعة أتعبت مدافعيه يف اجلواب . مؤلفاته يف علم أصول الدين

و قد أطال التاج بن . بحانهو صيغته مما ال يصدر ممن يعرف اهللا س. عنها، و هي مسألة علم اهللا باحملدثات املتجددة

السبكي يف اإلجابة عنها مبا مل يقتنع هو به فضالً عن أن يقنه اآلخرين، و على كل حال هي غلطة خطرة نسأل اهللا 

  .التسديد  الرد التفصيلي و من اهللا سبحانه التوفيق ويفو هذا أوان الشروع . الصون

  في ترجیح القول الحق مغیث الخلق

  

  امللك اجلويين أليب املعايل عبد

  الشهري بإمام احلرمني

  )هـ 487 – 419(

  

  امشه كتاب و

  إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغیث الخلق

  

  للعالمة الشيخ حممد زاهد الكوثري

 )هـ 1371 - 1296(



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  و به العون 

بد حبر الشريعة، أبو املعايل عبد امللك بن عسلطان العلماء، حرب األمة، و قال الشيخ اإلمام الكبري فخر اإلسالم، 

  :، إمام األئمة عجماً و عرباًاهللا بن يوسف بن حممد اجلويين، إمام احلرمني

، و سهل هلم م، و وفقهم ملعرفة قواعد األحكامو األعال احلمد هللا الذي خص من شاء من األنام، بأعالم األدلة

، و كرور األحقاب اكالت أمثاهلم على اعتقاب األيامليحتذي يف املشسبيل األدلة على تفاصيل احلالل و احلرام، 

مث اختار من علماء الدين، و فقهاء اليقني، . من يشاء، و اهللا ذو الفضل العظيم ؤتيهي و ذلك فضل اهللا. و األعوام

ن شافع بن السائب من هو خري أحبار األمة، و سيد كبار األئمة أبا عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان ب

بن عبيد اهللا بن يزيد بن هاشم بن عبد املطلب بن عبد مناف الشافعي رضي اهللا عنه و جعل مذهبه أحسن املذاهب 

، و مطلبه أقصد املطالب بشهادة سيد املرسلني، و خامت النبيني، حممد املصطفى صلى اهللا عليه وسلم و على آله 

تأصيل مذهبه و قد ظهر أثرها يف  و 1”ال تتقدموها قدموا قريشاً و“: لهو بقو”األئمة من قريش“: أمجعني، بقوله

                                                             
املوصول يف صدر لكالم مع صالته املتعاطفة يدل على احملمود عليه، فالواجب على احلامد يف مثل هذا املوضع أن ال يذكر : أقول 1

كون ال دليل على أن اهللا تعاىل اختاره في و الذي اختار الشافعي هو املؤلف، و. إال يكون غري حامد له تعاىل إال ما هو جمزوم به، و

الستغراق احلقيقي، و يأىب اما هو إال جمازفة إن كان يريد ) من هو خري أحبار األمة و سيد كبار األئمة: (مث قوله .هذا رمجاً بالغيب

و جعل مذهبه : (قوله مث .السياق أن يكون االستغراق عرفياً على أن يكون خري أحبار األمة و سيد كبار األئمة من أهل طبقته فقط

و . إن كان يريد به أن اهللا جعل مذهب الشافعي أحسن املذاهب يف نظر املؤلف، فال جيدي ذلك نفعاً فيما حياوله) أحسن املذاهب

  .إن كان يريد أنه تعاىل جعله أحسن املذاهب يف نفس األمر، فال يكون هذا إال قوالً بالتشهي بدون دليل



                                                                                                                                                                                                            

تقويل و إشهاد لسيد املرسلني مبا ) قدموا قريشاً و ال تتقدموها: بقوله األئمة من قريش، و بقوله... سلنيبشهادة سيد املر: (و قوله

مل يشهد به نصاً، و حتريف للكلم عن مواضعه، ألن املعروف يف عهد النيب صلوات اهللا عليه من معىن اإلمام هو القدوة مطلقاً أو 

يف القدوة يف املسائل الظنية االجتهادية فقط اصطالح حمدث ال يسوغ محل لفظ الرسول  اخلليفة أو اإلمام يف الصالة، و استعماله

عليه السالم على ذلك املعىن املستحدث، و لو جاز ذلك لفسد املعىن على تقديري محله على املعىن األعم أو املعىن األخص، ألنه مل 

و أما إذا خص اإلمام يف . غري القرشي ال يكون قدوة يف شيء مطلقاًيقل أحد أن إمامة غري القرشي يف الصالة غري جائزة، و ال أن 

احلديث باملعىن املستحدث، فيكون يف هذا الرأي إبطال إمامة كل إمام سوى الشافعي، ألن مالكاً غري قرشي، و كذا أبو حنيفة و 

ابن حزم و غريهم، ألم ليسوا من قريش،  أبو يوسف و حممد بن احلسن و أمحد بن حنبل و أبو ثور و املزين و داود و ابن جرير و

بل الشافعي أيضاً ليس بقرشي يف بعض الروايات عند مسعود بن شيبة و غريه، فظهر أن متسك املصنف باحلديث املذكور فيما 

ىل حالته  صحة احلديثني لضاقت عليه األرض مبا رحبت بالنظر إيفمث لو سألناه عن احلجة . حياول أن يستدل به عليه باطل مردود

: و من دأب أهل العلم أن ال يفتخروا بأنسام ذاكرين قوله تعاىل. يف معرفة احلديث، و سيأيت الكالم يف احلديثني إن شاء اهللا تعاىل

ر و أن ال يناقشوا الناس يف أنسام ائتماناً هلم عليها ما مل حياولوا ج) فإذا نفخ يف الصور فال أنساب بينهم يومئذ و ال يتساءلون(

مغنم ا، فإذ ذاك يطالبوم حبجة شرعية تثبت نسبهم، و النسب ليس مبكتسب و املرء إمنا يوجه إليه املدح أو القدح مبا كسبت 

ميينه، و مل نر أحداً قبل  زكريا الساجي رفع نسب شافع إىل عبد مناف، و الساجي ممن تكلم فيهم الناس كما ذكره اجلصاص و 

الناس على سوق هذا النسب، إال أن اختالف الروايات يف مسقط رأس اإلمام الشافعي رمحه اهللا هل هو  ابن القطان، و قد توارد

غزة أم عسقالن أم الرملة أم اليمن؟ و عدم ذكر ترمجة لوالديه و ال تاريخ لوفاما يف كتب الثقات مما يدعو إىل التثبت يف األمر، و 

ليه ملا يف السند و املنت من االضطراب و املآخذ، و عد شافع صحابياً أول من ذكره حديث الشافع يف جملس الرشيد مما ال يعول ع

وية عند احلاكم ذكر ابن للسائب غري ابدون سند، و يف رواية إياس بن مع - صديق أيب العالء املعري - هو أبو الطيب الطربي

و اخلطيب يف تارخيه بدون سند، و مل يذكرمها ابن مسمى فجعله بعضهم شافعاً، و أول من عد السائب صحابياً من مسلمة بدر ه

مبا يعذرنا إخواننا الشافعية إذا تروينا يف قبول ما سطره أمثال الساجي و احلاكم و أيب رعبد الرب يف االستيعاب يف عداد الصحابة، و 

مة ليس سندها بذاك القوي، و الطيب و البيهقي و اخلطيب ملا بلونا يف روايام من املآخذ و رواية احلاكم عن أمحد بن سل

رضي اهللا  "مناقب الشافعي"األكثرون على أنه قرشي بدون تعرض لكونه صليباً أو غري صليب فيهم، قال فخر الدين الرازي يف 



، و قد بينت يف عامة مصنفايت يف أصول الفقه وجه تقدمي مذهب الشافعي رضي اهللا عنه على تفاصيله و تفاريعه

  .املذاهب كلها

و ما . مييل إليه خاصة الناس و اآلن أردت وضع كتاب موجز يف هذا الغرض ليطلع عليه العام و اخلاص، و

أوردت فيه من األدلة و األمثلة يقضي ا اللبيب كل عجيب، ألين أوضحت أقرا إىل مسالك العقول، و الشرع 

و لست باملتصلف بذكره، و سيطلع من . و أودعته اللباب من كل باب، مع حف البسط و اإلطناب. املنقول

سلمني و كافة املؤمنني مطالعته، لتستقيم متابعته، و يستثبت اقتداؤه و يطالعه على علو قدره و جيب على عامة امل

  .مشايعته، و آثرت اإلنصاف و االنتصاف، و جانبت االعتساف

احلضر، و أنشاء الوبر و املدر، من حيث مد الصباح جناحيه إىل أن  و سيعترف يل من يطالعه من أبناء البدو و

 و مسيته. مل أغادر نصحاً، و مل آل جهداً يف تبيني احلق، و إيراد الصدقيضمهما املوقوف يف آفق املغرب، بأين 

  .هو ذو الطول و اإلنعام ، واهللا سبحانه و تعاىل ويل األنام و ”مغيث اخللق يف ترجيح القول احلق“
                                                                                                                                                                                                            

طعن اجلرجاين يف هذا النسب و قال إن أصحاب مالك ال يسلمون أن نسب الشافعي رضي اهللا عنه من قريش بل  و"): 5ص(عنه 

مث . "كان موىل أليب هلب، فطلب من عمر أن جيعله من موايل قريش فامتنع فطلب من عثمان ذلك ففعل اهـ شافعاً يزعمون أن

أبو عبد اهللا حممد بن حيىي بن مهدي اجلرجاين صاحب املؤلفات املمتعة و له ترمجة عند ابن : أوسعه سباً و شتماً، و اجلرجاين هذا هو

و ينقل منه كثرياً ابن الصباغ الشافعي يف الشامل بل تراه يتابعه يف بعض . مام أبو احلسني القدورياجلوزي يف املنتظم و به خترج اإل

و هو معروف يف بيئات العلم بالورع و السعة يف العلم و مثله ال يقابل بالسب، و لو علم الرازي مرتلته يف العلم و الورع . آرائه

و هذا يدل على أنه غري جازم مبا يقولون، فكيف يستبيح الرازي سبه و  "يزعمون": لسلك يف الرد عليه منهجاً آخر على أنه يقول

 إن أكرمكم عند اهللا": شتمه؟ و بعد اللتيا و اليت ليس التعويل يف باب االجتهاد على النسب بل على العلم و الورع قال اهللا تعاىل

أخرجه مسلم، و ال يزال عهد املصطفى إىل أمته  "به نسبهمن أبطأ به عمله مل يسرع ": سلم و قال صلى اهللا عليه و "أتقاكم

 .هو شهيد صلوات اهللا و سالمه عليه يف حجة الوداع يرن يف األمساع ملن ألقى السمع و



ذكر ، و ح، مث ذكر سؤال و جوابمث ليعلم العامل أن غرضنا ال يستتب إال بتقدمي مقدمة يف بيان ماهية الترجي

مث اخلوض يف غمرة الكتاب، و اهللا املوفق . السؤال و اجلواب منهما التلقي و االقتباس، و مها األصل و األساس

  .للصواب، و إليه املرجع و املآب

  في بیان ماھیة الترجیح و أقسامه مقدمة
  

رجحان إحدى كفيت امليزان قك اهللا أن الترجيح إظهار زيادة على أحد املثلني وصفاً ال أصالً، مأخوذ من اعلم وف

أن الترجيح زيادة وضوح، : على األخرى مبا ال يستقل له وزن و ال يفرد له صنجة و معيار، و عبارة األصوليني

  .يرجع إىل مأخذ أحد الدليلني مما ال يستقل دليالً

  .إىل مقطوع به، و إىل مظنون به جمتهد فيه: مث الترجيح ينقسم إىل قسمني و يتنوع إىل نوعني

أما املقطوع به فهو حنو ترتيب األدلة باألدلة، فإنا نعلم أن النص مقدم على أخبار اآلحاد، و أخبار اآلحاد مقدمة 

على القياس، و كذلك الظاهر مقدم على األقيسة اليت هي ظنون مرمجةً، و خماييل جمردة، هذا نعمله قطعاً و يقيناً ال 

 .ظناً و ختميناً و ال نستريب فيه أصالً

 

 

  رأي أبي بكر الباقالني في الترجیح
  

أنا أقبل الترجيح املقطوع به، و أالزمه و أتابعه، فأما املظنون فأنا أرده ": قال قاضينا أبو بكر الباقالين رضي اهللا عنه

و أخالفه، ألن األصل املمهد أن ال جيوز اتباع شيء من الظنون، ألا عرضة لألغاليط و اخلطأ و اخلطل و الزلل 



و هم اعتربوا . ني أسوة حسنةإال أنا نعترب الظنون املستقلة بأنفسها النعقاد اجتماع الصحابة عليها إذ لنا يف األول

الظنون املستقلة و ما وراء اإلمجاع بقي على حكم األصل، و الترجيح عمل بظن ال يستقل بنفسه دليالً، و انعقاد 

، و على أن من كن جممعاً عليه فال جيوز اعتبارهيستقل ليس انعقاداً على اتباع ما ال يستقل فإذا مل ياإلمجاع على ما 

صيب، فإذا كان كل جمتهد مصيباً فال يتحقق الترجيح يف اتهدين، ألن احلقوق متعددة و م أصله إن كل جمتهد

احلق واحد فما كان املطالب مجة، أحدها ليس بأقرب إىل املقصود حىت يتحقق الترجيح فيه، و أما املقطوع به أن 

  ."أقرب إىل املقصود كان أحق بتحقيق الترجيح فيه

ن كل جمتهد مصيب أإن استقام له هذا األساس الذي أسس لنفسه و هو : نقول و اجلواب عما قاله القاضي

هذا أصل باطل، بل احلق  فالنتيجة ما صار إليه، و لكن هيهات الشأن يف إثبات هذا األصل، فإنا ال نقول به و

و معاوية كان خمطئاً  واحد ال بعينه، فإن علياً كرم اهللا وجهه قاتل معاوية رمحه اهللا يف اإلمامة و علي كان مصيباً

من اجتهد فأصاب فله أجران و من ": السالم رضوان اهللا عليهما و كان معذوراً يف خطئه، لقوله عليه الصالة و

و مسألة اإلمامة من الفروع و على مساق مذهبه ينبغي أن يكون كالمها مصيبني  "اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

 .حمقني، و ذلك خالف اإلمجاع

 

  

  رأي الباقالني الجواب عن
  

انعقد اإلمجاع أيضاً على العمل بالترجيح و إن مل يكن مستقالً فإنا لو مل : و أما اجلواب عن كالمه األول، نقول

ل بالترجيح و مل يكن مث دليل مستقل ألدى إىل تعطيل حكم من أحكام اهللا عز وجل، و ال جيوز تعطيل حكم منع



ال يعطلون أحكام اهللا عز وجل، غري أنه لو كان مث دليل مستقل ال نعمل من أحكام اهللا تعاىل، و الصحابة كانوا 

بالترجيح، و إن مل يكن نعمل به صيانة للحكم عن التعطيل، فانعقاد اإلمجاع على اعتبار أصل هذا الظن كانعقاد 

  .اإلمجاع على أصل الظن

هللا عليه وسلم و تعارضا من مجيع الوجوه هو أنه إذا ورد خربان ظاهران عن النيب صلى ا: الترجيح املظنونو بيان 

إال أن مع أحدمها زيادة وضوح و زيادة ترجيح ال تستقل تلك الزيادة بكوا دليالً، فإن كان مث دليل مستقل، ال 

ينشأ من نفس اخلربين حنو القياس جلياً أو خفياً، فإنه يترك اخلربان املتعارضان، و يعمل بالقياس و جيعل كأن اخلرب 

و القياس . ن اخلربين قد تعارضا و الترجيح الذي مع أحدمها ال يستقل بنفسهأه احلادثة مل يوجد من حيث يف هذ

  .تباع غري املستقلاتباع املستقل أوىل من ادليل مستقل، ف

  فصل

  الترجیح في الرواية و الشھادة
  

، فإنا نرجح رواية يف الروايات ما يصار إىل الترجيحيصار إىل الترجيح يف الشهادات ك: قال مالك رضي اهللا عنه

العدل الرضي الذي يف غاية الثقة على رواية من وجد يف حقه أصل العدالة مثل أن يروي الصديق أو الفاروق 

رضي اهللا عنهما خرباً، و يروي أنس بن مالك رضي اهللا عنه خرباً فإنا نرجح خرب الصديق و الفاروق، و كذا 

و إن كان خرب أنس يف غاية الثقة و كذا لو رواية أنس بن مالك رضي اهللا عنهم رواية ذي النورين و املرتضى على 

كان راوي خرب عشرة نفر و راوي خرب آخر نفران أو أكثر دون العشرة فإنا نرجح ما كان راويه أكثر عدداً، 

 العدالة و صى الكمال يففكذا ينبغي يف الشهادة أن يكون األمر ذه املثابة حىت لو شهد شاهدان مها يف أق

و كذا لو . ، و اآلخران شهدا و مها دوما يف درجة الكمال، نقدم شهادة األكمل و األفضل يف العدالةاالعتدال

  .شهد عشرة نفر عدول ألحد اخلصمني و لآلخر شاهدان عدالن نقدم و نرجح بكثرة العدد



  الشھادة الفرق بین الرواية و
  

بيان أن األمر  .و الرواية بابان مفترقان ال ميكن اعتبار أحدمها باآلخر ن الشهادةأاعلم أن هذا باطل من حيث  و

ن الشهادة ترجح بالذكورة و ال مدخل لإلناث فيها على االنفراد، و يف الرواية خبالفه، فلو روت عائشة أ: كذلك

جحة على الصديقة رضي اهللا تعاىل عنها خرباً و ألف رجل من وسط الصحابة رووا خرباً كانت روايتها مر

، فمع علو خطرها و مسو قدرها و عامة فاطمةو لو شهدت الصديقة مع كمال حاهلا و علو شأا مع . روايتهم

نسوة النيب صلى اهللا عليه وسلم و نسوة املهاجرين و األنصار كافة على باقة بقل ال تقبل شهادن، و كذلك 

بن املبارك و بالل كانا رقيقني و روايتهما مرجحة على رواية رواية العبد مقبولة و ال ترجح باحلرية و والد عبد اهللا 

أشهد ال تقبل و ليس  ي أعلم بدل قولهكثري من األحرار، و يعترب يف الشهادة الصيغة حىت لو قال أيدك اهللا للقاض

لثقة فال جيوز مثله يف الرواية، فإن قوله أشهد املعترب يف الشهادات و األحكام الشرعية املرعية و يف الرواية أصل ا

 يفو  الرواية الثقة فكل موضع ازدادت الثقة كان أوىل بالقبول، فإذا كان املعترب يفار أحدمها باآلخر أصالً باعت

 .املعترب الضابط الشرعي و الشرع جعل الشهادة بالشاهدين و األلف مبثابة واحدة إذا استويا يف العدالةلشهادة ا

  

ينتحل العامي مذھب الشافعي في بعض المسائل و مذھب  ھل
  أبي حنیفة أو غیره في البعض اآلخر

  

  :ذكر السؤال الذي وعدنا ذكره



فهل جيوز للعامي أن ينتحل يف بعض املسائل مذهب الشافعي و يف بعضها مذهب أيب حنيفة، و كذا : فإن قيل

  مذهب عامة األئمة على هذا املنهاج؟

تباع صاحب مذهب بعينه فال حاجة حينئذ إىل وضع هذا الكتاب ألنه اجيوز ذلك، فال جيب على أحد : لتمفإن ق

  .تباع احلق و الصدق، بل يفعل ما يشاء على مذهب من يهواه و يتمناهاال أرب له إىل معرفة األحق و 

، إما مذهب الشافعي من هذه املذاهب أن يعني مذهباً ال جيوز للعامي ما قلتموه بل جيب عليه حتماً: قلنا: فاجلواب

عليهم، و  إما مذهب مالك أو مذهب أيب حنيفة أو غريهم رضوان اهللا و. رضي اهللا عنه يف مجيع الوقائع و الفروع

، ألنا لو جوزناه ألدى 1ليس له أن ينتحل مذهب الشافعي يف بعض ما يهواه و مذهب أيب حنيفة يف باقي ما يرضاه

                                                             
على ما يريد أن يفهمه  "األئمة من قريش"هذا اعتراف منه بإمامة األئمة املتبوعني، و هو ينايف القصر املستفاد من حديث : أقول 1

جيب على كافة العاقلني و عامة املسلمني، شرقاً و غرباً، بعداً و قرباً انتحال ": كما يناقض قوله” اإلمام“جلويين من لفظ ابن ا

تباع مجيع املكلفني شرقاً و غرباً لشخص ال يتصور إال إذا كان ذلك الشخص نبياً مرسالً، اعلى أن وجوب  "مذهب الشافعي

أليس إمامه جمتهداً خيطئ و ! هللا عليه و سلم إلمامه، و هذا ما ال يصدر ممن يعي ما يقولفجعل ابن اجلويين ما لرسول صلى ا

  .يصيب؟ فكيف يرفعه إىل مقام العصمة؟ نسأل اهللا احلفظ

مث إنك ترى املصنف يوجب تقليد الشافعي على مجيع املسلمني شرقاً و غرباً مع أن إمامه ينهى عن تقليد نفسه كما يف مفتتح 

و . خمتصر املزين، فبذلك أصبح املصنف خارجاً على مذهب إمامه، داعياً إىل خالف مذهبه من غري أن يعرف ما هو مذهب إمامه

تباع جمتهد واحد معني على املسلمني كافة إال على رأي من اال يصح القول بوجوب  و. هكذا التعصب يوقع صاحبه يف مهازل

يقول بتأثيم اتهد املخطئ يف كل املسائل، و تأثيم اتهد املخطئ مذهب إبراهيم بن علية و بشر بن غياث و غريمها من املبتدعة و 

، 42ص ( املناقض للسنة، و إال ملا ردد األمر بني احلق و الباطل يف ينم كالم املصنف يف كثري من املوضع عن ميله إىل هذا الرأي

مث إجيابه إتباع املسلمني كافة إلمام خاص خمالف لإلمجاع و ملدارك األصوليني، قال الشهاب أمحد بن إدريس القرايف يف شرح . )43

بغري حجر، و أمجع الصحابة رضوان اهللا عليهم  انعقد اإلمجاع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء": تنقيح الفصول



إذ أن . و حاصله يرجع إىل نفي التكاليف و ال يستقر للتكليف عليه قاعدةروج عن الضبط، ذلك إىل اخلبط و اخل

مذهب الشافعي إذا اقتضى حترمي شيء و مذهب أيب حنيفة اقتضى إباحة ذلك الشيء بعينه أو على عكسه، فهو إن 

ذا انعدام التكليف، و إبطال و يف ه. شاء مال إىل احلل و إن شاء مال إىل احلرمة فال يتحقق احلل و ال التحرمي

  .فائدته و استئصال قاعدته و ذلك باطل

  مذھب الصحابة و أحوالھم
  

أليس يف عهد الصحابة كان الواحد من الناس خمرياً بني أن يأخذ يف بعض الوقائع مبذهب الصديق و يف : فإن قيل

  البعض مبذهب الفاروق، و كذا يف حق عامة الصحابة يف كافة الوقائع و مل مينعوه عن ذلك؟ 

  !، فلم ال جيوز يف زماننا؟فإذا جازت هذه فيما بني الصحابة  

سائل إمنا ذلك كان كذلك ألن أصول الصحابة مل تكن كافية لعامة الوقائع شاملة لكافة امل: و اجلواب، قلنا

و ، مستوفية لكل التفاصيل، ألم أسسوا األساس، و أصلوا األصول، و مهدوا القواعد، 1عميع التفاريمستغرقة جل
                                                                                                                                                                                                            

على أن من استفىت أبا بكر و عمر رضي اهللا عنهما أو قلدمها فله أن يستفيت أبا هريرة و معاذ بن جبل و غريمها، و يعمل بقوهلما 

وعني ألسباب ترجيح تباع أي واحد من األئمة املتبامن غري نكري، فمن ادعى رفع هذين اإلمجاعني أن تكون الناس يف سعة من 

 .تلوح هلم من غري وجوب إتباع واحد معني منهم على كافة املسلمني كما يزعم املصنف

أقول هذه الفلتة منه مستغنية عن اإلضافة يف التعليق، ألن معىن عدم كفاية أصول الصحابة رضي اهللا عنهم، أنه ليس عندهم ما  1

ز أن يفتوا، ال ختيري املستفيت يف األخذ عمن شاء منهم، ألن القول بعدم كفاية يبنون عليه جواب املسائل، فيستلزم هذا عدم جوا

أصوهلم جتهيل هلم، و سوء أدب حنوهم، و قلة معرفة بأحواهلم، و إىل اهللا نربأ من ذلك كله، على أنا نعلم أن أبا حنيفة توقف يف 

و أن الشافعي كان يقول يف كثري من ” ال أدري“:  مسائل مسائل، و أن مالكاً كان عسراً يف اجلواب، بل كان كثرياً ما يقول يف

و مل خيل ذلك بإمامتهم عند األمة إذ ليس علم كل شيء “ إن صح احلديث فيها أقول ا " :و يقول يف مسائل” فيه قوالن“: املسائل



اهللا عنه مل يكن كافياً جلميع الوقائع، و ، فمذهب أيب بكر رضي مل يتفرغوا إىل تفريع التفاريع، و تفصيل التفاصيل

كذلك مذهب عامة الصحابة، فألجل الضرورة أبيحت للمقلدين متابعة الصديق يف بعض الوقائع، و فيما مل جيد 

من واقعة تقع إال و  روق، و أما يف زماننا هذا مذاهب األئمة كافية مستغرقة للكل، فإنه مااعلى أصله متابعة الف

تباع اإلمامني مجيعاً، فال جيوز له ااً و إما خترجياً فال ضرورة إىل الشافعي أو يف مذهب غريه إماً نصجتدها يف مذهب 

 .أن ينقض تقليده، إذ ال يستقر للتكليف فائدة

  وجوب انتحال مذھب الشافعي على كافة العاقلین  
  

كافة العاقلني و عامة املسلمني  حنن ندعي أنه جيب على: اآلن إذ أجنزت هذه املقدمة، نبين عليها غرضنا فنقول

، أيضاً انتحال مذهبه العوام الطغام، و اجلهال األنذالشرقاً، بعداً و قرباً، انتحال مذهب الشافعي و جيب على 

، و نبني صحة هذه الدعوى حبيث يقبله العامل و اجلاهل و املسترشد عنه حوالً، و ال يريدون به بدالًحبيث ال يبغون 

                                                                                                                                                                                                            

جيوز  -  بشرط عدم تتبعه الرخص -إىل البشر، و كفى للمرء أن يسكت عما ال يعلم، فما جاز يف عهد الصحابة من ختيري املستفيت

فيمن بعدهم باألوىل، فتصور كفاية أصول األئمة خبالف أصول الصحابة إخسار يف امليزان، و إيغال يف اهلذيان، فلو راعى جانب 

ذكر  الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني لتهيب مقامهم، و قال ما قاله عصريه اإلمام أبو إسحاق الشريازي يف طبقات الفقهاء عند

فقهاء الصحابة من أكثر الصحابة كانوا فقهاء عرفوا معىن كل من القرآن و حديث الرسول صلى اهللا عليه و سلم، و فهموا مبهمه 

و فحواه و أفعاله عليه السالم و هي اليت فعلها من العبادات و املعامالت، و السري و السياسات، و قد شاهدوا ذلك كله و عرفوه 

وه إىل آخر ما ذكره يف فقهاء الصحابة، أيف مثلهم يقال ما قاله املصنف؟ مث قوله هنا إن أصول األئمة كافية، و تكرر عليهم و حبر

أي   –أصول أيب حنيفة أبعد عن الوفاء من أصول الشافعي، فإنه أول من أبدع ترتيب األصول "): 65ص (ينايف ما سيأيت منه يف 

 . املوضعنيهكذا ترى املؤلف يكيل بكيلني يف ."يف مذهبه

 



و الذاهل، و يتسارع إىل األفهام، و يتبادر إىل األوهام، و ال يرده اخلاص و العام، فنقول مستعينني باهللا و هو خري 

  : معني

  لماذا لم يجب انتحال مذاھب الصحابة

  

الفاروق و ذا النورين و املرتضى علياً رضي اهللا عنهم أمجعني و عامة إنا مىت شككنا يف أمر ال نشك أن الصديق و 

الصحابة كانوا أفضل و أفقه و أعلى حاالً و أكمل شأناً، و أعظم قدراً، و أرفع خطراً، من أيب حنيفة و الشافعي و 

الذب عن حوزة  غريمها، و مل يكن ذلك إال ملعىن معقول و هو أن الصحابة كانوا مشغولني بتأكيد عرى الدين و

اإلسالم و إيضاح اليقني، و حني استأثر اهللا تعاىل برسوله و انقلب هو إىل رضوان اهللا تعاىل و قضى حنبه و لقي ربه 

و الرياسة التامة، و نصرة الشريعة و حفظ احلدود،  عز وجل، تصدى الصديق لإلمامة و اخلالفة و الزعامة العامة،

فلم يتفرغ لتفريع التفاريع، و تفصيل التفاصيل، و ختريج . اجلبال الراسيات هلدمهانزل به من الوقائع ما لو نزل ب و

املسائل حبيث تفي جبميع الوقائع، بل اشتغل باستمالة القلوب و استعطاف اجلوانب، و قتال أهل الردة و مانعي 

تطهري األرض من أهل  بالد، والزكاة حىت أبقى الشريعة مبائها، و استدامها على ائها، و الفاروق اشتغل بفتح ال

و . الزيغ و الشرك و العناد، و قمع أويل العرامة و الفساد، حىت اتسع نطاق امللة، و خضعت األعناق ألهل القبلة

. و املرتضى اشتغل بدفع الداهية الدمهاء، و املشكلة العمياء. كذا ذو النورين اشتغل بفتح األمصار و قتل الكفار

أسسوا األساس، فلما مل تكن أصول بل أصلوا األصول و . تفصيل التفاصيل ع التفاريع، وفلم يتفرغوا إىل تفري

  .الصديق و من يف مرتلته من الصحابة وافية جبميع احلوادث مل جيب انتحال مذهب الصديق

  عدم تفرغ أبي حنیفة للنحل و التمییز
  



و . ال خيفى ال حيد و ، وما ال يعد و ال حيصىث من الفروع و أبو حنيفة جاء بعد ذلك، و فرع التفاريع، و أحد   

و استغرق عمره يف . أتى بالدقائق اليت حار فيها العقالء حبيث ال يغادر الشعر إال مشقوقاً، و الغيب إال مرقوقاً

  .وضع املسائل، فلم يتفرغ إىل النحل و التمييز

بالوضع و النصب، فلم يتفرغ إىل النحل فتدركه و هذا ألن من وضع شيئاً يف االبتداء كان مشغوالً يف مجيع عمره 

و  املنية قبل أن يتفرغ إىل النحل و التمييز، و هلذا كان أبو يوسف و حممد، خالفاه يف مسائل عدة و مواضع مجة،

  .حنال و ميزا الصحيح من الفاسد

استدالل الشافعي على بطالن مذھب أبي حنیفة في مسألة 
  وقفالصاع و األذان و اإلقامة و ال

  

، و ال أصل للوقف و إمنا هو وصية: الو هلذا رجع أبو يوسف يف مسألة الوقف حيث أنكر أبو حنيفة الوقف و ق 

رطل و ثلث بالعراقي، و كذا الصاع حيث خالف الشافعي يف أن الصاع أربعة أمداد كل مد . تلزم بقضاء القاضي

ي و أبو يوسف و الرشيد يف مدينة النيب صلى اهللا فراد اإلقامة، و خالف أبو حنيفة فحضر الشافعإو حيث قال ب

عليه و سلم و كان مث مالك و الرشيد يف األحياء فأراد أبو يوسف أن يتكلم مع الشافعي بني يدي مالك و الرشيد 

يف مسألة من املسائل فتكلموا يف هذه املسائل الثالث، فأمر الشافعي بإحضار أوالد بالل احلبشي و أيب سعيد 

: ذان و اإلقامة من آبائكم؟ فقالواكيف تلقيتم األ: سلم، فقال سائر مؤذين رسول اهللا صلى اهللا عليه و اخلدري و

األذان مثىن بالترجيع، و اإلقامة فرادى فرادى هكذا تلقفناه من آبائنا و آباؤنا من أسالفنا و أجدادنا و هلم جرا 

ممن ورثتم هذه : ، فقال ألوالد املهاجرينار الصيعانحضسلم، و كذا أمر بإ إىل زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

الصيعان، فقالوا من آبائنا و أسالفنا إىل زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم، و كان مقداره ما هو مذهب الشافعي و 

هذا : ملن هذا؟ فقالوا: و خرجوا إىل الصحراء مع هارون الرشيد، و مر الشافعي رضي اهللا عنه بأرض فقال. مالك



ف الصديق وقفه على الفقراء، و هذا وقف الفاروق، و هذا وقف ذي النورين، و هذا وقف املرتضى، و هذا وق

تلقاء أنفسنا، و إمنا جيب هذا الذي نتكلم فيه ليس بوضع من : فقال الشافعي رضي اهللا عنه. فالنوقف فالن و 

سلم، و هكذا كان يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم و زمن الصحابة فأي  تباع النيب صلى اهللا عليه واعلينا 

أحقهما ما يوافق سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم فرجع أبو يوسف إىل : املذهبني أحق باحلق يا أمري املؤمنني؟ فقال

. 1ما رجعتصاحيب ما علمت لرجع ك لو علم: فقال أبو يوسف  !أترجع عن قول صاحبك: قول الشافعي فقالوا

                                                             
  :فيه شقان و كالمها باطل: أقول 1

  .اشتغال أيب حنيفة طول عمره بتفريع املسائل و إدراك املنية  له قبل أن يتمكن من خنلها: فاألول

  .اجتماع أيب يوسف مع الشافعي يف جملس الرشيد، و اتباع أيب يوسف للشافعي يف الوقف و اإلقامة و الصاع: و الثاين

فإن كثرة االشتغال بالتفريع مما يزيد بصرية يف املسائل، و ابن اجلويين عكس األمر، على أن أبا حنيفة ما :  وجه بطالن األول اأم

و علمه باللغة علم من نشأ يف مهد العلوم العربية  –كان يأمر بتسجيل املسائل إال بعد حبثها من كل ناحية يف جممع فقهي يرأسه هو 

حفظه للكتاب حفظ من يتلوه ختماً يف ركعة، و معرفته باحلديث معرفة من قرب عهده باملصطفى صلوات اهللا  بذكائه املعروف، و

و أركان ذلك  - و سالمه عليه، و معرفته مبسائل االتفاق و االختالف معرفة من طالت مدارسته الفقه مع فقهاء الصدر األول

  .امع اختصاصيون يف علوم االجتهاد

: أن علي بن حممد النخعي حدثهم قال: أخربين اخلالل، أخربنا احلريري علي بن عمرو“): 247 - 14( تارخيهقال اخلطيب يف 

كيف يقدر : فقال وكيع. أخطأ أبو حنيفة: ، حدثنا ابن كرامة قال كنا عند وكيع يوماً فقال رجل- يعين ابن إبراهيم - حدثنا جنيح

قياسهما، و مثل حيىي بن أيب زائدة و حفص بن غياث و حبان و مندل يف حفظهم أبو حنيفة خيطئ و معه مثل أيب يوسف و زفر يف 

من كان هؤالء ! احلديث، و القاسم بن معن يف معرفته باللغة العربية و داود الطائي و فضيل بن عياض يف زهدمها و ورعهما

  .إىل آخر ما هناك...) ؤالء ستة و ثالثون رجالًأصحابنا ه:  (و يليه قول أيب حنيفة ”هـاجلساؤه مل يكد خيطئ ألنه إن أخطأ ردوه 



                                                                                                                                                                                                            

و لو مل يطل عمر أيب حنيفة، و مل يكن ” تقدمة نصب الراية“و قد سقت األسانيد يف كيان هذا امع الفقهي بطريق الطحاوي يف 

و استبد  )لسنديورث أبو حنيفة من أبيه مبلغ مائيت ألف دينار صرفه يف العلم كما ذكره مسعود بن شيبة ا(سعة ذات اليد 

ببحوثه، و مل تكن عنده يقظة بالغة باعتراف اخلصوم لكان يترنح يف مخس سنوات تعقبها مخس سنوات يف قدمي و جديد حبيث يدع 

  .أصحابه يف اضطراب، فأصبح ابن اجلويين ذا الكالم يرتب على الشيء ضد مقتضاه

افعي مل جيتمع بالرشيد إال بعد وفاة أيب يوسف، قال السخاوي يف املقاصد فما ثبت بني النقاد من أن الش: و أما وجه البطالن الثاين

و كذلك ما ذكر من أن الشافعي اجتمع بأيب يوسف عند الرشيد باطل، فلم جيتمع الشافعي بالرشيد إال بعد “): 222 ص(احلسنة 

و يف ” اموع“وي أغالط مكشوفة يف و للنو. ، فيذهب قول ابن اجلويين هنا و يف املستظهري أدراج الرياح”موت أيب يوسف

مث إن الشافعي كان غري طائل يف عهد أيب يوسف، و إمنا ارتفع شأنه بعد أن محل إىل  .ليس هذا موضع شرحها” ذيب األمساء“

أهل  و تلقى من حممد بن احلسن محل خبيت من العلم، حىت متكن من املوازنة بني فقه أهل احلجاز و فقه) هـ 184( العراق سنة 

مل يستمر عليه إال مخس سنوات، مث  بعد وفاة حممد بست سنوات، و) هـ 195(العراق، و اشتق منهما قدميه فقام بنشره سنة 

ون القول برجوع أيب يوسف إىل قول الشافعي الذي مل كفي )هـ 204(غسله  وجد جديده مبصر، و عليه انتقل إىل رمحة اهللا سنة 

  .يوسف ختريفاً مضاعفاً يكن له قول و مذهب يف عهد أيب

فكان عبد الرمحن بن أيب ليلى و ابنه حممد القاضي و احلسن بن صاحل يقولون بصحة الوقف على أي وجه : و أما مسألة الوقف

و هذا هو اختيار أيب يوسف بعد أن رأى أوقاف الصحابة يف البصرة و مسع من  كان، و بأي لفظ صدر، و هم من أئمة العراق،

لية حديث عمر يف الوقف، و ال شأن للشافعي يف ذلك مطلقاً، و ال مانع من أن جيري بني أيب يوسف و مالك كالم إمساعيل بن ع

فإنه يقول جبواز الوقف إال أن املالك إذا  ةو أما أبو حنيف. يف هذا الصدد ألما كانا يتذاكران العلم عندما يتالقيان يف املدينة املنورة

أما وقف النيب صلى اهللا  و .رجع فيه و جيعله كالوصية إن أراد الورثة ذلك إال أن يتصل به حكم حاكموقف على األغنياء له أن ي

  .عليه و سلم و اخللفاء من بعده ففعلهم حكم الزم، و شرع بني فال حيتاج إىل حكم حاكم آخر

أبان، أن أبا يوسف ملا قدم بغداد من الكوفة قال لنا أبو جعفر، حكى عيسى بن : قال ابن أيب العوام احلافظ يف ترمجة أيب يوسف

كان على قول أيب حنيفة يف بيع األوقاف حىت حدثه إمساعيل بن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر يف صدقة عمر لسهامه 



                                                                                                                                                                                                            

ن قتيبة رؤية أيب مث ذكر عن بكار ب. هذا مما ال يسع خالفه، و لو تناهى هذا إىل أيب حنيفة لقال به و ملا خالفه: من خيرب، فقال

فال ميكن أن يكون للشافعي شأن فيه مطلقاً بل الشافعي جتده . يوسف أوقاف الصحابة بالبصرة و غريها حىت تغري رأيه يف الوقف

و جعل . تباع يف املسائل أليب يوسف و حممد بن احلسن كما ال خيفى على من درس مذاهبهمبعد بلوغه رتبة االجتهاد كثري اال

  . بعاً للمتأخر من انتكاس يف الفهم و ارتكاس يف الوهماملتقدم تا

سلم، و جعله مخسة  و أما الصاع فهو صاع سعيد بن العاص نقصه من عيار الصاع الذي كان يف زمن النيب صلى اهللا عليه و

  :الناس و فيه  يقول الشاعرأرطال و ثلثاً، و ألزم الناس باملعاملة به، و هدد من استعمل غريه، و ضرب مجاعة و حبسهم و توارثه 

  ينقص يف الصاع و ال يزيد  قد جاءنا جموعا سعيد               

و كان ذلك يف أول إمرة معاوية، و ملا ويل أبو جعفر املنصور اخلالفة حترى صاع عمر الذي كان بالعراق فأخربه مجاعة من فقهاء 

اختذه صاعاً ببغداد و غريها من أمصار العراق حمافظة على معايري سلم، ف املصرين أنه متحر على صاع النيب صلى اهللا عليه و

حنيفة، و ثالثون أستاراً عند  و ال خالف بني أيب حنيفة و أيب يوسف إال يف وزن الرطل ألن الرطل عشرون أستاراً عند أيب. الشرع

بة، و يؤيده عدم ذكر حممد بن احلسن يف هذا ما ذكره مسعود بن شي. أيب يوسف، فيكون اخلالف بينهما لفظياً يف مقدار الصاع

و أما من ادعى رجوعه إىل قول أهل املدينة مبناظرة مالك له فإمنا يورد خرباً غفالً عن . كتبه خالف أيب يوسف أليب حنيفة يف املسألة

إين أريد أن : ج فقالقدم علينا أبو يوسف من احل“بلفظ ) 171 - 4( و أما خرب احلسني بن الوليد القرشي عند البيهقي. اإلسناد

أتاين حنو من مخسني شيخاً من أبناء املهاجرين و  -إىل أن قال - أفتح عليكم باباً من العلم أمهين ففحصت عنه فقدمت املدينة

األنصار مع كل رجل منهم الصاع حتت ردائه، كل رجل خيرب عن أبيه و أهل بيته أن هذا صاع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فمما يبعد أن يتمسك مبثله أبو يوسف للجهل بأعيان الرواة و رجال أسانيدهم يف الطبقات كلها، على أن هذا ” يثاحلد... سلم

اخلرب لو صح ملا انفرد به رجل من خارج املذهب، و ملا خفي علم ما خاطب به أبو يوسف الناس مجيعاً هكذا على مثل حممد بن 

و أما ما  .ناهض صحة اخلرب، فرمبا يكون السند مركباً و إن كان ابن الوليد ثقةو هذا علة ت. احلسن، بل كان شأنه االستفاضة

أخرجه الدارقطين يف سننه من إساءة مالك القول يف أيب حنيفة ألجل هذه املسألة فإسناده مظلم كما يقول ابن عبد اهلادي صاحب 



                                                                                                                                                                                                            

ما ثبت عن النخعي  ال مستند ملا نقله عن اخلطايب بعد و هو الذي ذكره صاحب املصباح املنري عند ذكره الصاع باختصار. التنقيح

  . و مرسالت النخعي صحاح عندهم. ما سيأيت

مثانية  هحديث جماهد عن عائشة عند النسائي عن قدح حزر: منها و ألهل العراق أدلة ناهضة على أن الصاع مثانية أرطال، و

و قد روى . مع سائر األحاديث املصرحة بأنه كان يغتسل بالصاع. اأرطال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يغتسل مبثل هذ

و أسند  - و عمر ال حيدث يف معايري الشرع حدثاً - مثانية أرطال رصاع عم: ابن أيب شيبة عن حيىي بن آدم عن احلسن بن صاحل

و مثله عن موسى بن طلحة . رطالو احلجاجي عندهم مثانية أ. قدرنا صاع عمر فوجدناه حجاجياً: الطحاوي عن إبراهيم النخعي

و مالك ليس . و الصاع هو القفيز احلجاجي و ربع اهلامشي و هو مثانية أرطال: و قال حممد بن احلسن يف اآلثار. عند الطحاوي

ا عنده حديث مسند صريح يف مقدار الصاع، بل متمسك بصيعان املدينة يف عهده على أصله يف األخذ بعمل أهل املدينة حىت إنه مل

و التحري ليس معه حقيقة خبالف . كما روى الطحاوي عن أيب حازم. هو حتري عبد امللك لصاع عمر: سئل عن صاعهم قال

و مع أيب حنيفة يف هذه املسألة إبراهيم النخعي و موسى بن طلحة و الشعيب و ابن . موسى بن طلحة العيار الذي ذكره النخعي و

بعيد ” صاعنا أصغر الصيعان“: و قول بعض الصحابة.  بأسانيده إهلم” األموال“و عبيد يف أيب ليلى و شريك و غريهم، كما ذكر أب

دليل على تعدد الصيعان املستعملة يف عهد املصطفى  هوعن الداللة على مذهب أهل املدينة يف أن الصاع مخسة أرطال و ثلث، بل 

نسبة إىل هشام ( -و املد اهلشامي . د، و إمنا اختلفوا يف مقدار املدصلوات اهللا و سالمه عليه، و مل خيتلفوا يف أن الصاع أربعة أمدا

و أما . فيما سبق بن إمساعيل بن الوليد بن املغرية عامل املدينة لعبد امللك بن مروان نسب إليه لكونه هو املذيع له مع وجوده

الذي يقول به مالك ) و كان قدمي االستعمال أيضاًكما يعلم من كالم حممد بن احلسن و ه الصاع اهلامشي فهو اثنان و ثالثون رطالً

و هو مد و ثلثان أو مدان، و لو مل يكن مالك يعده مستعمالً يف عهد النيب صلى اهللا . أكرب) 268 -1( يف كفارة الظهار يف املوطأ

شامي فيكون الصحايب عليه و سلم ملا استطاع أن يأخذ به يف الظهار حذراً من التشهي، فيكون صاع عمر أصغر من الصاع اهل

املذكور أراد بالصاع األصغر ما يسع مثانية أرطال، كما كان هو املستعمل يف بيت عائشة على ما سبق، فيكون تشنيع ابن حبان 

و قد حكى أبو عبيد عن حممد أن احلجاجي . مما ترتد إليه شنعة تشنيعه” صاعنا أصغر الصيعان“على أهل العراق بعدم أخذهم خبرب 

و التعامل . فظهر أن قول أهل املدينة يف املقدار توليد من التعامل يف عهد مالك بدون خرب صريح مسند .امشي كما سبقربع اهل

و أما قول أهل العراق فمستمد من خرب مسند و آثار معتربة و عمل متوارث . تعتريه شبه، و دون إثبات التوارث فيه خرط القتاد



                                                                                                                                                                                                            

و لقوة أدلتنا يف ذلك مل يستطع . أيب عبيد تأويل أدلة أهل العراق الصرحية فيها تكلف ظاهر و عيار أهل الشأن كما سبق، فمحاولة

لكن هذا التخصيص من غري خمصص، و تعدد الصاع الشرعي خالف األصل، . ابن تيمية غري أن خيص الصاع العراقي بالغسل رأياً

أيضاً لتربأ ذمة بيقني و للخروج عن اخلالف و لألخذ مبا هو فاألخذ بقوة أهل العراق يف الصاع متعني يف الكفارات و الصدقات 

قدمت املدينة : و قد أسند الطحاوي عن أيب يوسف. فال حيدة عما ذهب إليه أبو حنيفة يف ذلك فضالً عن تضعيفه. أصلح للفقري

مث قال مسعت . ل و ثلث رطلسلم فقدرته فوجدته مخسة أرطا فأخرج يل من أثق به صاعاً فقال هذا صاع النيب صلى اهللا عليه و

لكن أين سند من أخرج إليه الصاع يف وصل صاعه . ابن أيب عمران يقول إن الذي أخرج هذا أليب يوسف هو مالك بن أنس اهـ

  .إىل املصطفى عليه السالم؟ و مل يذكر يف اخلرب رجوع أيب يوسف إىل قول أهل املدينة

ا بني مالك و أيب يوسف، و ال يتصور أن تقع بني أيب يوسف املتقدم الوفاة و بني أن املناظرة يف املسألة ميكن جريا: و احلاصل

و لو كان . ة أيب يوسف باثنيت عشرة سنةابعد وف) هـ 195(الشافعي الذي مل يلقه أصالً، بل تأخرت دعوته إىل اجتهاده إىل سنة 

و أما األذان و اإلقامة فمذهب أيب يوسف فيهما مل يزل . فاهاملؤلف ممن له إملام بالتاريخ و اآلثار لربأ بنفسه من أن يفوه مبا 

و قد أخرج أبو يوسف حديث األذان مثىن و اإلقامة مثله . كمذهب أهل العراق  يف أن األذان بال ترجيع، و اإلقامة مثىن كاألذان

الشافعي بإحضار أوالد بالل  فأمر: (مث قول ابن اجلويين. له، فظهر فرط كذب من زعم رجوع أيب يوسف يف ذلك” اآلثار“يف 

مما تضحك منه الثكلى، ألن علماء األنساب من ) سلم احلبشي و أيب سعيد اخلدري و سائر مؤذين رسول اهللا صلى اهللا عليه و

انتماء بعد  و[أمثال الكليب و ابن إسحاق و أيب خمنف األزدي و املديين و ابن سيف و غريهم اتفقوا على أن بالالً مل يعقب 

و ال  من املتأخرين إليه من قبيل انتساب بعض األعاجم إىل بعض الصحابة الذين نص أهل الشأن على أم مل يعقبوا) اخلوارزميني(

، و أبا سعيد اخلدري مل يكن مؤذناً، كما يف التعليم ملسعود بن شيبة و حديث أيب ]مانع من أن يكون هذا و ذاك من جهة الوالء

قامة مثىن مثىن أخرجه أبو داود و ابن ماجه يف سننهما، و ابن خزمية و ابن حبان يف صحيحهما، قال ابن حمذورة أن األذان و اإل

و إن زعم البيهقي أنه غري حمفوظ ذاكراً أن مسلماً مل خيرجه، و أن خالفه . إسناده على شرط الصحيح” اإلملام“دقيق العيد يف 

و رد عليه ابن دقيق العيد قائالً إن كل الصحيح ليس . ه أبو حمذورة و ال أوالدهمروي عن أيب حمذورة، و أن هذا اخلرب مل يدم علي

و أن رواية عدم دوام أيب حمذورة عليه إمنا  -  فال يعول على خربهم -  يف مسلم، و أن أوالد أيب حمذورة مل خيرج هلم يف الصحيح

ل كالم البيهقي نفسه هنا يناقض أوله آخره، و يف تثنية يدخل يف باب الترجيح ال التضعيف، و الترجيح مما خيتلف فيه الناس، ب



و أبو حنيفة أعطاه روح الكفاية و أعفاه عن  فإذن أبو حنيفة مل يتفرغ إىل النحل فجاء الشافعي رمحه اهللا و أرضاه،

التمييز بني  ، و كان مبندوحة عن هذا كله فتفرغ إىل النحل ووضع األساسإىل تاجاً حممتهيد القواعد، فلم يكن 

فعلم اللغة و . و اإلعرابة ، حنل ما كان مستنداً إىل اللغأنواع العلومن الرجل متبحراً يف كا و الباطل واحلق 

يف مجيع العلوم فنحل من الكل أبينه و أحسنه، و أحقه و أصدقه، و كان الرجل موفقاً اإلعراب و كان ابن جبدته 

  .1بالتأييد اإلهلي و التوفيق السماوي، مسترشداً للصواب، و هذا إذا قرر على وجه تقبله العوام

                                                                                                                                                                                                            

اإلقامة أحاديث عن بالل و أيب حمذورة رضي اهللا عنهما ذكرها الزيلعي يف نصب الراية، و يف سردها  طول، و مل يستمر األذان يف 

الشافعي مطلقاً ال أوالً و ال آخراً إال و ليس للمسألة تعلق ما ب. أوالد أيب حمذورة كما جتد تفصيل ذلك يف االستيعاب البن عبد الرب

 كما يف الفوائد البهية يف ترمجة عصام بن يوسف –و أما ما وقع يف بعض كتب الفروع . عند من جيهل مبدأ ارتفاع  شأنه يف الفقه

ي، فخطأ حبت من أن أبا يوسف بعد أن توضأ من ماء قليل و صلى، مث ظهر وقوع جناسة فيه، قال فلنأخذ يف ذلك بقول الشافع -

 - 2( و أما ما يف جامع املسانيد. ، ألن الشافعي إمنا بدأ يذيع اجتهاده بعد وفاة أيب يوسف بدهر”فلنأخذ بقول أهل احلجاز“عن 

و هو يوسف بن خالد السميت، و  “أبا“بدون ” يوسف“و الصواب . من سؤال الشافعي أبا يوسف عن النبيذ فغلط صرف) 206

  .و لوال جهل ابن اجلويين بالتاريخ و اآلثار لربأ بنفسه أن ينطق مبثل ذلك الكالم الساقط املسقط لقائلههو من مشايخ الشافعي، 

 

صواا إىل  ز بني خطأ  املسائل ويعترف بأن الشافعي أخذ قواعد الفقه و أصوله من كتب أيب حنيفة، مث جعل التميا: أقول 1

الفرع املترتب عليه، و النخل إمنا يكون عند التصرف يف األصل قبل الفرع، و الشافعي متجاهالً أن االعتراف باألصل اعتراف ب

، ببيانه هذا جعل الشافعي يف طبقة اتهد يف املسائل دون طبقة اتهد يف املذهب فضالً عن مرتبة اتهد املطلق املنتسب أو املستقل

  . افعي، و هذا هو التهاتر بعينهدعائه أن الشأن كل الشأن يف األصول للشمع مناقضة قوله هذا ال

. مث التمييز بني املسائل االجتهادية ليس من قبيل متييز احلق من الباطل بل من قبيل متييز الصواب من اخلطأ ظناً يف مذهب أهل احلق

االجتهاد يف و أئمة . و ليس أئمة االجتهاد من أهل الباطل أصالً، بل هم مأجورون سواء أصابوا أم أخطأوا خبالف أهل الباطل



ولني إن األو على أن هذا ال خيتص بالعلم فإن احلرف و الصناعات و اآلالت كلها موضوعة على هذا املثال، ف

ال تعد و ال حتصى، و ازدادوا عليها باألعاجيب و  وضعوا مسة من كل حرفة، و اآلخرين فرعوا عليها تفاريع

البدائع يف دقائق احلرف و الصنائع اليت مل يتفرغ األولون إليها، ألن األولني اشتغلوا بالوضع و التمهيد، و أعطوا 

 فاستقل اآلخرون بالنحل و التمييز و التفريع و كانوا أصدق و أدق نظراً فيه،. اآلخرين روح الكفاية عن األصل

  .حيث إطراد اهللا العادةو هذا معلوم من 

                                                                                                                                                                                                            

ليس مما ينبغي ) بني احلق و الباطل: (فقول ابن اجلويين. على هدى من رم، و قد برئت ذمة من تابعهم عند أهل احلق الفروع

و هذا مما جيب . ه يف الفقهفيذكره هنا، لكن من كان غالب أحواله الرد على فرق الزيغ إذا كتب يف الفقه ساء كالمه يف خمال

 الفقه مع قلة بضاعتهم يف فيهم يفا سلكه الباقالين و ابن اجلويين و الغزايل و الفخر الرازي يف ردودهم على خماليوقي منه رغم متال

و املصنف يقول بعد أن . و اكتفائهم بأنظار عقلية تعودوها يف حبوثهم مع أهل الزيغ -حاشا الباقالين -  معرفة األخبار الصحيحة

فإن كان يريد أنه مل يكن . إنه مل يكن تلميذاً له: روح الكفاءة و أغناه عن متهيد القواعد اعترف بأن أبا حنيفة أعطى الشافعي

: فنعم، إال أن تفقهه كان على حممد بن احلسن تلميذ أيب حنيفة فيكون تلميذ التلميذ، و الشافعي هو القائل .تلميذاً له مباشرة

مث . كما ذكرمها اخلطيب بأسانيده ”لي يف الفقه من حممد بن احلسنليس أحد أمن ع“و ” الناس يف الفقه عيال على أيب حنيفة“

بني من خيتار مسائل من مسائل من قبله يف كتب مدونة ألمثال أيب  ئ ذي بدء، ودالفرق بني من جيتهد يف املسائل بإبانة أدلتها با

نظر الشافعي يف : (و أما قول املؤلف .ضاحهحنيفة و مالك و أيب يوسف و حممد و غريهم، فرق عظيم ال نؤمل املؤلف بشرحه و إي

كتاب كان  يو أ .، فيدل على أنه ليس على علم بعهد تدوين الفقه و احلديث)كتب أيب حنيفة كنظر أيب حنيفة يف كتب من تقدمه

مؤلفاً يف الفقه قبل عهد أيب حنيفة؟ حىت يصور نظره فيه كنظر الشافعي يف كتبه، و ليس الشافعي وحده هو الذي كان ينظر يف 

النظر فيها، كما أخرجه أبو يعلى اخلليلي يف اإلرشاد بسنده إىل  كتب أيب حنيفة، بل كان املزين ناشر مذهب الشافعي كان يدمي

  .سبب انتقاله إىل مذهب أهل العراق بيان يفالطحاوي 

 



نصاف شيئاً إال و ، و كل من أنصف أو انتصف و مل يتعسف اعترف بأننا مل نغدر من اإلهذا الذي ذكرناه إنصاف

نا جعلنا الشافعي رضي اهللا عنه باإلضافة إىل أيب حنيفة رمحه اهللا مبرتلة أيب حنيفة باإلضافة إىل أقلناه من حيث 

و لكن مع هذا ال سبيل إىل انتحال  .اهللا عنه، فقد بالغنا يف احترامه و احتشامه، و تقدمي جاههالصديق رضي 

قال . مذهبه، كما ال سبيل إىل انتحال مذهب الصديق رضي اهللا عنه، مع أنه قدوة العاملني و أسوة اخللق أمجعني

أحد بعد النبيني و املرسلني أفضل من أيب و اهللا ما طلعت الشمس و ال غربت على “: سلم  عليه والنيب صلى اهللا

  .”بكر

  اعتراضات و الجواب عنھا
  

فعلى هذا ينبغي أن يكون الشافعي دون أيب حنيفة يف الفضل، و ينبغي أن تسلموا أنه كان تلميذاً له : فإن قيل

  .حيث حل مذهبه

اآلن حنن ال نتكلم يف دواع التشعيب و التشبيب، فإن الشافعي كان عاملاً يف األصول و الفروع و : فاجلواب قلنا

اللغات و أنواع العلوم، و أبو حنيفة مل يكن له قدم مترسخة يف بعض هذه العلوم على ما ال يكاد خيفى، و كان أبو 

نه نظر يف مذاهب أيدل على كونه تلميذاً له من حيث الته ال حنيفة ذا فن واحد، و نظر الشافعي يف كتبه ليعلم مق

، و اإلبطال و االستئصال فإن املذاهب إمنا يتكلم فيها و الرفض كافة األئمة حىت يعلم حقيقتها مث يتبعها بالنقض

من قبله،  رداً و قبوالً بعدما صارت يف نفسها معقوالً، و نظر الشافعي يف كتب أيب حنيفة كنظر أيب حنيفة يف كتب

  . و دراية مقالة من سبقه

فإذن ما قلتموه ال يتوقع خلالً يف اعتقاد العوام يف غزارة فضل الشافعي رضي اهللا عنه و تقدمه يف أنواع العلوم، و  

و بالنحل  ذلكتتبع الشافعي  لصحيح من الفاسد، وما قلناه من عدم تفرغ أيب حنيفة إىل النحل و موته قبل متييز ا

التمييز و الترجيح و التخريج، مما حيمل العوام على اختيار مذهبه على املذاهب كلها، فما قلناه أوىل و أمجل و 



أفهام العوام يتلقاها  إىل وجوهها العوام، و هذا إذن شهادة قائمة يينا يف الصناعات و احلرف ما يهتدعلى أننا ب

  .بالقبول، و ليس يعارضه ظاهر مثله

أن أبا حنيفة كان أقدم و أسن من الشافعي رضي اهللا عنه و األول مل يترك : بل يعارضه مثله،، و هوال : فإن قيل

  .وافية جبميع الوقائعلآلخر شيئاً و أصوله 

نا تركنا مذهب الصحابة أحيث من  ينتقض بشهادة عامة قائمة يتلقاها أفهام العوام بالقبول هذا ال يصلح أن: قلنا

الفضل و الزهد و الدرجة، ألا مل تك وافية و مل تكن منتحلة، فكذا مذهب أيب حنيفة مل مع تقدمهم يف السن و 

مث يعارضه أن الشافعي ذو فنون و أبا  .يكن منتحالً، و الشافعي كان آخراً فنحل، فاملذهب املنتحل أوىل من غريه

و قال  ”األئمة من قريش“: و سلم حنيفة كان ذا فن واحد، و يعارضه أنه كان من قريش قال النيب صلى اهللا عليه

تباع مذهبه أوىل من اذه كلها شهادات عامة ندل على أن فه ”ال تتقدموها قدموا قريشاً و“: عليه الصالة و السالم

  . و الشافعي عريب فضالً عن أن يكون قرشياً من قريش ،1تباع غريه و أبو حنيفة نبطي ال أعرايبا

                                                             
  .فسنتحدث إن شاء اهللا تعاىل عما إذا كان الشافعي ذا فنون: أقول 1

من أبطأ به عمله مل يسرع به “: سلم و قد قال صلى هللا عليه و. و أما كونه من قريش يف رواية أصحابه فال دخل له يف باب العلم

حممول على اخلالفة عند من استجود سنده، و ليس مما أخرجه ” األئمة من قريش“و حديث . كما يف صحيح مسلم  ”نسبه

ال : لكن قال أمحد. و أمثل أسانيده رواية إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن أنس مرفوعاً. أصحاب األصول الستة بإسناده

رواه غري واحد عن إبراهيم اهـ، فظهر أنه : و قال الذهيب. بن سعد اهـ ينبغي أن يكون له أصل، و ليس هذا  يف كتب إبراهيم

 185(فلننظر يف إبراهيم و هو ممن أخرج هلم اجلماعة، و كان نزيل بغداد، و ا تويف سنة . ثابت عن إبراهيم بن سعد منفرداً به

علي املعدل، حدثنا أبو بكر حممد بن إسحاق حدثنا علي بن أيب ): 83 -  6(لكن يقول اخلطيب يف تارخيه . يف عهد الرشيد) هـ

حدثنا عبيد اهللا بن  -مبصر - ن مهران الصفار الضرير، حدثنا علي بن احلسن بن خلف بن قديد أبو القاسمببن إبراهيم بن يزيد 



                                                                                                                                                                                                            

. الرشيد، و أظهر برهقدم إبراهيم بن سعد الزهري العراق سنة أربع و مثانني و مائة، فأكرمه : بن عفري عن أبيه، قال سعيد بن كثري

لقد كنت حريصاً : سئل عن الغناء، فأفىت بتحليله و أتاه بعض أصحاب احلديث ليسمع منه أحاديث الزهري فسمعه يتغىن فقال

ما أقمت . علي و علي إن حدث ببغداد. إذاً ال أفقد إال شخصك“: فقال. على أن أمسع منك، فأما اآلن فال مسعت منك حديثاً أبداً

فبلغت الرشيد فدعا به فسأله عن حديث املخزومية اليت قطعها النيب صلى اهللا . و شاعت هذه عنه ببغداد” حىت أغين قبله حديثاً

فتبسم ففهمها إبراهيم بن سعد، . و لكن عود الطرب ال،: أعود امر؟ قال: عليه وسلم يف سرقة احللي، فدعا بعود فقال الرشيد

دعا له الرشيد بعود  نعم، و: قال. نني حديث السفيه الذي  آذاين باألمس و أجلأين إىل أن حلفتلعله بلغك يا أمري املؤم: فقال

  :فغناه

  قل الثواء لئن كان الرحيل غدا  يا أم طلحة إن البني قد أفدا              

ال و : نس يف هذا شيء؟ قالفهل بلغك عن مالك بن أ: قال .من ربطه اهللا: من كان من فقهائكم يكره السماع؟ قال: فقال الرشيد

اهللا إال أن أيب أخربين أم اجتمعوا يف مدعاة كانت يف بين يربوع و هم يومئذ جلة، و مالك أقلهم يف فقهه و قدره و معهم دفوف 

  :و معازف و عيدان يغنون و يلعبون، و مع مالك دف مربع و هو يغنيهم

  ؤها أينافأين لقا  سليمى أمجعت بيننا                       

  هلا زهر، تالقينا  و قد قالت ال تراب                     

  لنا العيش تعالينا  تعالني فقد طاب                          

 أخرجه”...األئمة من قريش ما إذا حكموا فعدلوا “و حديث  .فأنت و شأنك يف مثله. فضحك الرشيد و وصله مبال عظيم اهـ

انفرد به إبراهيم بن سعد و مع قيد . البخاري يف تارخيه ذه الزيادة بطريق إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن أنس مرفوعاً

فال يفيد ) 277 -  5(املخرج يف مسند أمحد  ”استقيموا لقريش ما استقاموا لكم“العدل يكون احلديث مبعىن حديث ثوبان 

بعد الراشدين بعيدة عن أن توصف بالعدل و قل بينهم جداً من يلحق بالراشدين يف العدل مدى و سرية اخللفاء . االشتراط املطلق

القرون، على أن التقييد بالعدل يف احلكم يكون نصاً على أن املراد باإلمامة يف احلديث املذكور هو اإلمامة الكربى، بدون أي 



                                                                                                                                                                                                            

مث إن لفظ . املستحدث إذ ال قائل باختصاص االجتهاد باخلليفة مناسب لإلمامة يف املسائل االجتهادية الظنية على االصطالح

إين جاعلك للناس إماماً قال و من ذرييت قال ال ينال (قال اهللا تعاىل . بدون ذلك القيد خيالف كتاب اهللا تعاىل” األئمة من قريش“

مث قول عمر . الغريب بعد هذا التمكن حيث اقتصر الشرط على التمكن من إقامة العدل، و ساوى بني القريب و) عهدي الظاملني

يدل على فقه الصحابة يف املسألة و مل يكن سامل قرشياً بل ” لو كان سامل موىل أيب حذيفة حياً ما ختاجلين فيه الشك“: رضي اهللا عنه

عنه يوم السقيفة  مث احلديث لو صح الحتج به أبو بكر رضي اهللا. كان موىل المرأة من األنصار كانت حتت أيب حذيفة فنسب إليه

 من أهل النقد يرى من أمارات عدم صحة احلديث عدم احتجاج أحد من الصحابة به ريألنه حجة ظاهرة يف موضع الرتاع ، و كث

على أنه مل يثبت احتجاج أيب بكر به و إن ذكر ” تلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم“الصالح العالئي يف  و قد نص. فيما تنازعوا فيه

  .ملتكلمنيذلك بعض ا

لفظ  - مع احتاد السند –فيخالف ) 127 - 7(و أما ما ساقه ابن حزم بطريق حجاج بن املنهال عن أيب عوانة يف اإلحكام يف 

قريش والة هذا “أمحد بن عفان عن أيب عوانة عن داود بن عبد اهللا األودي عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب بكر رضي اهللا عنه 

؟ على أن اخلرب منقطع حيث مل يدرك ”األئمة من قريش“و أين هذا من لفظ ) لربهم، و فاجرهم تبع لفاجرهماألمر، فرب الناس تبع 

مث ابن حزم يقول يف الوضوء بفضل املرأة عن داود بن عبد . و املنقطع ال حيتج به عندهم. محيد أبا بكر، بل يف إدراكه علياً خالف

و هنا يسكت عن هذا و عن االنقطاع يف احلديث مث أبو . ن كان غريه فمجهولإن كان عم إدريس فضعيف، و إ: اهللا يف السند

كان ال يصلح  إال أن  عوانة و إن كان ممن ينتقي الصحيح من أحاديثه إال أنه كان أمياً يستعني مبن يكتب له كما يقول ابن معني، و

من كتاب غريه فال حيتج به و ما كتب عنه بعد سنة يكون راعي غنم يف نظر سليمان بن حرب و يقولون كتابه صحيح و رمبا يقرأ 

مث اختلفوا عنه حيث خيالف . ياته متعبة جداًروو من هذا شأنه تكون غربلة م .فليس بشيء) هـ 176(إىل وفاته سنة ) هـ 170(

األئمة “احلديث بلفظ  مث عزو ابن حجر. و غاية ما يتعذر للراويني أن أحدمها روى باملعىن فاضطرب املنت. لفظ أمحد لفظ ابن حزم

إىل أيب بكر و أيب هريرة رضي اهللا عنهما يف مسند أمحد خطأ حبت من قبيل عزو النووي احلديث إىل الصحيحني ألنه ال ” من قريش

وجود هلذا اللفظ يف مسندي أيب بكر و أيب هريرة أصالً، كما أنه ال وجود له يف الصحيحني أيضاً بل لفظ أيب بكر يف مسند أمحد 

 – 5(من مسند أمحد و ال ذكر له أصالً يف مسند أيب هريرة بل فيه ذكر قول زيد بن ثابت راجع ) 5 - 1(ا سبق راجع كم

فبان بذلك سقوط كالم املصنف هنا سقوطاً ال . و مثل هذا التساهل يف العزو جيب أن يترفع عنه مثل ابن حجر. من املسند) 185



                                                                                                                                                                                                            

و ادعاؤه التواتر فيه، ففيما ورد يف ” لذة العيش يف طرق حديث األئمة من قريش“ى و أما جزء ابن حجر املسم. وض له بعده

  .فضل قريش مطلقاً، ال يف هذا احلديث خاصة

و يف سنده حممد بن سليمان بن مشمول ضعفه غري ) 64 - 9(فقد ورد يف احللية ” قدموا قريشاً و ال تتقدموها“و أما حديث 

عن ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب أنه ) 161 ص(و يف مسند الشافعي . يثمنكر احلد: واحد، و قال ابن حزم

يشك ابن أيب “ قدموا قريشاً و ال تتقدموها و تعلموا منها و ال تعاملوها أو تعلموها“: سلم قال بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

و أما . ح عند الشافعي و حيىي بن سعيد القطان فضالً عن بالغاتهو مراسيله شبه الري. و هذا كما ترى من بالغات الزهري. فديك

إسناده ففيما أخرجه اآلبري و احلاكم و كالمها يف مناقب الشافعي من طريق حممد بن خالد بن عثمة عن عدي بن الفضل قال 

ال تؤموا قريشاً و “: عليه و سلمعن النيب صلى اهللا  أخربين أبو بكر بن أيب جهمة عن أبيه عن ابن عباس عن علي كرم اهللا وجهه

قدموا قريشاً و ال “و لو صح . ”احلديث.... ائتموا ا، و ال تقدموا على قريش و قدموها، و ال تعلموا قريشاً و تعلموا منها

ا أخطأ، عليها، لكن يف السند حممد بن عثمة و هو رمب” األئمة من قريش“حلملناه على اإلمامة الكربى، كما محل حديث ” تتقدموها

  . و عدي بن الفضل متروك، و أبو بكر بن أيب جهمة و أبوه جمهوالن

سلم من أمره لألمة بتعلم القرآن  متروك الظاهر خيالف ما صح عن النيب صلى اهللا عليه و“ ال تعلموا قريشاً و تعلموا منها“و لفظ 

على ضد ذلك، فال يعارض مثل هذه األحدوثة هذا من أربعة ليس بينهم قرشي، بل عمل الصحابة و التابعني و من بعدهم كلهم 

خذ العلم عن مسلم بن خالد الزجني و هو غري قرشي، و عن إبراهيم بن أيب حيىي األسلمي و هو أاإلمجاع، و اإلمام الشافعي نفسه 

  .غري قرشي، و كذا عن ابن عيينة و هو ليس بقرشي

و لعل . مرو و سعيد بن سامل القداح و ليس واحد منهم بقرشيو عن مالك و حممد بن احلسن و يوسف بن خالد و أسد بن ع

” توايل التأنيس مبعايل ابن إدريس“املصنف استحيا أن يسوق متام اخلرب ملا فيه من القوادح املكشوفة، لكن أطراف ابن حجر يف 

. ”فيه مقال: ن عدي بن الفضلجمهوالن، و ع“عن ابن أيب جهمة و أبيه ) 47 ص(حيث تلطف يف السند جمارياً للساجي و قال يف 

مع ...) و يدل على اشتهار احلديث يف القدماء ما أخرجه البيهقي من طريق أمحد بن عبد الرمحن عن الربيع بن سليمان “: مث قال

  .و لكن التعصب يوقع هكذا يف املهازل. ابن اجلارود الرقي الذي كذبه اخلطيب و غريهو أن أمحد بن عبد الرمحن ه



  وفاء أصول الشافعي بالوقائع 
  

القواعد على وجه يفي جبميع الوقائع، و  ال بل يعارض ما ذكرمتوه أن أبا بكر رضي اهللا عنه مل ميهد: قيل فإن

أما أصول أيب حنيفة فهي وافية . الضرورة الداعية و احلاجة املاسةغريه هلذه  يشمل املسائل فاضطر املقلد إىل تقليد

سيما و قد كان  تباع مذهب غريه، الافال ضرورة و ال حاجة إىل . وادثجبميع الوقائع، شافية شاملة جلميع احل

خري “: سلم، و قد قال عليه الصالة و السالم ، و أسبق و أقرب إىل عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وأقدم و أسن

  . ”القرون قرين مث قرن يليين مث الذين يلوم مث الذين يلوم

فمن أين بان أن فطنته كانت مساوية فطنة أيب حنيفة يف التأصيل حىت يزيد عليه  إن الشافعي حنل مذهبه،: و قولكم

يف النحل؟ فإنه أيضاً مل جيد بداً من أن يضع و ينفخ لنفسه أصوالً خيرج عليها مسائله، و قرروا بأن قالوا حق 

على ذلك األصل، و حيل حمله  سائلختريج املاتهد أن يكون مذهبه وافياً جبميع الوقائع حىت يستقيم لناقل مذهبه 

السالم و على أنا ال جنوز االقتداء مبذهب أيب بكر الصديق و الفاروق مع أما سيدا  من صاحب الشريعة عليه

و كما أن . األولني و اآلخرين بعد النبيني و املرسلني و أفضل العاملني أمجعني، ألن أصوهلما غري وافية جبميع الوقائع

، فإا لو كانت وافية ما صل الشافعي ال يفي جبميع الوقائعافية جبميع الوقائع ، فكذا أأصول الصحابة غري و

                                                                                                                                                                                                            

و النبط هم األراميون سكنة العراق . حنيفة فمن مواليد العراق و سكنتها فيصح أن يقال فيه أنه نبطي مبعىن أنه عراقيو أما أبو 

األصليون، و قد يقال للرجل نبطي مبعىن أنه عراقي، كما يف أنساب ابن السمعاين، و أما نسبه فهو فارسي الدم اتفاقاً فذهب كالم 

  .ح بدون أن ينفعه يف شيء مما توخاهابن اجلوييين هنا أدراج الريا

  

 



ترددت أقواله، و قد رأينا أقواله ترددت و لو قدرناه أفضل من أيب حنيفة ملا انتحلنا أيضاً مذهبه لعدم وفاء أصوله 

  .بالوقائع

تشذ واقعة عن نص له أو مستنبط من نصوصه و  ال بل أصول الشافعي وافية بالوقائع، و ال: قلنا: و اجلواب

و أما تردد أقواله فال مينع . ختريج أصحابه من منصوصاته، خبالف مذهب الصديق رضي اهللا عنه علة ما بينا شرحه

أصوله الوفاء بالوقائع كتردد روايات أيب حنيفة ال مينع الوفاء بالوقائع و لكن تردد القول و الروايات كتردد 

ردد اشتراك املخاييل و اشتباه الدالئل، حىت قيل لو مل يكن للشافعي على غريه مزية فضل و رجحان إال تالدليل يف 

، فإنه ما نشأ تردد أقواله إال لغامض نظره و دقيق فكره ذه اخلبايا و اخلفايا اليت شذ أقواله كفانا كفاية و مقنعاً

  .عنها اآلخرون فهذا سبب فضله

للشافعي رضي اهللا عنه مذهبان مذهب قدمي و مذهب جديد و اجلديد : دد القول، قلناو جواب آخر عن فضيلة تر

ناسخ للقدمي، فال جيوز أن يفىت و يؤخذ القدمي مع إمكان األخذ باجلديد ألن القدمي صار منسوخاً، و ألن املتأخر 

يبق للشافعي تردد إال يف مثاين يرفع املتقدم ال حمالة، كاملنسوخ ال يبقى مع الناسخ فعلى هذا ال تردد إذن و مل 

ن متييزه ألنه اخترمته املنية و اختطفته األمنية يف ريعا له وله و حنأص عشرة مسألة إذ مل يتفرغ إىل التخريج على

. 1، و مل ميهل للبحثأن يتفرغ للنحل و التمييز ، و استأثر اهللا به، و انقلب إىل رضوان ربه و عايل جنانه قبلشبابه
                                                             

و ما مثل القائل : الشق األول من هذا الكالم مما يكتفى فيه مبجرد تسجيله، و قد أبدع بعض أصحابنا حيث قال هنا: أقول 1

. ال يزال علم الغيب يف بيتنا، ألين أقول شيئاً و تقول امرأيت ضد ذلك، فال بد أن يصح أحدمها اهـ: بالقولني إال كما قال اجلاحظ

ه، و قال قولني ال يكون له قول، و حقه أن يسكت العترافه جبهل احلكم فضالً عن أن يفتخر مبثل و من تكافأت األدلة يف نظر

  .ذلك

ذهب مو من طريف ما حيكى يف هذا الصدد ما ذكره حممد بن عبد الستار الكردي يف رده على املنخول أن طالباً رحل للتفقه يف 

فيها قوالن عن الشافعي، إىل أن طلبه أهل بلده حلاجتهم : مسائل يقال فيهاالشافعي، و طال أمد تفقهه يف القدمي و اجلديد، و يف 



فبقيت أصوله ممهدة مقررة  املسائل خرج بعضها على أصوله املزين و البعض خرجها ابن سريج رمحه اهللامث تلك 

 . مبينة وافية جبميع الوقائع، منتهية إىل الكتاب و السنة و اإلمجاع موافقة حملاسن الشرع املنقول، و الدليل املعقول

  مسألة قول الشافعي بنسخ السنة بالكتاب و الجواب علیه
  

اطبة شارقة و غاربة قد اتفق للشافعي رضي اهللا عنه أصل مقطوع ببطالنه على وجه اجتمعت األمة ق: فإن قيل

و مل جيوز نسخ الكتاب  و أنه مل جيوز نسخ السنة بالكتابذلك األصل و ه، طوالً و عرضاً على بطالن أرضاً فأرضاً

  . فره طبعه و يرتوي عن تقليده و االقتداء بهو العامي إذا مسع هذا يستن بالسنة و هذا من أحمل احملاالت

هذا إذا قيل إن هذا األصل غري مقطوع ببطالنه فإنه إمنا ال جيوز نسخ السنة املتواترة بالكتاب ألن : و اجلواب، قلنا

ة  ، و أحال تبيان امالت املشكالت على نبيه عليه الصالب على نبيه عليه الصالة و السالماهللا تعاىل أنزل الكتا

                                                                                                                                                                                                            

إليه فتشوش خاطر الطالب حيث مل يعلق خباطره شيء ثابت من الفقه، فاستشار شيخه فأشار إليه أم إذا فاجأوه بالسؤال عن 

د، فعاد ففعل لكن أهل بلده ملا رأوا إكثاره من ا بعممسألة جياوم بأن فيها قولني عن الشافعي ليتمكن من مراجعة كتب املذهب في

فيه قوالن “ :ارتابوا يف أمره فسأله أحدهم أيف اهللا شك؟ فأجاب من غري تعقل ملا ينطق به” فيه قوالن عن الشافعي“: اجلواب بقوله

  .فافتضح و بان جهله” ...عن 

و ليست املسائل اليت يقال . ة فيها فذكر ما يضحك و يبكيمث تكلم الكردي عن أجوبتهم املشفعة يف مسائل باعتبارهم تكافؤ األدل
منحصرة يف مثاين عشرة مسألة، كما يقول ابن اجلويين، و أسهل مرجع يفيد كثرة مسائله من هذا النوع كتاب ” فيها قوالن“عنها 

سبق أن أبا حنيفة مات قبل أن و كان املؤلف قال فيما . لتلميذه أيب حامد” الوجيز“لعصريه أيب إسحاق الشريازي، و ” التنبيه“
مع دقته اليت تشق الشعر على تعبريه و مع عمره املديد و كثرة أصحابه البارعني الذين ما كانوا مستملني  –خنل املسائل  يتمكن من

ات يف إن الشافعي هو الذي م: و الشافعي هو الذي خنل مسائله يف نظر املؤلف و اآلن يقول -  فقط  بل كانوا يشاطرونه البحوث
 .و هذا التناقض مما ال حيتاج إىل تعليق. ريعان شبابه،  فلم يتمكن من خنل املسائل، و ترك أمر النخل إىل املزين و ابن سريج



سلم خبرب أيب سعيد اخلدري رضي اهللا  السالم كما أمجل اهللا تعاىل ذكر الربا و بينه رسول اهللا صلى اهللا عليه و و

  . اخلرب إىل آخره ”ال تبيعوا الذهب بالذهب“عنه 

احلول و و كما أكمل اهللا تعاىل بيان أصل الصالة و الزكاة و إيتاء  احلق يوم احلصاد و مل يبني املقدار و النصاب و 

سلم ذلك  سلم فبني رسول اهللا صلى اهللا عليه  و الكيفية و املستحق، و أحال بالبيان على النيب صلى اهللا عليه و

فكانت السنة إذن مبينة للكتاب و لو جوز نسخ السنة بالكتاب جلعلنا الكتاب مبيناً للسنة و هذا ال يليق، بل هو 

ول يكون بياناً و تعبرياً لكالم املرسل، و أما كالم املرسل قط ال الرس ما ينبغي ألنه أبداً كالمعكس ما جيب و ضد 

يكون بياناً و تعبرياً لكالم الرسول، و النسخ بيان ألنه انتهاء أمد العبارة، ألن النسخ يف احلقيقة ختصيص إال أنه 

ألزمان مل تكن داخلة عبارة عن ختصيص األزمان، و ختصيص العام، و ختصيص األعيان، ألن النسخ بني أن مجيع ا

حتت األمر كما بينا أن األمر بالصالة إىل بيت املقدس مل يتناول مجيع األزمان و إمنا كان متناوالً لبعض األزمان و 

مل يتناول  )5: التوبة() فاقتلوا املشركني: (دخل حتت األمر كما أن قوله تعاىلالتخصيص يبني أن بعض األعيان مل ي

  .سنة تصلح أن تكون بياناً للكتابمجيع أعيان الكفرة فثبت أن النسخ ختصيص و التخصيص بيان و ال

  .و أما الكتاب فال يكون بياناً للسنة فما قلتموه يؤدي إىل أن يصري املبني مبيناً و هذا حمال ختيله

ها نأت خبريٍ منها ما ننسخ من آية أَو ننِس: (تعاىل قالجيز من حيث أن اهللا و أما نسخ الكتاب بالسنة املتواترة إمنا مل 

بني اهللا عز وجل بأن النسخ ال يقع إال مبا يكون خرياً من املنسوخ أو مثالً، و السنة ال ] 106 :البقرة[ )مثلها أو

الشافعي هذا من هذا  تكون خرياً من الكتاب و ال مثالً له، فال جرم ال جيوز نسخ الكتاب بالسنة أصالً، إمنا تلقى

  .ببطالنه ذا منه إذا مل يكن أصالً مقطوعاًاألصل فه



و على أنه قد قيل إن اإلنصاف خري يف كل شيء و اإلنصاف أن يسلم وجه ضعف هذا األصل، و لكن نقول   

 مينع ذهبه و المفضعفه و فساده ال يوقع خلالً يف بد من التفاصيل  هذا أصل ال يبىن عليه شيء من الفروع و ال

  . تباعمقلديه من اال

  ة مقطوع ببطالنھاأصول ألبي حنیف

  

  :أيضاً أصول باطلة مقطوع ا منهاو على أنه قد وقع أليب حنيفة 

  القول باالستحسان
  

و ذلك عمل بال دليل، فإن حاصله يرجع إىل أن الدليل معكم من اخلرب و القياس و لكين : القول باالستحسان

إثبات للشرع من تلقاء نفسه و قال الشافعي رضي اهللا عنه حني ناظر حممد بن احلسن يف  و هذا. أستحسن خمالفته

  .هذا معناه. من استحسن فقد شرع، و من شرع فقد أشرك: هذه املسألة

  برد خبر الواحد إذا خالف القیاس القول
  

، فالواجب أن أصل القياس اخلرب و ال شك أن. 1و منها قوله بأن اخلرب الواحد إذا ورد خمالفاً للقياس كان مردوداً

يطلب املوافقة بني الفرع و األصل، إن كان القياس موافقاً لألصل و هو اخلرب كان مقبوالً، و إن كان خمالفاً 

                                                             
عده القطعي الثبوت  ال أتعرض هنا ألصول إمامه من حنو عدم جتويزه نسخ السنة بالكتاب، و ال نسخ الكتاب بالسنة، و: أقول 1

  .و نكتفي هنا بدفع العدوان فقط. مستوى واحد، ألن متحيص ذلك يف كتب أصول الفقه ألصحابنامع الظين الثبوت يف 



لألصل علم بطالنه، فأما أن يطلب موافقة األصل الفرع حىت تستوي األصول على الفروع فذاك مستحيل عقالً و 

  . صول أبداً، و مثل هذا كثري على أصولهاألالفروع تسوى على  نقالً، بل

                                                                                                                                                                                                            

وجد عجيب من مثله أن يرسل الكالم جزافاً يف االستحسان، و هو يعرف أن االستحسان عندنا هو ترك موجب القياس اجللي إىل 

ا مشروحة يف أمهات كتب األصول، لكن حيث كتب الدليل األقوى من كتاب أو سنة أو قياس خفي خيصص العلة، و أمثلته

الشافعي ثالث أوراق يف إبطال االستحسان ال بد و أن يسري املصنف يف هذه املسألة وراءه، مع أن عمل الشافعي هذا مل يكن إال 

لى االستحسان ألبطل مهما كان مذهبه، و ألنه لو صح ما أورده ع. سبق قلم منه ألن االستحسان مما ال ميكن للفقيه االبتعاد عنه

و قد توسعنا بعض توسع يف بيان . القياس الذي يقول هو به قبل إبطاله االستحسان، أو معه كما يقول ابن جابر الظاهري

  .ذلك و يف فصول أيب بكر الرازي ما يكفي و يشفي يف. فال نعيد هنا البحث” تقدمة نصب الراية“االستحسان الذي نقول به يف 

أصوله، بل ال يأخذ بالقياس أصالً، إال  حاد الصحيح إذا خالف القياس فافتراء على أيب حنيفة أن يكون هذا منو أما رد خرب اآل

نعم إن أبا حنيفة درس موارد الشرع حىت اجتمع عنده أصول، . إذا مل جيد احلكم يف كتاب اهللا و سنة رسوله و إمجاع املسلمني

ها يعده شاذاً خارجاً على نظائره يف الشرع فيضاعف النظر ليحكم حكمه يف فيعرض خرب اآلحاد على تلك األصول فإذا خالف

و هذا شيء غري خمالفة القياس يفهمه من درس كتب الطحاوي كما ينبغي، فيكون هذا عمالً بأقوى الدليلني ال رداً للحديث . اخلرب

و هو ليس يرد رواية أحد من  .زلل يف شرع اهللاو شروطه يف قبول األخبار من أحكم الشروط عند من يتوقى ال. مبخالفته القياس

الصحابة شكاً يف أم عدول، بل إمنا يرجح بعض األخبار على بعضها عند اختالف الروايات أو تضادها بوجوه ترجيح ال غبار 

  . عليها

  .هو مشروح يف حملهترجيح رواية من هو أكثر مالزمة و أفقه و أبعد عن قلة الضبط ببلوغه سن اهلرم و غري ذلك مما : منها

من قصر زمن صحبته مع كثرة روايته، و بني  و قلما ميكن تضعيف شرط من شروطه عند من ألقى السمع و هو شهيد، و الفرق

من املتحتم عند تعارض األنباء و . بني من أطال زمن صحبته مع قلة روايته، و بني من يكتب و من ال يكتب، و بني األمي و غريه

 .و هذا ظاهر. الناس منازهلم بدون خبس حق أحد منهميف ذلك إنزال 



  . حنن ال نعجز عن أن نذكر يف كل ذلك وجهاً معقوالً :فإن قيل   

لى الشافعي وجهاً معقوالً، فيتقاوم القوالن و تعارضا، و على أن أبا يما انتقمتم عو حنن أيضاً قد ذكرنا ف: قلنا

حنيفة رد خرب عمر و خرب أيب هريرة و أنس و أمثاهلم من كبار الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني حىت قال 

رضي اهللا  على روايته، و إمنا أراد به أن أمري املؤمنني عمر من قرت األرض لدرته أقرره: عنهرضي اهللا الشافعي 

  .عنه كان يقبل رواية أيب هريرة، و كانت األرض تقر لدرته فكيف ال تقبل روايته

  

  

  ول أبي حنیفة عن الوفاء بالوقائععد أصُب
  

بل أصول أيب حنيفة رضي اهللا عنه أبعد عن الوفاء من أصول الشافعي رضي اهللا عنه، فإن املذاهب متتحن : مث نقول

و كذا املذاهب متتحن بأصوهلا، فإن الفروع تستند إليها و تشتد . بسياقها يف قيادها، و به يتبني صحتها من فسادها

حكام، و من أراد أحكم لأل اء بالفروع و األصول وفبقي أن ينظر أي األصلني أمت وف. باشتدادها، و تنتج بنتجها

اخلوض يف الفروع من غري إتقان لألصول، فهو كناقل ألفاظ و حامل أسفار، و ال خيفى على املسترشد املستبصر و 

على الشادي املبتدي، و على الطغام العوام رجحان نظر الشافعي على أيب حنيفة رضي اهللا عنه يف فن األصول، 

و صنف فيها رسالته، و املذاهب قط ال تستند . أبدع ترتيب األصول، و مهد األدلة و رتبها و بينهان فإنه أول م

إال باألصول، و األصول على الكتاب و السنة و اآلثار و اإلمجاع و ما إليها، و العلم بالرأي املستند إىل هذه 

  .قائع، و أمت و أعم جلميع املسائلفمن كان أعلم ذه األصول األربعة كانت أصوله أوىف بالو. األصول



، بل ممن 1اللغة و الكالم و الفقه، ألن الشريعة عربية و الشافعي كان من صميم العرب :و األصول مواد ثالثة 

و قال . يث و األخبارو أنه كان من أعلم الناس باألحاد. تفقأت بيضة مضر عنه، مث اشتهر مبعرفة األخبار و اآلثار

و قال الشافعي  ”يف احلديث نا صريجاء“: أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه ملا لقي الشافعي رضي اهللا عنهإمام املسلمني 

و إن أبا حنيفة رضي اهللا عنه كانت بضاعته من علم احلديث  ”من علم احلديث غزرت حجته“: رضي اهللا عنه

إن أقواماً أعوزهم : اهللا فقالوا مزجاة، و الذي يدل عليه أن أصحاب احلديث شددوا النكري على أيب حنيفة رمحه

، و الذي يقربه من أفهام العوام فاستعملوا الرأي، فضلوا و أضلوا سلم حفظ  أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و

، و تفخيمه، و جعلوه مقدماً به و الزموه، و بالغوا يف تعظيمهأن أصحاب احلديث تابعوا الشافعي، و أخذوا مبذه

و مل يكن ذلك لقوله بالقياس، و إمنا كان . النكري على أيب حنيفة رمحه اهللاقول و أظهروا على غريه و شددوا ال

، دون استقصاء معرفة املآخذ اليت هي األساس، و منها يتلقى القياس، و 2لتوسعه يف القياس و خروجه عن احلد

  .هذا حسن جداً يف إبانة تقدمي الشافعي يف علم احلديث

                                                             
ليس من العلوم شيء يورث من اآلباء من غري تعلم فال دخل للنسب يف العلوم الكسبية، فماذا يغنيه كونه من العرب يف معرفة  1

أنه عريب و أنا نبطي، و عربياً ال رأيت يف العراق عجباً نبطياً يتنحى علي ك“: اللغة؟ لو مل يكن سعى يف حتصيل العربية و هو القائل

و معرفة من هم أئمة العلوم العربية تقضي بأا كسبية و ال . يريد ما الزعفراين و أبا ثور كما يف ثبت ابن اخلراط. ”يعرب كلمة

 .وهبية، فمن حاول أن جيعل للنسب شأناً يف علم الدين ما عرف العلم و ال الدين

يف اللغة، لكن ينسى أن أبا حنيفة ولد بالكوفة مهد العلوم العربية، و نشأ يف بيئة عربية و تغلغل يف  يريد أن الشافعي بارع: أقول 2

أسرار العربية، و ارتوى من أصفى مناهلها، و ليس بني األئمة من هو ذه املثابة ألن احلجاز و غزة و مصر و اليمن كانت فسدت 

من العجم من غري أن توجد ا أئمة يف اللغة تقيم عوجها، كما جتد ذلك مفصالً اللغة ا من جماورة أمم أخرى، و طروق طوائف 

و الكلمات املعروفة من الشافعي أتعبت . و ال تكون لغة البادية مبجردها صاحلة لعدها لغة الوحي. يف مواضع من املزهر للسيوطي

  .”اخلطيب على ما ساقه يف ترمجة أيب حنيفة من األكاذيبتأنيب “كثرياً من اللغويني من أهل مذهبه، و قد توسعت يف بيان ذلك يف 



                                                                                                                                                                                                            

و لست أنقل هنا نصوص احلنابلة يف ذلك مكتفياً باحملسوس و امللموس و سيأيت نقل ما قاله القاضي [و أما علم الشافعي باحلديث  

فليس أمامنا ما يدلنا عليه غري مسنده الذي مجعه بعض النيسابوريني من  ]عياض يف ذلك عند كالم املصنف على املالكية

سنن اليت مجعها الطحاوي  من مسموعاته من املزين عن لمسموعات أيب العباس األصم من الربيع عن الشافعي يف األم، و غري ا

أيب حيىي األسلمي إكثاره عن مالك، و يكثر عن  بل نراه يكثر عن إبراهيم بن. الشافعي، و مل نر فيهما ما ميأل العني مع تأخر زمنه

أخربنا مسلم بن : بل نرى يف مسنده يقول. مسلم بن خالد الزجني إكثاره عن ابن عيينة مع أما ممن تكلم فيهم أهل النقد و هكذا

شرار :  ال أحفظه، و قالسلم قال يف قريش شيئاً من اخلري خالد عن ابن أيب ذئب بإسناد ال أحفظه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

و هذا يف ” أخربنا مسلم عن ابن جريح بإسناد ال حيضرين“و يقول أيضاً يف األم يف حديث القلتني . قريش خيار شرار الناس اهـ

 و ال نكاح إال بويلّ“: سلم روى الشافعي عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و: مسألة ينفرد ا عمن قبله، و قال املزين يف خمتصره

فبينه و بني احلسن البصري مفازة كما أن بني احلسن و بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم مفازة و هذا أيضاً يف . ”شاهدي عدل

  . و مجلة ما يف الكتابني بعد حذف املكرر ال تزيد على مخسمائة حديث. مسألة ينفرد ا عمن قبله

و بذلك تأخر تدوين أدلة : مس حىت أصبح للبيهقي منة عليه على ما يقولونو مل يعنت أحد جبمع أحاديث الشافعي إىل القرن اخلا

و يكثر يف روايته املرسل، و قوله أخربنا الثقة، و . هذا املذهب من احلديث إىل القرن اخلامس، مع أم يعدونه مذهب أهل احلديث

النقطاع عند النقاد، و قل ما شئت يف نقد من ينكر أخربنا من ال أمه، كثرة مفرطة، مع أن هذا القول و ذلك القول يف حكم ا

و أبو حنيفة على تقدمه قد ألف يف أحاديثه سبعة عشر عاملاً من حفاظ أصحابه و . حجية املرسل و يكثر يف روايته تلك األنواع

  .غريهم سبعة عشر سفراً هي مبتناول أيدي أهل العلم إىل اليوم

أبو حنيفة مجع إىل  قوالً يف أيب حنيفة، و...) إن أقواماً أعوزهم: (اص؟ حىت يعد قول القائلو اجلمع املنكور مىت كان يراد به اخل 

فمن أين علم املصنف أن هذا القول يشمله؟ و هذا القول إمنا هم يف . علمه علم الكتاب و السنة، مث قال بالرأي فيما مل جيد فيهما

 / 2(العلم  عبد الرب ما مبعناه عن عمر و سعيد بن املسيب يف جامع بيان و قد أخرج ابن. الرأي اخلايل عن علم الكتاب و السنة
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كذا يتبني ، و لم األحاديث و الرأي املقتبس منهبني للعامي تقدمي الشافعي يف عو انضم عليه أنه كان يت

املستظرفني تقدميه أيضاً فيهما، و منهم من رزق بعض اليقظة و وفق بعض االنتباه، و إن  للمسترشدين املستبصرين

تقدم مذهب الشافعي  كان الكل مستدالً منسلكاً يف سلك املقلدين، و مىت أرينا لكل واحد من هذين الفريقني

رمحه اهللا تعاىل كان هذا غاية و اية يف إيضاح غرضنا، و لكن هذا يستدعي تقدمي سؤال و جواب و التقصي عنه 

  .و الرجوع إىل غرضنا

حنن مىت شككنا يف أمر ال نشك يف أن أبا حنيفة كان أدق نظراً و أحق فكراً، و أمت دقائق و أكمل : قيل فإن

و . اريع حساناً، حتار فيها أذهان العقالء، حىت مل يغادر الشعر إال مشقوقاً، و الغيب إال مرقوقاًحقائق، حىت فرع تف

غوص خلاطر و يرتضي بظاهر النظر، و مل يكن ذا ببدء ا كان الشافعي رضي اهللا عنه يكتفي و يقنع بأول النظر، و

، كان أحق شك أن النظر مىت كان أدق و أغوص و ال. يف النظر و ال تدقيق و ال حتقيقال له غور  و اعتياص، و

  . باحلق و أقرب إىل القبول

رمحهما اهللا تعاىل دققا  ، و لكن نظر الشافعي أدق، فاإلمامانظر أيب حنيفة دقيق يف غاية الدقةبلى ن :و اجلواب، قلنا

  .ها و ال حتيد عنها، إال أن دقيقة أحدمها تالئم األصول و القواعد و األساس، و تناسقها و تالئمنظريهما

                                                                                                                                                                                                            

كه أو املنطوون على زيغ وضالل، و مع أيب حنيفة و مل يطعن يف أيب حنيفة إال اجلاهلون مبدار. جهله بالكتاب و السنة و هذا ظاهر

  . تباع جهلة النقلة للمرء أو إعراضهم عنه ال يزيد يف شأنه و ال ينقص من مرتلتهاو . من أئمة احلديث من ال حيصون كثرة

ابه، بل اختلفوا يف قياس و أما املتوسع يف القياس فهو الذي يقول بقياس الشبه و قياس املناسبة و مها باطالن عند أيب حنيفة و أصح 

  .الطرد و اتفقوا يف القياس املؤثر

و هو الذي يكون بني األصل و الفرع معىن مشترك مؤثر، كما جتد تفصيله يف كتب األصول، و لعله ظهر بذلك من هو املتوسع 

 .يف القياس



و نظر أيب حنيفة و إن دق إال أنه ال يوافق األصول و خيالفها و حييد عنها، و أكثر نظره خيالف الكتاب و السنة و 

، و يف املعاين أيضاً كذلك على ما نبني شرحها بعد إن شاء اهللا تعاىل و 1ما أسلفنا شرحهااآلثار و إمجاع األمة على 

  .به الثقة

  ي للقواعدتقسیم الشافع

  

، مث ترك ما ال يعلل تباع إىلفمال اال. إىل ما يعلل، و ما ال يعلل: القواعد إىل قسمني و الشافعي رمحة اهللا عليه قسم

غواشي  ن دواعي اخلبط، وجلي القياس الذي يعتقله أوائل األفهام، و تلقى من قواعد شرعية فإن اإلخالل ا م

املعقول قصد : أبو حنيفة ، و قالمتنع عن القياس يف إزالة النجاسةعنه، كما او يتقاصر أفهام العباد . الضطرابا

هذا مما يعقل يف اجلملة، إال أن األمر ليس كذلك و : اإلزالة فهو مزيل، و قال الشافعي، و كل ما حيصل به اإلزالة

نجاسة إذا زالت باجلفاف ، إذ البد من تعهدها يف مراعاته فإن الكله تطرق إليه نوع من التقييدات لكن مع هذا

                                                             
ه املؤلف كون أكثر نظر أيب حنيفة خمالفاً رجعت النظر إىل ما سبق منه من أول الكتاب إىل هنا فلم أجد موضعاً يشرح في: أقول 1

للكتاب و السنة و اآلثار و إمجاع األمة، بل مل أر تدليل املؤلف على خمالفته لتلك يف مسألة من مسائله، و لعله كتب ما كتب هنا و 

و مل يترك . من مائههو غري واع ملا سبق، كيف و أبو حنيفة مل يبح أكل متروك التسمية عمداً، و ال نكاح الرجل لبنت خلقت 

و لو ذكر املؤلف كتاب حممد . العمل بالسنة املتوارثة، و ال باملراسيل اليت كانت يعمل ا فقهاء األمة قبل املائتني حىت يرمى بذلك

الفة ملا قال ما قال، بل لعلم أن من يرمى مبخ” ما خالف فيه الشافعي كتاب اهللا و سنة رسوله“بن عبد اهللا بن احلكم الذي مساه 

كتاب اهللا و سنة رسوله من قبل أعز أصحابه عليه غري أيب حنيفة، و خمالفة اآلثار مالزمة ملن يرد املراسيل املعمول ا و هي شطر 

و قد نص . و رد املرسل بدعة حدثت بعد املائتني كما نقله ابن عبد الرب يف التمهيد عن ابن جرير و مثله يف أصول الباجي. السنة

فإذاً من يرمى مبخالفة ) 189 / 4(كما يف اإلحكام البن حزم . أن الشافعي خالف اإلمجاع يف أربعمائة مسألة ابن جرير على

 اإلمجاع من مثل ابن جرير غري أيب حنيفة؟



بالشمس جيب اإلزالة باملاء قطعاً، و كذلك بطهارة املتصل و جناسة املنفصل مع أن املنفصل جزء من املتصل و 

القياس أن املائع القليل يتنجس مبالقاة النجاسة املائعة، فأي فرق بني ما إذا وقعت النجاسة يف قصعة من املاء و بني 

إمنا حكم بطهارة املتصل للضرورة، و للماء الدافق قوة تزيل ! ؟يف القصعة على النجاسةملاء الذي ما إذا أريق ا

  .التنجيس بالطاهر، و هذه اخلاصية معدومة يف اخلل

   

  أقسام أحكام الشرع عند الشافعي
  

و إىل ما يعقل ، ما ال يعقل معناه ظاهراً ، و إىلإىل ما ال يعقل معناه أصالً: سامو أحكام الشرع تنقسم إىل ثالثة أق

  .معناه و لكن ال يعقل وجه تفاصيله

  . كضرب الدية على العاقلة و وجوب الغسل خبروج املين دون خروج البول: األول

  .مشروعية القصاص و هو معقول و هو حلكمة الردع و الزجر: و الثاين

، أصل املعىن معقول و هو النظافة و الصالة و هي الرياضة و إزالة اإلجناس و لكن تطرق حنو الوضوء: و الثالث

إىل تفاصيله أنواع من التعبدات كتفاصيل الركعات و ما بينا من األجناس، فكان التعبد غالباً فاحنسم باب القياس، 

  .نه تالئم األصل فكان أوىلفدقيقة الشافعي رضي اهللا ع

  شافعي في القیاسفساد القول بقصر ال
  



إن الشافعي كان قاصراً يف القياس، فإنه امتنع من إجراء القياس يف مسألة إزالة النجاسة باخلل و أبو : فإن قيل

  إلزالة من املاء فقام مقام املاءاملعترب إمنا هو إزالة النجاسة و اخلل أبلغ يف ا: حنيفة قال

اً املاء مزيل خبالف القياس و مبدل شرع: عي رضي اهللا عنه يقول، بل هذا ال يستقيم ألن الشافال: قلنا: ابو اجلو

  .1فال يقاس عليه غريه أصالً
                                                             

 ته النجسبأول مالقا - إذاً جيعل ابن اجلويين املاء الذي جعله اهللا طهوراً، غري مطهر يف احلقيقة لتواصل ورود املاء املتنجس: أقول 1

على الشيء املتنجس فتكون طهارة املغسول بعد الغسل طهارة حكمية ثابتة له على خالف القياس من جهة أن أجزاء النجاسة  -

ال تتالشى بورود املاء عليها على التوايل يف نظره حيث يدخل يف الفقهيات حكم القول باجلزء الذي ال يتجزأ عند املتكلمني من 

و أما النجاسة احلقيقية  فتزول بكل طاهر قابل لإلزالة، فلو فقد املكلف املاء و لباسه . قيق منه ال نغبطه عليهو هذا تد. أهل مذهبه

متنجس و عنده خل أو ماء ورد فليس له أن يصلي مكشوف العورة بدون لباس، بل عليه أن يغسل لباسه املتنجس باخلل فيصلي 

افعي يف ذلك حيث رأى أن تطهري املاء على خالف القياس فال يقاس عليه اخلل يف ساتراً به عورته عند أيب حنيفة، و خالفه الش

و داود الظاهري مع أيب حنيفة يف املسألة، فيكون رد القول بإزالة النجاسة مبثل اخلل مجوداً فوق مجود الظاهرية، . إزالة النجاسة

 غسل اإلناء من ولوغ الكلب يف الصحيح مطلق غري على أن حجة أيب حنيفة يف ذلك ليست القياس فقط، و احلديث الوارد يف

  . مقيد باملاء فيجري على إطالقه

و التقييد قول بغري دليل رغم من ميتعض من هذا، و حديث القصع ” فإن أصابه دم غسلناه“و كذا حديث أم سلمة  عند أيب داود 

باملاء أو بغريه، بل يدل دليل إزالة النجاسة باملاء على أن  يف البخاري دليل على أن املقصود إزالة عني النجاسة، سواء كانت إزالته

ماء الورد باألولوية ألن اخلل أقلع لألثر، و ماء الورد مزيل للرائحة مع إزالته النجاسة، فتكون هذه الداللة من قبيل  إزالتها باخلل

و ذكر املاء يف حديث أمساء . خالف من التمسك بهداللة النص، و مل يثبت يف الشرع  النهي عن إزالتها بغري املاء حىت يتمكن امل

عند الترمذي مث اغسليه باملاء ال يدل على نفي ما عداه، بل ذكر املاء خرج خمرج الغالب ال خمرج الشرط على أن مفهوم اللقب 

متابع يف ذلك لشيخه ليس حبجة، و مع هذا كله ليس حكم الشافعي بعدم إجزاء اخلل يف إزالة النجاسة من اجتهاده مباشرة بل هو 

 .حممد بن احلسن، فظهر من ذلك كله أن كالم ابن اجلويين هنا هباء



نه قسم األحكام إىل ما يعلل و ما ال يعلل، و ما يعلل ينقسم إىل ما يتطرق إليه أنواع من أمن بدائع نظره  و

إن البيع الفاسد ال يفيد امللك و إن اتصل به القبض من حيث أن اهللا : ، حىت قال الشافعي رضي اهللا عنهالتعبدات

 ”تلك حدود اهللا فال تعتدوها“: اعترب يف العقد ضوابط شرعية و روابط مرعية و حدوداً حمددة، و قال تعاىل

ينعقد بكل لفظ منبئ عن البيع، و النكاح  البيع: فال بد من مراعاة ضوابط تلك احلدود، مث قال ]229: البقرة[

ال ينعقد إال بلفظ خمصوص ألن تطرق التعبدات إىل النكاح أكثر من تطرق التعبدات إىل البيع، حنو اعتبار الشهود 

 و الويل و اخلطبة، فإن عقد النكاح اختص من بني سائر العقود مبزايا و خصائص و قضايا ال تكاد ختفى و ال تعد و

بلفظ خمصوص تعبداً من  فال جرم اختص، إظهاراً لشرفه و إبانة خلطره متييزاً بني النكاح و بني غريه، 1ال حتصى

، و ألنه ال يعقل انتساب أحكام النكاح من اإليالء و الظهار و اللعان و الطالق و الرجعة و املتعة و جهة الشارع

ن لفظ النكاح و التزويج يف معهود اللغة أك من حيث زويج، و إذا مل يعقل ذلالقسم و املهر إىل لفظ النكاح و الت

س على لفظ و منهاج العربية ال ينبئ عن هذه املقاصد، فلن يعقل وجه انتساب األحكام إىل هذه العقدة فكيف يقا

ألن القياس إمنا يثبت إذا علم أن احلكم يف األصل ألي معىن ثبت مث ينظر يف الفرع ! النكاح غري لفظ النكاح

أما إذا مل يعقل أن احلكم يف األصل ألي معىن ثبت كيف يقاس . ع فيه و يقاس الفرع على ذلك األصلاملتناز

حق القادر وجهان من حيث  إن النكاح ينعقد بالفارسية يف حق العاجز قطعاً، و يف: الفرع عليه مث نظره فيه، و قال

النكاح إىل لفظ  معىن انتسب لفظ النكاح و أحكامي ن الفارسية غري العربية فاملعىن واحد و العبارات خمتلفة، فألأ

                                                             
معىن التعبد ففي مجيع العقود املشروعة هذا  -  الذي هو التمكن من قضاء الشهوة بوجه مشروع  –إن كان يف النكاح : أقول 1

املعىن، فينسد عليه باب القياس يف مجيع األبواب فينحاز إىل الظاهرية الذين هم من أبغض الطوائف إليه، و التقييد بلفظ خاص مع 

من التضييق املنايف ملقاصد وضوح الدالة يف غريه يضاهي مذهب اإلمامية من اشتراط العربية يف العقود كلها، و ال خيفى ما يف ذلك 

 الشرع

 



النكاح و التزويج بالعربية فينسب إىل الفارسية أيضاً؟ مث دقق نظره و قال بأن التعبد من املعامالت أبعد من 

أصالً ال يف حسم باب قياس غري التكبري على التكبري  التكبري يف الصالة، فال جرم كان النكاح، و النكاح أبعد من

و فيه وجه يف حق العاجز، و وجه أن التكبري ال إعجاز فيه . ، و ال يف حق العاجز على أصح الوجوهلقادرحق ا

فرياعى عينه عند القدرة و عند العجز أيضاً على أصح الوجوه تعبداً و يقام إنكاح الفارسية مقامه عند العجز ألن 

ن كان عبارة عنه ألن فإن فارسيته ال تقوم مقامه، و إ الفارسية عبارة عنه و ال إعجاز يف عينه خبالف قراءة القرآن

، و هو عريب و اإلعجاز يف فصاحته و جزالته، و خروجه عن أساليب كالم العرب يف نظمها و القرآن معجز

  .و هذا خيتص به بعينه و ال يوجد يف فارسيته. نثرها

، و أبو حنيفة هذا الترتيب و راعى هذه املراتب هذا تدقيق نظر الشافعي و وجه تصرفاته يف تفاريعه حيث رتب

و ! ساوى بني املعامالت و املناكحات و التكبري و العبادات و القرآن املعجز املرتل من رب السماوات و األرض

و قرأ فارسية ينعقد البيع بغري لفظه و النكاح بغري لفظه، و التكبري بغري لفظه، و القرآن بغري نظمه حىت ل: قال

  .الصالة تنعقد صالته، و هذا مزج فن بفن و خلط قبيل بقبيل، و ذهول عن الدقائق ن يفالقرآ

فإذن الشافعي أمت نظراً يف القياس و أعم تدقيقاً من أيب حنيفة، فلهذا استنكف حممد بن احلسن و أبو يوسف عن 

، و تقدمي ه ذهب إىل انتحال املذاهبذلك ألنو  1 يف أكثر املسائلمتابعته يف ثلثي مذهبه و وافقا الشافعي رمحهم اهللا
                                                             

إن كان ابن اجلويين يرى معىن التعبد يف النكاح باعتبار وجوب مراعاة أحكام خاصة شرعية فيه فباقي املعامالت مثله يف : أقول 1

مبجرد “  أكرباهللا“فإما أن يبيح القياس يف الكل أو حيظر يف الكل، و ليس جتويز أيب حنيفة افتتاح الصالة بغري لفظ : هذا املعىن

و ذكر اسم الرب هو افتتاح الصالة “ قد أفلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى“: القياس، بل هو متمسك يف ذلك بقوله تعاىل

ال يدل على تعيينه، ألن األفعال املتوارثة يف “ اهللا أكرب“و توارث . فدل على كفاية ذكر الرب سبحانه يف االفتتاح بأي صيغة كان

” اية املطلب“ ل جمرد توارثها على حتتمها كلها يف الصالة، بل بينها سنن و آداب، و املصنف هو الذي يعترف يفالصالة ال يد

و إقامة الترمجة . بصحة األثر الوارد عن سلمان الفارسي يف ترمجة الفاحتة، كما ينقل النووي يف اموع نص عبارة ابن اجلويين فيها



                                                                                                                                                                                                            

ث يف ذلك، و لذا أكتفي هنا يو اخلالف فيها حبث متشعب ال يسع املقام لإلملام بأطراف احلد. وضةمقام األصل يف التالوة و املفر

  ):147 / 1(بنقل نص عن الشافعي من كتاب األم يف املسألة و هو يقول يف 

و أجزأم، و إن حلن فيها أو حلن فيها حلناً ال حييل معىن شيء منها أجزأته ” الفاحتة“ فإن أَم أعجمي أو حلان فأفصح بأم القرآن “

حلناً حييل معىن شيء منها مل جتز من خلفه صالم و أجزأته إذا مل حيسن غريه كما جيزيه أن يصلي بال قراءة إذا مل حيسن القراءة، و 

و إذا . أوامثل هذا إن لفظ منها بشيء باألعجمية و هو ال حيسن غريه أجزأته صالته و مل جتز صالة من خلفه قرأوا معه أم مل يقر

ائتموا به فإن أقاما معاً أم القرآن أو حلنا أو نطق أحدمها باألعجمية أو لسان أعجمي يف شيء من القرآن غريها أجزأته و من خلفه 

إذا كان أراد القراءة ملا نطق به من عجمية و حلن، فإذا أراد به كالماً غري القراءة فسدت صالته فإن ائتموا به فسدت  صالم

  ”صالم

فيكون ما . كما حكى ذلك عنه ابن كثري و غريه! إال أن كتاب األم للشافعي حيتوي على مذهبه القدمي دون اجلديد عند املؤلف[

حواه يف حكم املنسوخ يف نظره، و من جيهل كتاب األم إىل هذه الدرجة كيف يعد من أصحاب الوجوه يف مذهب الشافعي؟ و من 

إمامه هكذا كيف يقوم  يدعو الناس  كلهم إىل مذهبه؟ و بعد أن علمت حاله و إطراءات مل يتسع له وقت االطالع على كتب 

  ]أهل مذهبه فيه تعلم قيمة كتب التراجم ألفها املتعصبون

و قد  اختلف بعض أصحاب النيب يف بعض لفظ القرآن “): )7 / 63امش األم ” اختالف احلديث“و يقول الشافعي أيضاً يف 

سلم و مل خيتلفوا يف معناه فأقرهم، و قال هكذا أنزل، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف  اهللا عليه و عند رسول اهللا صلى

هذا كالم إمامه يف صدد التدليل على ” فاقرأوا ما تيسر منه، فما سوى القرآن من الذكر أوىل أن يتسع هذا فيه إذا مل خيتلف املعىن

قبل أن جيلب خبيله و رجله  –فكان اجلواب على ابن اجلويين . رح ألفية العراقي للسخاويجواز رواية احلديث باملعىن، و مثله يف ش

أيب  أن يطلع على هذين النصني من أقوال إمامه و يشرح للمأل ما هو مرمى إمامه منها، و سيأيت شرح مذهب - على أيب حنيفة

  .لعبادات و املعامالت و املناكحات فال نعيدهو قد أسلفنا ما يتعلق بقوله يف ا. حنيفة يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل

من أغرب ما يصدر من مثله، ألن حممد و ) كف حممد و أبو يوسف عن متابعته يف ثلثي مذهبه و وافقا الشافعيتنو هلذا اس: (و قوله

ان أبو حنيفة هو الذي أبا يوسف جمتهدان عظيمان خترج ما جمتهدون يتابعان ما الح هلما من األدلة كما هو شأن كل جمتهد، و ك



و فطنة منقادة، و عقل ثابت و رأي صائب بعد االستظهار بعلم  األظهر فاألظهر و أقدم عليه بقرحية وقّاده

  .األصول و االستمداد من مجلة أركان النظر يف املعقول و املنقول فاستبان على القطع أنه أبعد من الزلل و اخلطأ

على أن الشافعي كان متأخراً عن أيب حنيفة و نقل مذهبه، و ميز الصحيح من الفاسد،  جل اعتمادكم: فإن قيل

يلزمكم من مساق هذه القاعدة أنه لو تبني بعده فاضل مميز جمتهد ذو فنون و ذو علوم، حبيث يتصرف يف مذهب 

يقولوا يلزمكم متابعته و من الفاسد، و ينتحل أحسنه و أطيبه و أبينه، أن  افعي، و ينظر فيه و خيتار الصحيحالش

و اإلعراض عن مذهب الشافعي، هذا يلزمكم . منواله، و االحتذاء على مثاله بأقواله و االنتساج علىاالقتداء 

، و أوجبتم اإلعراض عن مذهب أيب حنيفة و التمسك مبذهب الشافعي ا قلتم يف الشافعي مع أيب حنيفةقطعاً كم

                                                                                                                                                                                                            

و إمنا االستنكاف شأن . و متابعة اتهد ملا الح له من الدليل ال يعد استنكافاً. ينهى أصحابه من أن يتابعوه حىت يعلموا من أين قال

يخ عبد املقلد الذي ال يدري الدليل، على أن كثرياً من أهل العلم يرى رأي أيب يوسف و حممد مستمد من أيب حنيفة حىت ألف الش

يف هذا املوضوع ” يوسف و حممد هو مذهب أيب حنيفة اجلواب الشريف للحضرة الشريفة يف أن مذهب أيب“الغين النابلسي كتابه 

  .فلرياجعه من شاء فإن فيه فوائد

و مها كانا من أبر أصحابه . غرباً بكتبهما اليت بني أيدينا فيهما ما قاله املؤلف؟ مع أما ناشرا علم أيب حنيفة شرقاً و يقال و كيف

مث ذكر الثلثني من املسائل يف هذا املوضع من أعجب ما ينطق به ذو عينني بعد أن يرى كتب الفقه  .له حياً و ميتاً رمحهم اهللا

ما عدمها موافقني للشافعي فمن أعجب و أ. ألصحابنا، و أين خمالفتهما له من الثلث فضالً عن الثلثني؟ و هذا هو اهلذيان بعينه

التصرف من ابن اجلويين، أبو يوسف مل يدركه الشافعي كما سبق، و حممد بن احلسن به تفقه الشافعي بدون شك فكيف يتصور 

و ” سائلو قد وافق الشافعي أبا يوسف و حممد بن احلسن يف أكثر امل“: بل حق الكالم أن يقال! متابعة املتقدم أو موافقته للمتأخر؟

 .  هذا ظاهر جداً لكن التعصب و اجلهل يوقفان املرء هكذا يف موقف السقوط

 



، و ال يوصف فرد فذّ وحيد دهره ال يدرك شأوه وصفناه آنفاً من رجل لكونه متأخراً فلو ظهر مثل هذا الذي

  .ن تقولوا إنه جيب انتحال مذهبهمنصبه وجب أ

و ال مداهنة يف علم األصول، و لكن نقول إنه بعد مل يتفق من يساويه . هكذا نقول و هذا ما نعتقده: و اجلواب

ألن مثل هذه األمور و اخلطوب اجلسام ال تبقى خمفية عن يف منصب االجتهاد أو يقرب منه، و لو مل يبق خمفياً 

  .اخللق، فلما مل يتفق ذلك وجب علينا التمسك مبذهبه

االجتهاد، و حنال مذهب أيب سف كانا يف زمانه و كانا مساويني له يف منصب وحممد بن احلسن و أبو ي: فإن قيل

  ، و علما مذهب الشافعي فلماذا مل ينتحل مذهبهما؟ حنيفة

و هذه فرية عظيمة إذ مها كانا يتكلمان معه على وجه االستفادة من  !ن يقول بأما كانا مساويني له؟و م: ناقل

عزيز أنفاسه و االحتساء من غزير كأسه، و حيترمانه غاية االحترام و اية االحتشام، و جيلسان بني يديه كأمنا على 

  . رؤوسهما الطري

على  دستهفأجلسه هارون يف  خل بغداد حضر جملس هارون الرشيد،ا دافعي رضي اهللا عنه ملو حكي عن الش

سريره، فامتأل حممد و أبو يوسف حسداً و كادا يتفطران غيظاً و يتلظيان غضباً ألما بعدما كانا جرباه ومل يقفا 

رجل معه  ما تقول يف: بعد على كمال فضله، فأرادا أن يفضحاه فسأاله عن مسألة على أصل أيب حنيفة، و قاال

ماء لو توضأ به مل جتز الصالة بذلك الوضوء، و لو مل يتوضأ بذلك املاء ال يباح له التيمم؟ فحار فيها هارون و 

؟ و نظروا إىل الشافعي حىت بههذا أمر عجيب؟ ماء جيب به الوضوء و ال جيوز أداء الصالة : احلاضرون و قالوا

أنا ال أبايل بيقني أيب حنيفة فكيف : عنه مستخفاً ما و باحلاضرين فقال الشافعي رضي اهللا. خيرب عن جواب املسألة



من فاسد : فقال. 1يف جواب هذه املسألة بياناً يا ابن عم زدين: فقال هارون. طعامبشكوكاته؟ فلما مسعا حتريا و انق

مذهب صاحبهما أن احلمار سؤره مشكوك يف طهارته ال طاهر بيقني و ال جنس بيقني و ال جيوز أداء الصالة 

                                                             
هذا جهل مطبق، و عماية فاضحة، حيار املرء فيمن جيهل اجلاليات هذا اجلهل، و يبعد عن معرفة منازل أهل العلم و : أقول 1

و مشربه، و يضع من مقدار مذهبه، و يفضح نفسه، فيعكر صف! توارخيهم هذا البعد، كيف جيترئ على الكتابة يف موضوع كهذا؟

  أسقط منه؟ و يضيع نفسه، و كيف يرتفع شأن مثله يف بيئة علمية ال تكون أحط و

و الذي حترر لنا بالطرق الصحيحة أن قدوم الشافعي بغداد أول ما قدم كان سنة “: من توايل التأنيس) 71 ص(قال ابن حجر يف 

أبو يوسف قد مات قبل ذلك بسنتني و مل جيتمع به الشافعي و أنه لقي حممد بن احلسن يف تلك القدمة،  أربع و مثانني و مائة، و كان

و مل يكن . سبق من السخاوي أن الشافعي مل جيتمع بأيب يوسف أصالً و. “الزمه كان يعرفه قبل ذلك من احلجاز و أخذ عنه و و

ن موقفه موقف املتهم كما هو معلوم، و قد صح عن الشافعي أنه مسع من جملس الشافعي ملا دخل على الرشيد سرير اخلليفة بل كا

البن عبد الرب، و تاريخ اخلطيب و تاريخ الذهيب و ” االنتقاء“حممد إذ ذاك محل خبيت من الكتب ليس عليها إال مساعه، كما يف 

أفال يكون بعد هذا  .حممد بن احلسن اهـليس أحد أمن علي َّ يف الفقه من : و أخرج اخلطيب بسنده أن الشافعي قال. غريها

و رفعة ! و انتساما أليب حنيفة ال خيل باجتهادمها املطلق، و ال حيط من مرتلتهما يف العلم. عكس األمر و قلب احلقيقة وقاحة بالغة

ل إىل العراق كان محل لتهمة و أىن للمتأخر أن يساويهما يف العلم؟ و الشافعي ملا مح. شأما يف العلم مما يظهر من كتبهما اخلالدة

سياسية، و حممد بن احلسن هو الذي أنقذه من القتل، و فقهه، و أسدى إليه كل خري، لكن جهلة املتعصبني يقابلون هذا اإلحسان 

  .بالنكران و أنواع البهتان

و عذر املؤلف أن جيهل التاريخ و العلوم النقلية كل اجلهل، و قد اغتر بإخراج البيهقي و أيب نعيم و اآلبري رحلة الشافعي املختلقة 

  .بسند فيه عبد اهللا بن حممد البلوي و أمحد بن موسى النجار و مها ال يلحقان يف الكذب

و حممد بن احلسن الرشيد على قتل الشافعي، و كل شافعي يعتقد و يف تلك الرحلة من األكاذيب املكشوفة حتريض أيب يوسف 

هذا  قبل لكن أبا يوسف كان مات. صحة ما حوته الرحلة املذكورة فهو معذور يف بغض احلنفية إن كان اجلاهل يعد معذوراً

إسداء كل خري إليه طول  التاريخ بسنتني، و حممد بن احلسن هو صاحب اليد البيضاء على الشافعي إذ ذاك بإنقاذه و تفقيهه و



بالوضوء به و ال يباح له التيمم ألن املاء الطاهر بيقني غري معدوم فيجب التيمم و الوضوء مجيعاً و هذا مشكوك 

  قني أيب حنيفة فكيف أبايل مبشكوكاته؟فيه عنده ألنه شك يف جناسة احلمار فأنا ال أبايل بي

فارتضى هارون و احلاضرون منه ذلك و عهد أبو يوسف و حممد بعد ذلك أن ال يسأاله عن شيء ألنه يفضحهما، 

على أن حممداً و أبا يوسف ما ادعيا مذهباً من تلقاء أنفسهما و حيث خالفا  فأىن يكونان مساويني له يف العلوم و

نه مذهب أيب اهللا عنه و تزييفه و جي ل عن هلما من كالم الشافعي رضيإلشكاا خالفا فإمن أبا حنيفة يف مسائل

  .حنيفة رضي اهللا عنه

ما قولكم يف ابن شريح و املزين و من بعده كالقفال الشاشي و غريه فهم مل يكن هلم منصب االجتهاد و : فإن قيل

تقدمه و  ، و الشافعي حنل مذاهب منأصحهاها و اختاروا حنلوا مذهب الشافعي و علموا املذاهب بأسرها و أمجع

  .هؤالء حنلوا مذهبه فمنتحل املنتحل أفضل و أمجل من املنتحل وحده

قلنا هؤالء كَثُرت تصرفام يف مذهب الشافعي و الذب عن طريقته و نصرته و مشروا عن ساق اجلد : و اجلواب 

يف تصويبه و تقريره و تصرفوا فيه استنباطاً و خترجياً، و قلت اختبارام مث مل يستمدوا من علم األصول و مل يدعوا 

                                                                                                                                                                                                            

و من املتواتر أن الشافعي محل من حممد إذ ذاك محل خبيت من العلم فأي عقل ذلك العقل الذي يتصور حسد مثله . تلمذته عليه

مع صرف النظر عن وجود كذابني يف سند هذه الرحلة و سيأيت بيان ذلك بأوسع مما هنا، و اإلساءة . على تلميذه و ربيب نعمته؟

و املؤلف املسكني جلهله حبال الرحلة اغتر ا و امتأل غيظاً ضد . ة إزاء اإلحسان البالغ  مما يربأ منه كل إنسان إال هؤالءالبالغ

من بالغ جهله بالقضية، و هذا عذره و لكن ماذا يكون عذر البيهقي  احلنفية فحاول أن يثأر منهم إلمامه فقابل اإلحسان باإلساءة

و عذر زميلَيه؟ يف إخراجهم الرحلة الكاذبة يف كتبهم مع علمهم حبال سندها نسأل  -   القرن اخلامسمدون حجج الشافعي يف –

 .اهللا احلفظ

 



آثاره و مقتبسو أنواره و  ابعوه و مقتفوو مت مقلدو الشافعي فني بأمألنفسهم أهلية هذا املذهب، بل كانوا معتر

خلليقة بعلم األصول على ما سبق شرحه، و هم مل يستمدوا من هذا العلم رف اعأ  عنهكان الشافعي رضي اهللا

  .فاكتفوا بالتقليد

  ید و معناه و ما نھى الشافعي عنهالتقل
  

زين يف خطبة خمتصره مع أعالمه، ويه عن تقليده و تقليد غريه، أليس الشافعي ى عن التقليد، و ذكر امل: فإن قيل

  و إذا ى عن التقليد كيف أوجبتم على العلماء تقليده؟

ال تقبلوا قويل إال : فقال رضي اهللا عنه. بعدما عرفتم معىن التقليد، فإن التقليد قبول قول الغري بغري حجة: قلنا

لك القواعد أدلة معقولة ظاهرة، يبتدر ا أوائل األفهام و تقبلها مبادئ حبجة، و هو كما مهد لنفسه قواعد مهد لت

هذا هو مراده أما من مل حيز بعد رتبة االجتهاد، و كان ذا فن و مل يكن يف ذلك الفن حائزاً . األذهان و األوهام

و . ، مشرفاً على كل نوع فهو بعد من املقلدينرتبة االجتهاد، و درجة االستقالل، بل يكن مستطرفاً من كل فن

  . هذا أظهر من أن حيتاج فيه إىل إطناب ملن وفق للسداد و الصواب

 لإما الختال :مث الذي يزيل اخلفاء و يكشف الغطاء، فصل يقتبس، و هو أن اتهد إمنا يفسد نظره ملعنيني اثنني

لل يف أصول مذهب الشافعي ملا بيناه أنه أول من صنف فيه، و ال خ. ل من األصول أو إلساءة النظر يف التفريعأص

و مل يفعل كالنظام إذ أنكره، و قبل فكان أعرف اخللق به، و قد حافظ على أصول الشريعة كلها، فقَبِل اإلمجاع 

  .و هذه أصول مأخذ الشرع. الظاهر و قبل القياس و خالف أهل. و مل يفعل كالروافض، إذ ردوها. أخبار اآلحاد

 أحسن نظره يف ترتيب األدلة، فقدم النصوص على املقاييس و أخبار اآلحاد عليها، و قصد معظم الظواهر اليت مث

  .، اعترف له كل أصويل بالسبق و الفضلمستقيماً، و مسلكاً قومياً ظهر فيها قصد العموم، و سلك فيه جاً



كذلك  دمي القواعد الكلية على األقيسة اجلزئية، وتق: أحدمها: مث أحسن نظره يف الفروع و رتبه ألمرين عظيمني   

  .  إهدار الدماء أوجب القتل باملثقل، خيفة انتصابه ذريعة إىل

أنه حاد عن القياس يف مظان التعبدات، و آثر فيما سواها القياس، و هو إحلاق ما هو يف معناه كإحلاقه األمة : الثاين

ترمجة الفاحتة عند العجز، إذ ال إعجاز فيه و إذا مل يراع النظم كان جمرد بالعبد يف السراية، و املنع من العدول إىل 

  .قصص و حكايات

  ؟ قياس يف مسألة األبدال يف الزكاةمل امتنع الشافعي رضي اهللا عنه عن ال: فإن قيل 

ملا بينا يف الفروع يف هذه املسألة، فإن املغلب يف الزكاة ال خيلو إما أن يكون حق اهللا أو حق اآلدمي، فأي : قلنا

فالتعليل باطل ، ألن حق اهللا تعاىل إذا اختص مبحل ال يتعداه إىل ما سواه بالتعليل و . األمرين قدر و صور و فرض

السجود ال يقوم مقام الركوع، و حق اآلدمي إذا تعني  إىل غريه وال يعلل باملناسبة معناه، كاجلبهة يف السجود، و 

  .يف حمل خمصوص ال يعلل باملناسبة إىل غريه

لسنا نقول يف آحاد املسائل فذاك يف فن الفقه،و اآلن إمنا عقدنا هذا الكتاب لنخوض يف الكليات : مث نقول اآلن

  : فنقول

فنبني يف كل . و حدود، و أحكام و حكومات و آداب ، و مناكحاتاق أحكام الشرع معامالت و عباداتمس

  .، و حيصل له اإلشراف على قبيلهقواعد أمثلة يسترشد ا املسترشدواحد من هذه ال

  الطھارة و معانیھا
  



الصالة بعد اإلميان  ، ألنأشرف العباداتفرأى الشافعي رضي اهللا عنه أن العبادات مقدرة بالطهارة ، ألا شرط 

فجامع ما : مث قال. اإلجياب، و ال صالة إال بالطهارة، و أوىل العبادات باألقوى و أدومها و هي الركن ،باهللا تعاىل

  : يتخيل املتخيل يف الطهارة معنيان

إحياء مراسم العبادة، مث رأى أن الطهارة  الدنس و درء العيافة والطهارة و النظافة و الرتاهة، و تطهري :أحدمها 

  .ملقصود النظافة ال تتحقق إال مبراعاة املعىن

و هو التعبد و ضوابط الشرع معتربة لئال خيتل مقصود الشرع من النظافة، و رأى أن اجلمع بني املعنيني ال : الثاين

وضأ بنبيذ التمر فقد جعل نفسه شوهة على ما بينا يف الفروع، فإن من يتيتأتى إال بآلة خمصوصة، و هي املاء 

  .سيما يف الصيف احلار. العاملني، و نكال اخللق أمجعني

و قرر أبو بكر الباقالين هذا الفصل فقال لو أن ماجناً فاسقاً مدمناً للخمر تنكس يف بركة نبيذ، فأدى صالته بذلك 

 . التنكيس، جوز أبو حنيفة صالته

 .1الطهارة و النظافة و التعبد: ودينفال شك أن هذا ال يناقض كال املقص

                                                             
هذا تصوير األفاكني، و الذي يقول به أبو حنيفة أن املرء إذا مل جيد غري ماء ألقي فيه متريات إلزالة ملوحته بعض إزالة، و : أقول 1

توضأ به ألن التمرة مل  –و هو املراد بالنبيذ هنا  - ك فيه إىل التفتت كما هو عادة العرب يف ذلك العهدليحلو يسرياً من غري أن تتر

كيسان يف ن و أبو فزارة راشد ب ”مترة طيبة و ماء طهور“تزل مترة حيث مل تتفتت و املاء مل يزل طهوراً كما يف حديث الترمذي 

و أبو زيد هو موىل عمرو بن . و قد هذى من قال إنه كان نباذاً بالكوفة. سنده ثقة عندهم، كما قال ابن عبد الرب يف االستيعاب

و قد روى عنه أبو فزارة . حريث الصحايب صاحب الدار املعروفة بالكوفة، و ا كان دكان أيب حنيفة فليس مواله مبجهول العني

و من يف طبقة كبار التابعني إذا روى عنه ثقتان من .  العارضة، و مها ثقتانيفأبو روق عطية بن احلارث كما  راشد بن كيسان و

و يؤيده حديث أمحد بطريق علي بن زيد . ري و غريهاغري أن يثبت فيه جرح فهو مقبول الرواية، و كم له من نظري يف صحيح البخ



و العبادة قربة إىل اهللا تعاىل، و ال  من األخبار،و كذلك جوز الوضوء من غري نية و الوضوء عبادة ملا ورد فيه 

  . يتقرب املتقرب إىل اهللا تعاىل باإلخالص، و ال إخالص إال بالنية

                                                                                                                                                                                                            

و أبو رافع خمضرم ثقة . إن كان خمتلفاً فيه لكنه قد وثق و أخرج له مسلم مقروناًو علي بن زيد و . عن أيب رافع عن ابن مسعود

معاصر البن مسعود حتماً فخربه يكون موصوالً عند مسلم و من يرى رأيه، بل نص عبد الغين املقدسي يف الكمال على مساعه منه، 

البدر العيين يف عمدة القاري أن هذا احلديث رواه عن فيظهر بذلك أن قول الدارقطين يف احلديث املذكور ساقط مردود، بل قال 

و كم يف هذه املسألة من أحاديث و آثار يقوي بعضها بعضاً و سردها يف كتب . ابن مسعود أربعة عشر رجالً فساقه من طرقهم

اً ال املسكر على التخاريج و شروح كتب السنة فال حميص عن القول إما بالنسخ، أو بأنه ماء ألقيت فيه متريات ليحلو يسري

و الغريب أم يتطاولون على أيب حنيفة مع قصره . و بلغوا التشنيع من أساسه يف رواية رجوع اإلمام عن املسألة. اصطالح احلدثاء

و  الدليل على مورده، و ال يتكلمون ببنت شفة يف األوزاعي و ابن أيب ليلى و غريمها ممن جيوزون الوضوء باملياه املعتصرة من الثمار

  . و اهللا سبحانه من ورائهم حميط. األشجار

و أما ما يشنع به املصنف على أيب حنيفة من جتويزه الصالة مع جناسة يسرية قدر الدرهم البغلي، و جتويزه أيضاً بستر العورة جبلد 

املسح باألحجار ال يستأصل  كلب مدبوغ إذا مل يظفر بغريه، فأتفه من أن يعين به هنا ألن املأمور به هو االستنقاء باألحجار، و

نسبة (. هو قدر ظفر اإلام يف السعة. النجاسة من حمل االستنجاء بل خيففها، و الباقي املعفو عنه قدره أبو حنيفة بالدرهم البغلي

البغلي   عنه، و قيل يف أيام عبد امللك و قدر الدرهمإىل رأس البغل الذي كان لليهودي الذي ضرب الدرهم يف زمن عمر رضي اهللا

ظفر اإلام، كما ذكره مسعود بن شيبة، و هو املتوسط بني الطربية و السود الرائجتني قبل اإلسالم، ألن الطربية أربعة دوانيق، و 

 جيد ما يستتر به غري جلد كلب ملو املصلي إذا . )و الدانق حبتا خرنوب. و كان ضربه يف اإلسالم مدوراً. السود مثانية دوانيق

و يرى الشافعي أن يصلي و هو مكشوف العورة، مع أن  شيخه األول يبيح أكل حلم . ر به و يصلي عند أيب حنيفةمدبوغ يستت

يشمل إهاب الكلب خبالف اخلرتير ألنه جنس العني  ”أميا إهاب دبغ فقد طهر“و حديث . الكلب فضالً عن التلبس بإهابه املدبوغ

 .بنص القرآن



ا هو الرأس غري مسنون، ألن املقصود من التكرار إمنالتكرار يف مسح : و كذلك قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه

قنع الشافعي رضي اهللا : و شنع على الشافعي و قالو إذا حصل االستيعاب فال حاجة إىل التكرار،  االستيعاب،

عنه بأول النظر، و الشافعي يقول إن التكرار زيادة وضاءة و نظافة يف حمل األصل الذي استعمل املاء فيه مرة 

هو موافق لألصل، فتكرار املغسول على وفق الغسل و املمسوح على وفقه، فبلغ الكمال من األصل، و  واحدة، و

، فدق النظران و تدقيق هة التكرار، ال من جهة االستيعابهو اعتبار النظافة، و هذا يستدعي كماالً خاصاً من ج

  .الشافعي أوىل ألنه يالئم األصل

جتوز الصالة معها إذا كانت مثل : لنجاسة املمكن إزالتها حىت قال يف روايةو أيضاً جوز أبو حنيفة الصالة مع ا

إذا كان دون ربع الثوب جنساً جتوز  - و هو اختيار أيب يوسف - الدرهم البغلي و ذلك مثل الكف و يف رواية

  .الصالة فيه، و هذا يناقض مقصود الشرع من الصالة

ى الشارع عن اقتناء الكلب إعجاباً به، و الكلب حيوان ممقوت شرعاً، و كذلك جوز الصالة يف جلد الكلب، 

رب العدد يف غسل ولوغها، و غلظ بضم التراب إىل ت التهديد حىت اعو أمر الشارع بقتل الكلب ردعاً، و بالغ يف

تعاىل بثوب املاء الطهور فطماً للخلق عن اقتناء الكلب، و اجللد جزء من الكلب فكيف جيوز التقرب إىل اهللا 

 ؟ هءاقتنامأخوذ من جلد حيوان حرم الشرع 

  الصالة و األصل فیھا
 

  جئنا إلى الصالة

  

املعىن : وافق الشافعي رضي اهللا عنه األصل الذي عليه بناء الصالة، من الدعاء إىل اخلضوع و اخلشوع، و قال

املطلوب من الصالة اخلشوع و اخلضوع، و استكانة النفس، و حمادثة القلب باملوعظة احلسنة، و احلكمة البالغة، و 



أبو حنيفة دقق، و لكن تدقيقه ال يالئم األصل و خيالفه، حىت  التفكر يف معاين القرآن، و االبتهال إىل اهللا تعاىل، و

طرح أركانه و الشرائط، حىت رجع حاصل الصالة إىل نقرات كنقرات الديك، و إذا عرض أقل صالته على عامي 

، فإن من انغمس يف مستنقع نبيذ، و لبس جلد كلب غري مدبوغ، و أحرم 1تباعهاامتنع عن  و غيب كاعخلف 

مث يترك  “مدهامتان“: دالً بصيغة التكبري ترمجته تركياً أو هندياً، و يقتصر يف القرآن على ترمجة قولهبالصالة مب

و لو انفلت ، عمداً يف آخر صالته بدل التسليم الركوع، و ينقر نقرتني ال قعود بينهما و ال يقرأ التشهد، مث حيدث

بعده، فإن مل يكن قاصداً يف حدثه األول حتلل عن  ، و حيدثحلدث يعيد الوضوء يف أثناء صالتها منه بأن سبقه

  .صالته على الصحة

                                                             
على العامة و اخلاصة من األمة احملمدية فقبل  - من أول يوم إىل يومنا هذا -  حنيفة عرضتليطمئن ابن اجلويين أن صالة أيب 1

عبادة اهللا سبحانه على طبق مذهبه مدى القرون ملا  - على قول علي القاري - بل ثلثاها - على قول ابن األثري –شطر األمة 

ل جالله مع ما فيها من إنزال األدلة منازهلا فماذا على أيب حنيفة وجدوا يف صالته من السكون و السكينة املوافقني إلجالل اهللا ج

بيد أن صالته ليست كما وصفها الباهت .. كما يقول ابن اجلويين.. تباعه يف ذلك؟اإن كاع األجالف أو امتنع األغبياء عن 

شيباين و يف كتب اخلالف لثقات سيما كتاب الصالة لإلمام حممد بن احلسن ال بل هي كما دونت يف كتب املذهب و ال. األثيم

أهل العلم من اخلشوع هللا و السكون و إقامة الفرائض و الواجبات و السنن و اآلداب فيها، و لو مل يكن هللا تعاىل سر خفي يف 

من هو  لفيجب أن يعلم املصنف و ك” جامع األصول“ذلك ملا تابعته األمة هذه املتابعة كما يقول ابن األثري يف اجلزء األخري من 

 .على شاكلته أنه ال حيلة هلم يف خفض من رفع اهللا شأنه مهما أكل احلسد قلوم



نبياً و ما بعث حممد بن عبد اهللا  يبعث اهللا ا و الذي ينبغي أن يقطع به كل ذي دين، أن مثل هذه الصالة ال

القدر أقل و قد زعم أن هذا . صلوات اهللا و سالمه عليه لدعاء الناس إليها و هي قطب اإلسالم، و عماد الدين

  .1سلم، و ما عداها آداب و سنن الواجب فهي الصالة اليت بعث ا النيب صلى اهللا عليه و

                                                             
هذا يقوله ذلك العامل املتورع البعيد عن التعصب، و أما قوله إن أبا حنيفة زعم أن هذا القدر من الصالة اليت بعث ا : أقول 1

حنيفة بل هو برئ من هذا، و حنن نعلم أن هذا القدر ليس كل سلم، فهذا كالم خمتلق على أيب  رسول اهللا صلى اهللا عليه و

الواجب و ال بعضه عند أيب حنيفة، و مل ينقل عن أيب حنيفة و ال عن أحد من أصحابه أنه صلى هذه الصالة اليت حكاها هذا 

و . خيرج يف جلد كلب مدبوغاملتعصب، و مل ينقل عن أيب حنيفة أنه قال جيب على احملدث أو اجلنب أن ينغمس يف مستنقع نبيذ و 

و صورا أقل صالة الشافعية بنصوص من مذهب ” التشييع“و على القارئ يف ” التعليم“قد كال له بكيله ابن شيبة السندي يف 

 من“الشافعي يف القلتني و يف أفعال الصالة حبيث لو رآها املصنف لندم  كل الندم على ما اختلقه، و لعلم أن يف بين عمه رماحاً، و 

و لكن أرتفع عن نقل تلك الصور هنا، و أنزه قلمي عن اخلوض يف هذه املخاضة بل أكتفي ” جر ذيل الناس بباطل جروا ذيله حبق

  .بدفع الشناعة و تكذيب الكاذب، و إعادة احلق إىل نصابه

ذي هو عبارة عن ماء تلقى فيه متريات إن التشنيع بالنبيذ بالصورة السابقة فرية بال مرية، ألنه إمنا جيوز الوضوء بالنبيذ ال: فأقول

لتزيل بعض ملوحته من غري أن تتفتت فيه عند عدم وجود ماء سواه خاصة، ال يف حالة االختيار، حلديث ابن مسعود و قد أبطل 

و تصوير . أصحابنا وجوه إعالل ذكرها اخلصوم يف حديث النبيذ كما سبق، و املتمسك باحلديث ال يعيبه من يعرف احلديث

  .شنيعتملصنف النبيذ بالنبيذ املسكر و تصوره مستنقع نبيذ يغطس فيه املتوضئ يف حالة االختيار كذب مضاعف رد الا

و له يف ذلك أدلة . و التحقيق يف االفتتاح و القراءة إجزاء الترمجة عنده وقت العجز، ألن العاجز عن اللفظ ال يعجز عن املعىن

 باسم القراآت –سطها حيتاج إىل جزء خاص، على أن ما ورد يف كتب السنة بأسانيد صحيحة ناهضة، من ناطحها يفقد قرنه، و ب

مما خيالف لفظ القرآن و يوافق معناه، حممول عنده على أداء معىن القرآن بلفظ غري مرتل تيسرياً أو تفسرياً، ال أنه قرآن نزل و  -

” و إنه لفي زبر األولني“: ثبات أنه منسوخ التالوة خرط القتاد مث قوله تعاىلو دون إ. نسيته األمة و إال لزم إكفار املتزيد أو املسقط

نص على أن القرآن يطلق على املعىن، فإذاً يكون املعىن ركناً أصلياً ال حيتمل السقوط حبال، كالعقد يف األميان خبالف اللفظ حيث 



                                                                                                                                                                                                            

القرآن كالم اهللا غري “: اه أو اخلرس، و حينما قال أهل السنةيسقط وجوب النطق به عند العجز كاإلقرار يف اإلميان يف حالة اإلكر

و فيها تبيني احلق يف ذلك و إن  - ”تبصرة األدلة“أرادوا به املعىن القائم باهللا سبحانه قبل إنزال لفظ يعرب به عنه كما يف ” خملوق

نده هو العجز املشوب بالتيسر ألن مبىن القراءة على مث العجز املراد هنا ع - ختبط يف كثري من املتأخرين يف املراد باملعىن القدمي

فال داعي إىل تقييد  األمر بالعجز التام عنده فال يسهل دحض حججه يف هذا “فاقرأوا ما تيسر من القرآن“: التيسر قال اهللا تعاىل

صوابه إذا أحسن التدبر فيهما، و الباب بالدرجة اليت يتصورها املصنف، و قد ذكرنا له نصني من قول إمامه و فيهما ما يرجعه إىل 

هذا مقتضى ظاهر الرواية عن أيب حنيفة، و يروي رجوعه الفخر البزدوي وأبو بكر الرازي و غريمها فيلغو التحدث عن ذلك على 

  . هذه الرواية

هو ما تيسر و  مث الفرق بني ما ثبت بدليل قطعي و بني ما ثبت بدليل ظين من مزيات مذهب أيب حنيفة، فاملفروض بنص القرآن

مل يقع يف كالمه أصالً، بل هذا التقدير إمنا وقع “ مدهامتان“: ه حديث األعرايب يف الصحيح، و تقدير املتيسر مبقدار قوله تعاىلقيواف

لظين، و أما قراءة الفاحتة فواجبة عنده لثبوا بالدليل ا. يف كالم بعض املتأخرين، فيكون عزوه إليه افتراء عليه كباقي افتراءاته

على “ ال صالة“و استعمال النفي مبعىن نفي الكمال الشائع، فيحمل حديث . فيستلزم تركها نقصاً و خداجاً يف الصالة، ال فساداً

و أما االعتدال منهما فواجب بالنظر إىل . و أما الركوع و السجود فمفروضان لثبوما بدليل قطعي. نفي الكمال مجعاً بني األدلة

لكن صاحبنا ال مييز بني الفرض و . ميه بترك الركوع و بالنقر نقرتني من غري فصل بني السجدتني افتراء عليهدليله، فيكون ر

و القعود األخري فرض، و قراءة التشهد فيه ليست بفرض بل هي واجبة مراعاة ملرتبة الدليل . الواجب، و لذلك يقول هنا ما يشاء

  .يف املسألتني

الركوع و القومة منه و السجود و القعدة و الفاصلة بني السجدتني واجبة كلها و تاركها آمث عنده أن الطمأنينة يف : احلاصل و

لكن ترك شيء منها غري مبطل للصالة و إن وجبت إعادا على املتعمد و حديث األعرايب املسيء صالته دليل ظين ال يفيد 

فروضان فترك أحدمها يكون مبطالً للصالة للدليل القطعي و أما الركوع و السجود نفسهما فم. الفرضية و إن أفاد الوجوب

فظهر أن يف مذهب أيب حنيفة إنزال األدلة منازهلا و ” يا أيها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا“: القائم يف ذلك و هو قوله تعاىل



، فكان أوىل من تدقيق أيب حنيفة رضي اهللا عنه ألنه ي اهللا عنه يالئم األصل و يوافقهفإذن تدقيق الشافعي رض

 .خيالف األصل

  حكاية القفال و السلطان حممود بن سبكتكني 

كني رمحه اهللا كان على مذهب أيب حنيفة، و حيكى أن السلطان متيم الدولة، و أمني امللة أبا القاسم حممود بن سبكت

و كان مولعاً بعلم احلديث، و كانوا يستمعون احلديث من الشيوخ بني يديه و هو يسمع، و كان يستفسر 

حكة، فجمع الفقهاء من الفريقني يف  لدهجيف  األحاديث، فوجد األحاديث أكثرها موافقاً ملذهب الشافعي، فوقع

مرو، و التمس منهم الكالم يف ترجيح أحد املذهبني على اآلخر، فوقع االتفاق على أن يصلوا بني يديه ركعتني 

على مذهب الشافعي و على مذهب أيب حنيفة لينظر فيه السلطان، و يتفكر فيه، و خيتار ما هو أحسن و أفضل، 

زي من أصحاب الشافعي بطهارة مسبغة و شرائط معتربة من السترة و استقبال القبلة، و أتى فصلى القفال املرو

، و كانت صالة ال جييز الشافعي الفرائض على وجه الكمال و التمامباألركان واهليآت و السنن و اآلداب و 

  . غريها

                                                                                                                                                                                                            

الضوضاء و مراعاة لتمام اخلشوع و  عن اجللبة وبعداً حاشاه أن تثبت عنه الصالة بغري طمأنينة، و صالة أتباعه كما ترى املساجد 

  .فيكون التشنيع بكل ما تقدم تشنيع من ال يفرق بني القطعي و الظين. السكون و تعديل األركان و حمافظة على السنن واآلداب

 صلى و أما ما سبق احلدث يف آخر الصالة فقد أخرج أبو داود و الترمذي بسند فيه عبد الرمحن بن زياد األفريقي عن رسول اهللا

، ”إذا قضى اإلمام الصالة و قعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد متت صالته و من كان خلفه ممن أمت الصالة“: اهللا عليه و سلم أنه قال

لشافعي يف األم بطريق عاصم بن ضمرة و هو صاحل او تابع جعفر بن عون، األفريقي يف مسند ابن راهويه، بل أخرج ما مبعناه 

فالتشنيع عليه يف ذلك بتلك الصورة املستبشعة تشنيع . ذلك من األخبار و اآلثار اليت متسك ا أبو حنيفة لالستشهاد به إىل غري

 .على تلك األدلة، فظهر بذلك مبلغ ور املؤلف يف االفتراء عليه، و درجة جهله باألدلة



، و توضأ بنبيذ التمر، 1بالنجاسةمث صلى ركعتني على ما جيوزه أبو حنيفة، فلبس جلد كلب مدبوغ، و لطخ ربعه 

مث استقبل . و كان يف صميم الصيف يف املفازة فامجع عليه الذباب و البعوض، و كان الوضوء معكوساً منكساً

مث نقر نقرتني  ”رككسيزِدوب“القبلة و أحرم بالصالة من غري النية، و أتى بالتكبري بالفارسية، مث قرأ آية بالفارسية 

أيها السلطان : ، و تشهد و ضرط يف آخره من غري سالم و قالكنقرات الديك من غري فصل و من غري الركوع

  !إن مل تكن هذه صالته قتلتك ألن مثل هذه الصالة ال جيوزها ذو دين: فقال السلطان! هذه صالة أيب حنيفة

لقفال بإحضار كتب الفريقني و أمر السلطان نصرانياً كاتباً و أنكرت احلنفية أن تكون هذه صالة أيب حنيفة، فأمر ا

فأعرض السلطان عن مذهب . يفة على ما حكاه القفالنيقرأ، فقرأ املذهبني مجيعاً فوجدت الصالة يف مذهب أيب ح

  . متسك مبذهب الشافعي رضي اهللا عنه، و أيب حنيفة

فناهيك من . و الصالة عماد الدين ،المتنع من قبوهلافة على العامي، و لو عرضت الصالة اليت جوزها أبو حني

  2فساد اعتقاده يف الصالة وضوحاً على بطالن مذهبه هذا يف الصالة

                                                             
يف املخفف ما دون الربع ال الربع، مث املراد بالربع ربع املوضوع الساتر للعضو يف موضع اإلصابة ال الثوب كله   و املعفو 1

 . فيكون ما دون الربع قليالً جداً مث هذا التقدير ليس لإلمام بل لإلمامني فظهر ما يف الكالم من وجوه االختالل

 

زي يف رواية املصنف، و ال شأن أليب حنيفة فيها أصالً ألنه ما صالها و ال الذي صالها أو صورها هو القفال املرو: أقول 2

و ما يتخيله املشنع أنه من لوازم مذهبه ال يكون مذهباً له، و ليس التوضؤ . صورها، فإذن هي صالة القفال ال صالة أيب حنيفة

و لبس جلد كلب مدبوغ فرضي مل يقع نص عليه يف . بنبيذ التمر يف حال االختيار عنده، و النبيذ هو الذي سبق ذكره، ال املسكر

  .كالمه



                                                                                                                                                                                                            

و أما الوضوء بغري ترتيب فال مينع الصحة عند علي و ابن مسعود و ابن عباس رضي اهللا عنهم كما حكى ابن بطل يف شرح 

ري و ربيعة و و هو قول عطاء و ابن املسيب و مكحول و الزه. و وافقنا على ذلك مالك. البخاري و ابن املنذر يف األشراف

ال يروى عن أحد من السلف مثل قول الشافعي : داود و النخعي و الليث و الثوري و األوزاعي و املزين، بل قال أبو بكر الرازي

و تلطيخ ربع الثوب بالنجاسة مطلقاً افتراء حبت، بل مذهبه عفو . بل دعوى أن الواو للترتيب موضع هزء أهل العربية. اهـ

روثه طاهران عند األصطخري و  و هو و. ما مل يستفحشه الرائي كبول ما يؤكل حلمه -  اختلفت اآلثار فيهو هو ما  - املخفف

  . الروياين من الشافعية فال مانع من أن يغطس الثوب كله فيهما يف وجه من مذهب هذا املتعصب

و القراءة بالفارسية عند العجز كما سبق، و . و اإلحرام من غري نية افتراء عليه إال أن النية من أعمال القلب، ال اللسان عنده

يضرب اخضرارمها إىل السواد من شدة  هاتان اجلنتان خمضارتان: افتراء عليه و معناه” مدهامتان“: متثيل املتيسر بقوله تعاىل

افتراء على  - نيعين وريقتان خضراوا -  ”دوبرككسبز“اخلضرة، فال شأن للورق و ال للتصغري يف الترمجة، فتكون ترمجته بلفظ 

و ترك الركوع و عدم الفصل بني السجدتني و النقر نقرتني من افتراء ذلك اجلاهل باللغتني اجلامع بني اهلجنتني، فبهذا . اهللا سبحانه

و حتاكم . ظهر كيف كذب على اهللا يف الترمجة و كيف كذب على أيب حنيفة يف مسائل الصالة من مبدأها إىل اخلروج منها

  . مترجم نصراين يف أيام عز اإلسالم مما ال يقع إال يف خميلة هذا املفتريالفريقني إىل

و احلكاية كلها خمتلقة، ال القفال املروزي رئيس الطريقة اخلراسانية يف املذهب الشافعي صلى هذه الصالة، و ال السلطان انتقل من 

البن دقماق “ ظم اجلمان يف طبقات فقهاء مذهب النعمانن“و جتد التوسع يف التدليل على اختالق األسطورة يف . مذهبه بسبب ما

فلو كان القفال صالها و استهان بالصالة على تلك الصورة . للبدر العيين و غريمها” عقد اجلمان يف تاريخ الزمان“املؤرخ، و يف 

ال جيرؤ عليه أجرأ أهل اخلالعة و  املصطنعة لسقط من مقام اإلمامة ألهل مذهبه، بل لكفر بتمثيله الصالة ذلك التمثيل املزري الذي

أشنع ما ينسب إىل عامل يف صدد التعصب للمذهب، و مل يكن   - شيخ والده - اون، و نسبة املصنف تلك الصالة إىل القفال

 القفال بأحسن حاالً يف احلديث من والد املؤلف املعلوم حاله يف احلديث حىت يكون له قول يف أن هذا املذهب أكثر موافقة

و هذا جرأ كثري من . إذا صح احلديث فهو مذهيب: و يروى عن الشافعي أنه قال[ .للحديث و أن ذلك املذهب ليس كذلك

الشافعية على تأليف كتب يعدوا على مذهب الشافعي حيث صحت أحاديث يف مسائلها يف حسبام مع أا مل تصح و ال كادت 



                                                                                                                                                                                                            

جيمع فيه من املسائل ما ” احمليط“وسف اجلويين والد املؤلف فإنه شرع  يف كتاب مساه من هؤالء أبو حممد عبد اهللا بن ي و. أن تصح

حيسب أن األحاديث صحت فيه، و ملا اطلع البيهقي على ثالثة أجزاء منه اه عن املضي فيه لكثرة ما وقع له من األوهام فترك و 

و من يكون . ني و سنن أيب داود و ال كان عنده مسند أمحداستراح، مع أن البيهقي مل يكن عنده من األصول الستة غري الصحيح

  ]حاله هكذا يف احلديث ال يكون باملرتلة اليت يعتقدها أهل مذهبه له، و مع ذلك كان مصيباً يف إرشاد أمثال اجلويين

جيل عليه، بل له مؤلفات مث إن عاصمة ملك السلطان كانت غزنة، ال مرو مث إن السلطان كان ملماً مبذهبه ال أمياً حىت يروج التد

كان السلطان حممود بن : قال اإلمام مسعود بن شيبة يف التعليم: ”اجلواهر املضية“قال احلافظ عبد القادر القرشي يف . معروفة

و له تصانيف يف الفقه و احلديث و اخلطب و الرسائل و له شعر . سبكتكني من أعيان الفقهاء فريد العصر يف الفصاحة و البالغة

و هو يف غاية اجلودة و كثرة املسائل، قال . و من تصانيفه كتاب التفريد على مذهب أيب حنيفة مشهور يف بالد غزنة: د قالجي

و مثله ليس حيتاج إىل مترجم نصراين يف االطالع . و تويف سنة إحدى و عشرين و أربعمائة اهـ. لعله حيوي حنو ستني ألف مسألة

بل كان املذهب احلنفي هو املذهب السائد يف تلك اجلهات على مر القرون بدون أن يقع  على مذهب إسالمي، كما هو ظاهر،

انتقال ملك و دولة من مذهب إىل مذهب يف تلك النواحي إىل عهد الفخر الرازي، بل لو كان القفال اجترأ  على مثل تلك 

و كل ما فعله القفال هو أن يصور مثل تلك الصالة يف  .الصالة لكان أول ما يلقاه من ذلك امللك العامل املتصلب يف احلق التوسيط

كما شرحه  - يف أواخر القرن الرابع فتاويه بقلمه حني قام حبفظه من فتنة املزامحة على القضاء اليت أثارها أبو حامد اإلسفرايين

  . املقريزي يف اخلطط

بكتكني يف عداد الشافعية يف طبقاته مع أن احلكاية كما و الغريب أن ينخدع التاج السبكي باحلكاية املزورة فيترجم حملمود بن س

شرحناه، و يف صلب احلكاية ما يكذب اخلرب بأول النظر، على أن طريقة التاج السبكي يف طبقاته حشد كل من سلم على شافعي 

مناسبة من هذا القبيل فليكن ذكره البن سبكتكني ألدىن . أو تلقى كلمة من شافعي يف عداد الشافعية كما ال خيفى على الباحث

مث عدا الرجل من مذهب رد تلقيه بعض العلوم من بعض شيوخ ذلك املذهب تصرف قبيح ألنه ما من عامل إال و قد تلقى . هذا

  .  عمن تقدمه كائناً ما كان مذهبه، فما جرى بعض أصحاب كتب الطبقات عليه من حشد يف عداد أهل مذهبه ختليط شنيع



  المقصود منھا و ھل تجب على الفور؟الزكاة و 
 

  جئنا إلى الزكاة

  

الفاقات و و دفع اجلوعات، و رد املقصود من الزكاة إمنا هو سد اخلالت : قال الشافعي رضي اهللا عنه

الالئق ذا الغرض : اإلحسان إىل الفقراء و إغاثة امللهوفني، و إحياء املهج و تدارك احلشاشة و اجلثث، فقال

أن تكون الزكاة على الفور و أن ال تسقط باملوت ألنا لو قلنا إنه يكون على التراخي، و ال يكون على 

حلكمة املطلوبة، ألنه إذا علم أنه على التراخي و ليس الفور، و أا تسقط باملوت ألدى ذلك إىل إبطال هذه ا

نه إذا أ و ،على الفور ال يزال يؤخر و مييل إىل اهلوينا و البطالة و جينح إىل الكسالة، حىت يصري ديناً يف الذمة

: و تعطيل مقصود الشرع و غرضه و هو باطل قطعاً، و قال مات يسقط و ذلك يؤدي إىل إبطال الزكاة

                                                                                                                                                                                                            

مع أن النبأ املتصل بشيخ والده ليس مما حيق أن حيكى مبثل تلك الصيغة حيث جيب عليه و “ حيكى“اية بلفظ و املصنف صدر احلك 

على والده الذي خترج به أن يكونا على بينة من هذا األمر، و مل نر مطلقاً هذه احلكاية ألحد قبل اجلويين ، فاآلن أسحب كلميت 

لعل ابن اجلويين هو الذي اصطنع هذه األقصوصة مث تناقلتها عصبة التعصب : أقول و” إين ال أظن به أن يتعمد الكذب“فيما سبق 

و الظاهر أنه مل يكن بينهم رجل رشيد يتنبه إىل بطالا حىت يبني بطالا لآلخرين و هللا . على توايل القرون ليجعل اهللا افتضاحهم ا

 ىالرد عل“كردري جد اإلجادة يف الرد عليها تفصيالً يف كتابه و قد أجاد مشس األئمة حممد بن عبد الستار ال. يف خلقه شؤون

و ال . و كذا عماد اإلسالم مسعود بن شيبة السندي يف مقدمة كتاب التعليم له” و االنتصار لسيد فقهاء األمصار املعثار الطاعن

 .أتوسع بنقل نصوصها يف رد تلك احلكاية املصطنعة، و كفى ما أسلفته على ابن اجلويين نسأل اهللا الصون



قائقه تالئم األصل، ، فدو العشر الزكاة معىن املواساة، فال جرم جيب يف مال الصبيان كصدقة الفطراملغلب يف 

  .1تباعفكان أحق باال

                                                             
لكن حممداً يقول بأا جتب على التراخي و يروي . ري الزكاةمل ينقل عن أيب حنيفة شيء يف تأخ: قال الشمس الكردري: أقول 1

و هو مطلق عن الوقت فيفوض تعيينه إىل ” و آتوا الزكاة“: مثله عن أيب يوسف و هو الصحيح، ألن وجوا مستفاد من قوله تعاىل

الوقت عليه، ففي إجياا على الفور املكلف باألداء، فأي وقت عينه له كان أداء فيه إال إذا غلب على ظنه الفوات فحينئذ يتضيق 

و إن أراد به اإلرادة ألن . ]ألن أفعال اهللا ال تعلل باألغراض عند أهل احلق[و ذكر الغرض هنا ليس جبيد . نسخ إطالق النص

جد عند متام و لو سلم أن الزكاة شرعت لدفع حاجة الفقري فال نسلم أن املراد فقري يو. املراد ال يتخلف عن اإلرادة عند أهل احلق

و . و إذا أخر إىل آخر عمره جيب عليه األداء أو اإليصاء من الثلث اهـ. أي وقت أداها كان فيه دفع حاجة الفقري ياحلول فف

قدر الزكاة أمانة يف يد املزكي فأشبه الوديعة حىت لو طالبه العامل فلم يؤد إليه الزكاة حى هلك النصاب أو مات : قال ابن شيبة

  .ه الضمان، و يف ذلك مراعاة جانب املزكي الفقرياملزكي فعلي

. و على رأي الشافعي يلزم تفسيق الناس كلهم مبجرد التأخري بأي مدة كان ألن حكمها عنده حكم املغصوب مع أا يف يد مالكها

ة و ال جتوز الزكاة و صدقة و ادعاء أن املغلب يف الزكاة معىن املواساة غلط ألن القرض و اهلدية جائزان يف حق النيب و مها مواسا

فال جرم ال جتب يف “ خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم و تزكيهم“: التزكية قال تعاىل وو إمنا املغلب فيها التطهري . الفطر و التطوع

اساة، و و من معكوس مذهب هذا املعترض أنه يوجب الزكاة يف مال اليتيم املسكني و انون الواله للمو. مال الصبيان و اانني

على من سرق ماله، أو غرق يف . أربعني شاة مشتراة بني اثنني، و بوجوا على املديون احملجور عليه كذا يقول بوجوب الزكاة يف

جلة و مينع وجوب الزكاة يف احللي و أموال الصيارف و البزازين و عامة التجار الذين ال يبقى املتاع يف أيديهم سنة كاملة بأن 

زكاة مبثله متاعاً مبتاع أو بدراهم، و دنانري بدراهم أو بالعكس و من يستفيد ألوفاً مؤلفة من غري جنس النصاب ال يستبدل مال ال

يضم إىل ما عنده من النصاب، و بأنه ال جيب الزكاة يف احلديد و الرصاص و النحاس و السمسم و الكتان و الزعفران و احلناء و 

شبه ذلك، و يبيح اجلمع بني العشر و اخلراج و هذا هو الظلم احملض و املخالفة إلمجاع الناس العصفر و اخلضروات و الثمار و ما أ



  الصوم و القصد منه 
 

  جئنا إلى الصوم

  

  : إن املقصود من الصوم شيئان اثنان: قال الشافعي رضي اهللا عنه

  .]7: هود[ ”ليبلوكم أيكم أحسن عمالً“: تحان و التعبد احملض لقوله تعاىلمعىن االبتالء و االم: أحدمها

إذا كان أحد  :يف الصوم، مث قالقهر دواعي اهلوى فجعل كالً من املقصودين ركناً اخلوى و الطوى و : و الثاين

و . الركنني معترباً من أول النهار إىل آخره و هو اإلمساك و التجويع فكذا معىن التعبد وجب أن يكون كذلك

و ال يستند إىل ما تقدم و تصرم و انعدم و  ال ترجع قهقرى و ال ينصرف إىل وراء،إن النية املوجودة آنفاً : قال

  .1انقضى و مضى

                                                                                                                                                                                                            

و لو أخذنا . انتهى ما خلصناه من الكتابني. كلمل يعمل بذ - إىل عصر ابن شيبة –ألن أحداً من الظلمة من املسلمني و الكفرة 

 .الصواب يف باب الزكاةنسرد أدلتنا يف تلك املسائل لطال و أمل، فبان من هو على 

يكون حجة عند  حديث تبييت الصوم مل خيرج يف الصحاح، بل قال النسائي و الصواب أنه موقوف و املوقوف ال: أقول 1

يدل على عدم اشتراط ) و من مل يكن أكل فليصم.... “الشافعي و حديث سلمة بن األكوع عند الشيخني يف صوم عاشوراء 

و خرب معاوية ال ينافيه ألنه من مسلمة الفتح، فحديثه عن صوم . ل فرض رمضان كما يف البخاريو كان مفروضاً قب. التبييت

و أخرج مسلم . فيكون ابن اجلوزي وامهاً يف زعمه عدم كونه مفروضاً تعويالً على حديث معاوية. عاشوراء ينصرف إىل زمانه

و هذا يدل ” إين إذاً صائم: فقال. ال: هل عندكم شيء فقلنا: لدخل علي النيب صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فقا“حديث عائشة 

و االستناد، العود إىل املبدأ جوازاً و [ ،على عدم اشتراط تبييت النية يف النفل و ال فارق بينه و بني الفرض من حيث إنه صوم

فيه إىل اجلواز من آن احملاللة إىل آن  صحة، كتصرف الغاصب فيما غصبه يكون حراماً إىل أن حيالل مالكه األصلي فتنقلب تصرفاته



من حفر بئراً يف حال حياته مث : حنيفة يقول إن الصوم يستند إىل ما تقدم و إىل أول النهار كما يف حفر البئر و أبو

  .قضى حنبه و لقي ربه عز وجل و تردى فيه إنسان جيب يف ماله الضمان بطريق االستناد إىل حال احلياة

مث أي مناسبة بني حفر البئر ال بدليل و ال دليل، و قال الشافعي هذا خالف احلقيقة فال يقدر يف غري حمل اإلمجاع إ

 .و بني الصوم، فهذا التقدير الذي قدره أبو حنيفة خيالف مقصود الشارع، و ما قاله الشافعي يالئم األصل

  الحج و أنه لیس على الفور
 

  جئنا إلى الحج

  

لفة، و عظيم مشقة و هو عبادة كإن احلج عبادة عظيمة و قربة جسيمة كبرية، ال يكون إال بكثري : قال الشافعي

الالئق ذه العبادة و منهاجها، أن تكون على التراخي، ألنا لو قلنا إنه على : ، قال الشافعي رضي اهللا عنهعمر

حرج  الفور ألدى إىل أن يلزم على كافة العاملني و عامة اخللق أمجعني أن حيجوا يف سنة واحدة، و ألدى ذلك إىل
                                                                                                                                                                                                            

فنحمل حديث التبييت على نفي الكمال فقط و نتمسك باحلديثني ملا يف خالف ذلك من حرج ألنه كم من مكلف ينام ] الغصب

ال  و ال يستيقظ إال بعد الفجر فإذا مل نصحح نيته من النهار يصوم يومه و يقضي عنده بدون دليل ملزم و يف ذلك من احلرج ما

ألن اهللا تعاىل  وضع الشافعي مسائل يف الصوم لو اعتقدها إنسان و عمل ا ملا صام يف عمره صوم رمضان: قال ابن شيبة. خيفى

أمر بالصيام و جعل الشرع إلفساده زواجر و روادع و هي الكفارة، و الصوم هو اإلمساك عن األكل و الشرب و اجلماع، فقال 

الدواعي إىل الوقاع، فإذا  من ع و ال جتب باألكل و الشرب، و الدواعي إىل األكل و الشرب أكثرالشافعي جتب الكفارة باجلما

و القضاء . علم اإلنسان أنه إذا أكل أو شرب ال تلزمه تبعة و ال غرامة، يبادر إىل األكل و الشرب مث يواقع أهله و هو غري صائم

و . بعد أرذل العمر فيؤدي إىل إبطال الصوم و تعطيل حكم التشريع اهـفيؤخر فيموت فجأة أو يتوىف . عنده ال جيب على الفور

تشدد الشافعي يف اتصال النية بالصالة محل كثرياً من أهل مذهبه على العدول عن مذهبه حىت جوز النووي النية املتقدمة على 

 .يه من احلرج ما ال خيفىو قوله بعدم االعتداد بصوم من مل يبيت النية ف. ل احلرج عن أهل مذهبهاالصالة، فأز



ن فيه إجالء العباد عن أالد و إفساد أمور العباد من حيث نه يؤدي إىل ختريب البأن حيث عظيم و كلفة و مشقة م

، فتبقى األموال ضائعة و يبقى الفقراء عيلة على األغنياء يتكففون وجوه الناس، من غري أن جيدوا ملجأ و البالد

  .مالذاً و معتصماً و معاداً يلجأون إليه، و يعتمدون عليه

على كافة األغنياء شرقاً و غرباً بعداً و قرباً احلج يف دفعة واحدة أي صوب جيمعهم و أي طريق  و أيضاً فلو وجب

  .ليهم فال جرم كان على التراخييسعهم، و يف ذلك حرج ع

، و ما حقه على التراخي على الفور و البدار، و هو عكس عل ما حقه على الفور على التراخيفإذن أبو حنيفة ج

 .1نبغي، فتدقيق الشافعي رضي اهللا عنه أوىلما جيب و ضد ما ي

                                                             
هذا غلط ألن الناس ال جيدون االستطاعة مجيعاً يف آن واحد و ال سنة واحدة حىت يلزم ما تقدم، بل جرت سنة اهللا على : أقول 1

ذاك و يفقر هذا يف أزمان متفاوتة كما هو املشاهد، فال يلزم أن حيجوا يف سنة واحدة، و ال أن  و يغين. أن يغين هذا، و يفقر ذاك

  .تضيق م أرض احلجاز و ال الطرق املؤدية إليها

و أما القول بالتراخي فيبيح خلو املوسم من احلج، بل املواسم حيث يسوغ للجميع عدم املبادرة إىل احلج سنة بل سنني فيكون يف 

الرأي تعطيل الركن العظيم من اإلسالم يف كثري من السنني، و يف ذلك الطامة الكربى، ألم إذا عطلوا احلج و مل حيجوا هذا 

بأمجعهم يف سنة من السنني ال يأمثون يف مذهب الشافعي، فإذا أخروا هكذا سنة بعد أخرى و مل ير الناس من حيج على توايل السنني 

  .ل نسوه و ما يف ذلك من املفاسد مستغن عن البيانتناسوا هذا الركن العظيم، ب

يرى الشافعي جواز خروج النساء إىل احلج من غري حمرم مهما بعدت بالدهن مع ما يف ذلك من الفنت اجلسيمة، و : قال ابن شيبة

ه ال يكون آمناً، بل يقتل و يرى أيضاً أن من دخل البيت احلرام و التجأ إلي. و عكس ذلك هو األوىل. يكره زيارن للقبور للفتنة

و يف ذلك انتهاك حلرمة البيت مع إمكان االنتظار إىل خروجه إىل خارج . يف مكانه إن كان ارتكب ما يوجب القتل يف اخلارج

على أن وجوب احلج على الفور مل ينقل فيه عن أيب حنيفة شيء نصاً، و أصحابه هم الذين نصوا على الفور بالسنة . احلرم بترصده

و الفرق بني احلج و الزكاة أن املزكي يسهل عليه أداء الزكاة يف أي وقت شاء مىت . ياطاً و إن كان الكتاب مطلقاً عن الوقتاحت



 

  

  بیع لبن اآلدمیات و الحجر على الصبیان و المجانین
 

  جئنا إلى المعامالت

  

من احملال اليت العقود بأسرها و أمجعها ال بد هلا : أوالً ننظر إىل حمل املعامالت، فقال: قال الشافعي رضي اهللا عنه

من املتبايعني حيله حد اعقد البيع ما هو إال إحالل كل و: احمللية من احلاجة، و قاليضاف إليها العقود مث استثىن 

فيما حل له، فكل ما كان حمالً حلاجة اخللق كان حمالً للعقد، و إمنا يكون حمالً للحاجة إذا جعله الشرع مبتذالً 

  .مستهاناً، و كان حمالً للبيع

كانت مبتذلة مستهانة مستنفدة غري  لنب اآلدمية ملا كان حمالً للحاجة و :و بىن على هذا لنب اآلدميات، و قال

  .مستبقاة فكان حمالً للبيع، و كل ما كان ذه الصفة و املثابة كان حمالً للبيع

  .إن هذا جزء من اآلدمي، فوجب أن ال جيوز بيعه، ألنه جزء من احلرة: و أبو حنيفة رمحه اهللا يقول

                                                                                                                                                                                                            

أحس بشيء من احتمال املوت فيبادر إىل أداء ما عليه خبالف احلج، فإن له مكاناَ خمصوصاً و زماناً خمصوصاً ال ميكن تدارك ما 

 .املوت ففي احلكم بالتراخي خطر يف احلج دون الزكاة عليه عند اإلحساس بأمارات



ن هذه دقيقة ال تالئم األصل ألن هذا اللنب مع كونه جزءاً من احلرة غري مستبقاة بل و حنن نقول هذا باطل أل

مستنفدة مستهلكة مستهانة، فاحلاجة داعية إليه، إذ هي حمل احلاجة و إذا كان حمالً للحاجة كان حمالً للبيع ال 

  . حمالة

ة إىل ذلك احملل فدقيقة الشافعي رضي اهللا و البيع طريق و ذريعة و وسيلة يتذرع و يتوصل بتلك الذريعة و الوسيل

  .عنه تالئم األصل فال حييد عن األصل

الشرع ملا شرع البيع ذه املراسم الشرعية، و املعامل الدينية، و : مث نظر الشافعي رضي اهللا عنه إىل الشرائط فقال

و . عدى عنها حبال من األحوالاحلدود و الضوابط و الروابط املرعية، فيالئم تلك الضوابط و الروابط و ال يت

مور اخلبط، و األحكام الشرعية حىت ال يؤدي إىل أ احملققة امللتفة ذهذلك ألن اهللا تعاىل اعترب هذه الشروط 

قبل بعثة خامت األنبياء صلوات اهللا و سالمه حسماً للناس عما اعتادوا يف اجلاهلية اجلهالء،  .اخلروج عن الضبط

ألم كانوا يالزمون أصل التراضي و أصل التملك، فكانوا ال يراعون وراء ذلك شيئاً آخر أصالً، و قد  .عليهم

ن ألتراضي ألدى ذلك إىل خبط من حيث علم بأن اهللا تعاىل لو مل تعترب هذه الشرائط و الضوابط، و اكتفى مبجرد ا

بات األمور و خفيات اخلطوب، و سرائر أذهان العباد، و عقول أهل االجتهاد خمتلفة عن الوقوف على مغي

، و يغتر خبضراء الدمن و ال ينظر إىل ما سيحدث يف ، و يكتفي بأول اخلاطرالضمائر فهذا العبد ينظر إىل الظاهر

و الشرع إمنا حجر على الصبيان و اانني حىت ال يؤدي إىل خبط لنقصان عقوهلم، و ال ريب أن عقول . مر الزمن

ة إىل علم اهللا تعاىل و معرفته دون علم هؤالء الصبيان و علم هؤالء باإلضافة دون علم البالغني البالغني باإلضاف

تلك “: العقالء املبصرين املؤمنني، فدل على أنه ال بد من مراعاة حدود اهللا تعاىل و حقوقه، قال اهللا عز و جل

  ]229: البقرة[ ”حدود اهللا فال تعتدوها



فال بد من ! ود األهلية، و جمرد األهلية أىن تفيد، و اهللا تعاىل املستأثر مبغيبات األمورو أبو حنيفة اكتفى مبجرد وج

  .مراعاة الشروط املعتربة شرعاً

  ااألمالك و األصل فیھ
 

  جئنا إلى األمالك

  

األصل يف األمالك صيانتها على املالك و حفظ األموال على أرباا، و أال يزول ملك املوىل إال بتراضٍ من : قلنا

و بناء على هذا أن من غصب من إنسان شاة . جهته، و إال بسبب مشروع، و ال يقطع ملك املالك عليه إال حبق

  ! املقصود ل و ينقطع حق املالك ألنه زال جليزو :فشواها ال يقطع حق املالك عنها، و أبو حنيفة رمحه اهللا يقول

مل يزل جل املقصود و إمنا فات بعضه ففوات البعض ال يوجب فوات الكل، فيؤخذ منه ما بقي مع خسران ما : قلنا

  .نقص، فأما أن يقال إنه ينقطع حق املالك بالكلية فهذا يناقض األصل

  . نه انقطع حق املالك عنها بتصرفه فيهاأساحة من إنسان و بىن عليها ملكه فكذلك من قال من غصب 

 .1بفإنه ال ميلكها و ينتزع على رغم الغاص :لناق

                                                             
ذكر املصنف قبل هذا كلمة يف املعامالت أمهلتها حيث مل يأت فيها مبا يستحق التحدث عنه و اآلن يذكر هذه املسألة : أقول 1

و مذهب أيب حنيفة أن املرء إذا غري بضاعة شخص و تصرف فيها تصرفاً أزال به امسها و . حتت عنوان صيانة األمالك على املالك

متقومة كطحن احلنطة و شي الشاة و خبز الدقيق و نسج الغزل و حنوها من غري إذنه ميلكه  معظم منافعها أو أحدث فيها صفة

و دليله حديث الشاة املذبوحة املشوية بدون إذن . و يكون حق صاحب البضاعة مثلها أو قيمتها وقت الغصب. ملكاً خبيثاً

 رقطين و الطرباين و غريهم أن النيب صلى اهللا عليه وو هو ما أخرجه أبو داود من حديث عاصم بن كليب و أمحد و الدا. صاحبها

ما : سلم زار قوماً من األنصار يف دارهم فذحبوا له شاة فصنعوا منها طعاماً فأخذ شيئاً من اللحم ليأكله فمضغه ساعة ال يسيغه فقال



                                                                                                                                                                                                            

و اللفظ للطرباين و . طعموها األسارىأ: فقال عليه السالم. شاة لفالن ذحبناها حىت جييء فنرضيه بثمنها: شأن هذا اللحم؟ قالوا

و لوال ذلك ألمر بردها على املغصوب . حديث اآلخرين ذا املعىن، فدل احلديث على أن حق املالك قد انقطع عنها حني شواها

و يكون  و ضمان العدوان يف الكتاب باملثل،. منه، أو أخرب أن له اخليار يف أخذها أو أخذ قيمتها فسار ذلك احلكم يف نظائرها

و قلع البناء من الساحة ضار للباين و دفع قيمة الساحة لصاحبها يدفع الضرر من صاحبها كما هو . ذلك يف غري املثليات بالقيمة

حكم ضمان العدوان خبالف ما إذا غصب الساحة من شخص، و اآلجر و األعمدة و العروق و األلواح من آخر و استسخر البناة 

ة لصاحبها، و غريها ألصحاا لعدم حلوق الضرر للباين و هو آمث يف احلاالت كلها ما مل يرض أصحاب فإنه يهدم و تعاد الساح

  . احلق

 - 9(ألن يف سنده عند أيب نعيم ( و ما يروى عن الشافعي من مناظرته حملمد بن احلسن يف ساجة مسرت على سفينة بسند تالف

و عبد اهللا بن . سائي و ليس ابن أيب خيثمة ألن أبا الشيخ مل يدركه فمجهولو أبا بكر الن. أبا الشيخ، ضعفه العسال) 76و  75

و يف سنده اآلخر غري أيب الشيخ، و احلميدي . و ليس احلميدي ممن يصدق يف مثل هذا البالغ تعصبه .سلم اإلسفرايين أيضاً جمهول

جداً ألن فيه عمل الشافعي يف اليمن قبل رحلته إىل  و املنت منكر. عبد الرمحن بن حممد بن جعفر و عبد الرمحن بن داود جمهوالن

فكفى اهللا املؤمنني . و كل ذلك خالف ما دونه الثقات.  رحلته إىل مالك لسماع املوطأ، مث خروجه إىل العراق بنفسهمثمالك 

ية إليه تضييع ملال حمرم غري مصلحة داع ، و دعوى قياس احلرام باحلالل ساقطة ألن إتالف الرجل ملاله و هدمه لبنائه من)القتال

و مثل ذلك مما ال خيفى على مثل حممد بن احلسن و الشافعي و كفى اإلمث و التعزيز زاجراً . عليه، فالقياس قياس حرام حبرام

  .للغاصب

رواة  و اتفق. و داود و غريهم و أمره يدور بني اإلسناد و اإلرسالبأخرجه النسائي و الترمذي و أ“ ليس لعرق ظامل حق“و حديث 

. املوطأ على إرساله فال يصح للتمسك به على أصل الشافعي حلال السند و حلال الداللة، و يف بعض سنده عنعنة حممد بن إسحاق

 أمثاا و هذا مبىن االستمالك ميو كان عمر و عثمان أدخال دوراً كثرية يف املسجد بغري رضا أصحاا بتقو. و عنعنته مردودة

 ... ال يصونه فظهر الذي يصون األمالك للمالك من الذي. ان القيمةللصاحل العام و يف ضم

 



نه جعله تابعاً أيقطع حق املالك بالكلية من حيث  ، و ميلكها الغاصب ويفة يقول إنه ال ينتزع عن احلائطو أبو حن

  .بوعللقرار و االعتبار باملتبوع ال بالتابع و ألن التابع يندرج حتت املتله ألن البناء يكون أبداً تابعاً 

هذا يبقى على ملك املالك و ينتزع منه قهراً و جرباً، و إمنا يكون البناء تابعاً : و الشافعي رضي اهللا عنه يقول

امة و املصلحة الكلية ألن احلاجة واحد، و إمنا جعلناه تابعاً للحاجة الع للقرار إذا كان البناء و القرار ملكاً ملالك

و على أن . و ههنا ال مصلحة يف جعل ملك املالك تابعاً للغاصب. العامة املتعلقة به، و املصلحة الكلية منوطة به

اخلالف واقع فيما إذا غصب من إنسان ساحة و من غريه بناء و من غريه آالت من اآلجر و غريها و استسخر 

رضي اهللا عنه أدق الشافعي  ظرنف “ليس لعرق ظامل حق“: ر فيه قال عليه الصالة و السالمرالقوم و بناها بناء ال ض

  .و أحق ال حمالة

  لة لولي و ھي يكفي االعتراض فیھامسأ 
 

  جئنا إلى المناكحات

  

عقد النكاح عظيم خطره، جسيم قدره و اختص من بني العقود مبزية شروط و :  عنهفقال الشافعي رضي اهللا

 و هذه املرأة. فال ميلك مباشرا إال من كان كامل النظر، دقيق الرأي. زوائد و فوائد و عوائد، و ضروب و فنون

فرأي . لق و خضراء الدمن، قليلة االختبار، تغتر باخللق و اخل، سيئة االختيار، سريعة االغترارناقصة الرأي و العقل

  . الشرع أن حيسم هذا الباب حسماً استبقاء ملزيد وطأة النكاح و استبقاء حلرمته



الالئق مبنهاج الشرع صيانة ماء اإلنسان، و حفظه عن االختالط بتفويض أزمة هذا : قال الشافعي رضي اهللا عنه

هلذا املعىن سلب الشرع والية الطالق عنهن و  و. 1هم الرجال العقد إىل كامل الرأي و تام الشفقة و العقل و

حىت ال تضع املرأة نفسها حتت من ال يكافئها فتجلب بذلك عاراً عظيماً، و شناراً جسيماً، ال . فوضها إىل الرجال

  .يتدارك و ال يتالىف

  . يتدارك بثبوت االعتراض لألولياء: و قال أبو حنيفة رمحه اهللا

أن الزوج يطؤها و يتغشاها و يفترعها ويأخذ عذرا اليت هي من أعز األشياء  و هذا ليس مبستقيم ألن الظاهر

ازداد عليها فالويل بعد ذلك يسبل ذيل الكتمان عليها و ال يتعرض لعقدها علماً منه بأنه كلما ازداد استظهاراً، 

ىن ذا املعهل و .ىل الرجالعاراً و شناراً فال تنحسم مادة الشر إال بسلب والية عقد املباشرة عنهن و تفويضها إ

  . سلب الشرع والية الطالق عنهن، و فوضها إىل الرجال

  القتل بالمثقل و الخنق و ھل فیه قود

  فساد القول بأن أجر الزنا شبھة

  جئنا إلى الحدود 
  

                                                             
  . و هو يف الصحيحني” األمي أحق بنفسها من وليها“استدل أبو حنيفة على أن صحة النكاح ال تتوقف على الويل حبديث : أقول 1

لشافعي مل يقع له احلديث إال مرسالً، و و األغرب أن ا. فليس يف الصحيحني ألنه فيه اختالفاً ]ال نكاح إال بويل[و أما حديث 

مل يعرفه الزهري، مع أن ” أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل“و حديث . مذهبه رد املرسل، و مع ذلك أخذ باحلديث

علة أخرى عند و هي . مث راوية احلديث عائشة قد عملت خبالفه يف تزويج ابنة أخيها عبد الرمحن. و هذه علة. الرواة يروون عنه

 .و لذا مل خيرجه الشيخان، و ال جيعل عدم ظهور هذه العلل إلمامه موجباً لألخذ باحلديث. كثري من أهل النقد من األقدمني



حيث احلدود : رف وجيز، و قالجمامع ما يتخيل يف احلدود من املعاين يرجع إىل حذف ح: ل الشافعي رمحه اهللاقا

خ فراش الغري و اختالط املياه و االضطراب و ي، إمنا شرعت لردع و زجر الغواة عن اإلقدام على تلطشرعت

  . اشتباه األنساب، على اآلباء و األجداد، و األوالد و األحفاد

  . بين الشافعي رضي اهللا عنه على هذا املعىن أن من استأجر امرأة ليزين ا جيب احلد عليه

احلد ألن العقد يصري شبهة، و احلدود تدرأ بالشبهات، و هذه الدقيقة ختالف القاعدة  1ال جيب: حنيفة يقولو أبو 

  .الكلية، و تناقض العهد و ترفضه

و أما دقيقة الشافعي فتالئم القاعدة بأن املقصود من احلدود الردع و الزجر، و الزجر ال ينعدم باإلجارة ألن معظم 

 .  الزنا ال يقع إال عند بدل الشيء من املال فنظر الشافعي رضي اهللا عنه يالئم األصل، فكان أوىل و أحق

 قضیة القضاة و ھل تنفذ ظاھرًا و باطنًا
  

  كوماتجئنا إلى الح
                                                             

أبو حنيفة مل يقل بأن من استأجر امرأة للخدمة فوطئها ال حيد، بل قال إذا استأجرها ليطأها مث وطئها ال حيد، ألنه ليس : أقول 1

  . به بزىن مقطوع

فإن امرأة استسقت راعياً فأىب أن يفعل إال أن متكنه من نفسها ففعلت فبلغ ذلك عمر فلم “و مقتداه يف ذلك عمر رضي اهللا عنه 

) 212 - 2(على ما أخرجه احلافظ طلحة بن حممد بن جعفر املعدل يف مسنده، و اخلوارزمي يف جامع املسانيد ” يقم عليها احلد

حنيفة أبو حنيفة، و محاد و الوليد من رجال مسلم و واثلة صحايب،  فأبو. عن الوليد بن مجيع عن واثلة عنهعن أيب حنيفة عن محاد 

كما يف املبسوط و غريه، و قد مسى اهللا سبحانه املهور باألجور، فكون تسمية األجر للوطء مبرتلة ” ذلك مهرها و“: و يف لفظ

تكون يف ذلك شبهة النكاح فيدرأ ا احلد، و احتمال تذرع الزناة بذلك إىل تسمية املهر للنكاح، و أمر الشهود خمتلف فيه ف

 .التخلص من احلد ليس بأقرب من اختاذ القول بأين وجدت يف فراشي فظننت الزوج، ذريعة إىل التخلص منه كما هو عند الشافعي



  

القضاة حيث تصرفوا يف الشريعة، إمنا نصبوا لإلنصاف و االنتصاف، و دفع : قال إمامنا الشافعي املطليب

االعتساف، و إقامة املعدلة فيما بني الناس و استيفاء احلقوق من املمتنعني، و إبقائها على املستحقني، فحاصله 

فقضاؤه خيتص بالظاهر قال النيب . إىل حيز اجلالء يرجع إىل إظهار ما كان خمفياً، و نقل اخلفيات عن حيز اخلفاء

إنكم لتختصمون لدي و لعل بعضكم أحلن حبجته من بعض فمن قضيت له بشيء من مال “: صلى اهللا عليه و سلم

و النيب صلى  “فإين ألقطع له قطعة من النار“و يف رواية  ”أخيه فال يأخذنه فإين أقضي بالظاهر و اهللا يتوىل السرائر

و مع هذا بني أن . و سيد األولني و اآلخرين. أقضى قضاة العاملني، و موىل اخللق أمجعني و سلم كانليه اهللا ع

  !احد من الناس كيف ينفذ يف الباطنفقضاء و. مقصور على الظاهر، و ال ينفذ يف الباطن ءهقضا

تنفذ ظاهراً و باطناً، حىت لو  قضية القضاة: و أبو حنيفة رمحه اهللا قلب القصة، و غري األمور عن حقائقها و قال

فيجعل  ،1ادعى نكاح امرأة زوراً و تاناً و أقام شاهدين كاذبني، فقضى القاضي له بالنكاح حيل له ظاهراً و باطناً

                                                             
و . جها بقضاء القاضي ظاهراً، و متكني زوجها األول باطناًولو مل ينفذ قضاء القضاة ظاهراً و باطناً لزم جتويز متكني املرأة ز: أقول 1

  . و احلديث يف اقتطاع احلق باللحن ال يف احلكم بالشهود، فال يكون له دخل فيما هنا. كم لذلك من لوازم شنيعة ال يقر ا عاقل

و . ف و اللعان، فإنه ينفذ ظاهراً و باطناًو من الدليل على نفاذ قضاء القاضي ظاهراً و باطناً، قضاء القاضي بالفسخ يف باب التحال

و كذلك أحد املتالعنني كاذب بيقني، و مع هذا تنفذ الفرقة ظاهراً . ال شك أن إحدى اليمينني كاذبة و مع هذا ينفذ الفسخ اتفاقاً

دين و هم شهود زور فباع  و كذا اجتهاد القاضي يف اتهدات مع احتمال اخلطأ و إقامة البينة على أن هذا امليت عليه. و باطناً

  .القاضي شيئاً من أموال امليت ألجل الدين، فإنه ينفذ البيع ظاهراً و باطناً

  .فغري ثابت، بل هو من طراز ما حيتج به املصنف و أصحابه من األخبار” حنن حنكم بالظاهر و اهللا يتوىل السرائر“وأما حديث 



                                                                                                                                                                                                            

فمن أشنع البهتان، و إمنا مذهب أيب حنيفة أن من ارتد عن اإلسالم، مث أسلم فإنه ال و أما ما حكاه عن أيب حنيفة يف كالم الباقالين 

و لو حج مث ارتد مث أسلم يعيد احلج عند أيب حنيفة خبالف الشافعي فإنه . يقضي صالة مدة ردته و كذا مذهب فقهاء العراق كافة

  .راء املفتري فتتخذه معياراً لدينه و يقينهفدونك كتب الفقه للطرفني فراجعها لتعلم مبلغ افت. ال يعيده عنده

و قد اطمأن املؤلف مبا سرده من مسائل الطهارة و الصالة و الزكاة و الصيام و احلج و املعامالت و صيانة األمالك و املناكحات و 

يفة من الوجود يف اجلنايات و احلدود و احلكومات إىل أن أركان املذهب احلنفي قد قوضت بتلك املسائل، فزال مذهب أيب حن

  .خياله

) 77 ص(غري مذهب مالك عامل املدينة رضي اهللا عنه فحمل على أسسه مبعوله يف  - كحجر عثرة - و مل يبق أمام مذهب نفسه

و تعليق العقوبات بالتهم من حنو امحرار وجه . بإفراطه يف قطع الذرائع إىل حد أن يبيح قتل ثلث األمة يف إصالح ثلثيها“ حيث عابه

تهم و اصفراره و ظهور القلق و الوجل عليه و غري ذلك، و إقامة القرائن و املخايل  مقام الشهود و الدالئل، و قطع يد من امل

كاتب الكفار و أطلعهم على عوراتنا مبا يتضمن قتل كافتنا، و جتويز سياسات تضاهي أفعال األكاسرة و القياصرة و اجلبابرة من 

املصادرات و اجلنايات، و بإفراطه أيضاً يف مراعاة املصاحل املطلقة املرسلة غري املستندة إىل شواهد  الضرب بآلتهم و القتل ا و

و ساد مذهب الشافعي وحده يف البسيطة كلها . ، حىت اقتنع املؤلف بأن مذهب مالك أيضاً زال من الوجود مبا عابه به”الشرع

 - يف حسبانه - كل االبتهاج مبا وصل إليه من النتيجة املشرفة له و ملذهبه بكتيبه هذا، و صفا اجلو ملذهبه يف نظره و هو مبتهج

  .ابتهاج ااهد املنتصر

و ال أدري ما هو احلامل لبعض أتباع األئمة على أن جيعل كل اخلري يف إمامه مبغاالة إذا تكلم عن متبوعه، و ينسى أن اهللا يسأله عن 

  .انة منهم يفقد اتزانه حينما يتكلم يف هذا املوضعغمطه اآلخرين، حىت أن من نعتقد فيه الرز

إن الشافعي ليس له إمامة يف احلديث، و ضعفه “: و مغاالة املصنف هنا استثارت امللكية أيضاً حيث قال القاضي عياض يف املدارك

لكن هذا و . ليصفو اجلو إلمامهو تكلم يف أيب حنيفة أيضاً بنحو هذا الكالم . اهـ” تباعه للحديث بتقليد غريهافيه أهل الصنعة و 

و لو عدل هؤالء عن املغاالة يف أئمتهم و عن وقف كل خري على قدوم دون اآلخرين لكان اإلخاء . ذاك غلو و إسراف يف القول

  .و كم اختلقوا من احلكايات لرفع شأن مقتداهم و خفض من سواه. بني أتباعهم أمنت



                                                                                                                                                                                                            

أو البلبل على ما يف حياة ( من إفتاء مالك حبنث بائع قُمري) 216ص (لرازي للفخر ا” مناقب الشافعي“و من ذلك ما يف 

قمريك ال “: جماوباً ملن أتاه لريد إليه قُمرياً كان اشتراه منه من قبل و هو يقول” قمريي ما يهدأ من الصياح“: قال حالفاً) احليوان

احلالف ال حينث ألن كالمه مبعىن أن أغلب أحواله الصياح، ع عشرة سنة بأن هذا بمث رد الشافعي على مالك و هو ابن أر ،”يصيح

  .”أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه“ال أنه دائم الصياح كحديث 

و هذه حكاية خمتلقة ال أصل هلا يف الصحة و ال سند هلا مطلقاً و األخبار اليت ال تكون هلا زمام و ال خطام  مل و ال تنقل، مث 

مالك خالف مذهبه، ألن مذهبه محل األميان على النية و مل يسأل عنها يف احلكاية، و عند عدم النية حتمل على اإلفتاء املعزو إىل 

جمرى الكالم و مساقه مث على املعىن العريف مث على ظاهر اللغة عنده، و ليس هنا ظاهر ينايف العرف و ال عرف خيالف املساق و ال 

قمريك “: ستحلف، فإذاً ال حنث على التقادير كلها هنا يف مذهبه ألن املشتري أراد بقولهمساق يتصور أن جيايف نية احلالف أو امل

أنه ال يصيح أصالً أو أنه ال يصيح الصياح املعتاد املعهود، و رد هذا و ذاك يكون بإثبات صياحه وقتاً بعد وقت ال ” ال يصيح

و هو الصياح وقتاً  –مبعىن أنه ما يهدأ من الصياح املعهود املعتاد  ”قمريي ما يهدأ من الصياح“دائماً، فيكون كالم البائع احلالف 

حبمل الالم يف الصياح على العهد اخلارجي كما هو الظاهر، و ليس يف الوجود قمري يكون أغلب أحواله الصياح  - بعد وقت

غري مقرون ) قمريي(، مث إن لفظ فضالً عن أن يكون دائم الصياح، فمن يزعم خالف ذلك يكون منابذاً للحس و الشهود مكابراً

، فيحتمل أن يريد قمرياً عنده غري ما باعه، و ما خرج عن ملكه ال يضاف إليه إال جمازاً و النية )هذا(يف احلكاية مبا يعينه مثل لفظ 

إن كان عيباً يرد به  -  هي العمدة يف مذهب مالك و مل يسأله عنها يف احلكاية، مث عدم صياحه أصالً أو عدم صياحه الصياح املعتاد

فهذا عيب يظهر للمشتري حني تسلمه املبيع و ال يتصور أن يكون عيباً خفياً يظهر له فيما بعد، فال تعقل حماولة رد املبيع  –املبيع 

و  جماز مشهور يف لسان العرب عن أنه ضراب للنساء أو أنه مسفار،” لعصا عن عاتقهافالن ال يضع “مث لفظ . مبثله بعد مضي زمان

  . تعذر احلقيقة هنا ظاهر جداً

فيكون ” محل العصا على العاتق يف أغلب األحوال“لوجود او وروده يف احلديث يف خطبة النساء يعني املعىن األول، و ليس يف 

ر أن تقع ممن مل مث مزامحة أهل االجتهاد ال يتصو. ختريج الكالم علة هذا املعىن جهالً بالعربية و خترجياً على ما ال يقع كما هو معلوم



                                                                                                                                                                                                            

يبلغ احللم إال عند من اختلت موازين تفكريه، فلو ثبتت احلكاية لكانت وصمة للطرفني لكن اهللا سلم حيث ارتدت إىل خمتلقها من 

  . غري أن متس أحد الطرفني بسوء

 عهد طلبه للعلم عن و من هذا القبيل ما حيكونه من مناظرات بني الشافعي و حممد بن احلسن ألنه مل يكن سؤاالت الشافعي يف

و إمنا تلك املناظرات احملكية يف كتاب الرازي و غريه أحاديث . حممد بن احلسن إال سؤال املسترشد املستفهم، ال سؤال الند للند

  .جرت للشافعي مع بعض أصحاب حممد بن احلسن فحولوها إىل مناظرات معه مباشرة مع تزيد و توليد

تأنيب “و ” بلوغ األماين يف سرية اإلمام حممد بن احلسن الشيباين“و يف  .ا يظهر للباحثو منها ما هو خمتلق من أساسه كم

  .توسع يف بيان ذلك” اخلطيب

مت له ما أراد من  حىت! ته و داوى العلة و رأب الصدعمل ذلك حبكاومث تراءى للمؤلف بعض وهن يف أصول مذهبه و فروعه فز

و لسنا نناقشه يف مذهبه مشنعني على مواطن الضعف ! إظهار مذهبه مبظهر الوحي الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه و ال من خلفه

بأن تلك  العظيمة للدين املبني، و اعترافاً منه فرعاً أو أصالً علماً منا مبنازل اتهدين و مواقع االجتهاد و احتراماً هلم يف خدمام

. املسائل املضعفة مغمورة يف حبر إصابام، بل نكتفي بقمع ور املتهورين و فضح ما ينطوون عليه من الفساد و اإلفساد و قد فعلنا

و املصنف مع مجيع ما اقترف من أنواع التشنيع يف غري حمله يريد أن يتظاهر أمامنا بأنه من األتقياء األطهار من التعصب و االفتراء، 

  ): 106ص (بطهارته من التعصب ضد أيب حنيفة حىت يقول يف  - مع ما أسلف -  يتمىن منا أن نقتنع و

و هيهات و لسنا إال منصفني و مقتصرين على اليسري من .... و ينبغي للناظر أن ال يظن بنا أنا تعصبنا للشافعي على أيب حنيفة (

 عنه حىت أخرب الشافعي بأن ا يبالغون يف التعصب على الشافعي رضي اهللاو لسنا نذكر هذا التعصب، بل هم الذين كانو... الكثري

  :فأنشد و قال” اللهم أمت الشافعي“: حممد بن احلسن و أبا يوسف كانا يدعوان اهللا تعاىل و يقوالن

  فتلك سبيل لست فيها بأوحد  متىن رجال أن أموت و إن أمت                

  يأ ألخرى مثلها فكأن قد  ف الذي مضىفقل للذي يبغي خال              

و قد سبق منا أن الشافعي مل يدرك أبا يوسف، و أن أبا يوسف مات قبل حمنة الشافعي بسنتني، و أن الشافعي مل يلق من حممد بن 

رفع مرتلته عند  وما أسدى إليه من اخلريات يف إنقاذه من احملنة، و كثرة إنفاقه عليه و تفقيهه يف الدين و. احلسن إال كل خري



مث نكاح، فكيف يقدر من تلقاء القاضي، و هذا مما ال وجه له ألنه مل يكن  منشأ القاضي نكاحاً مقدراًقضاء 

خيالف القاعدة، و حييد عن األصل، و ما قاله الشافعي فإذن ما قاله أبو حنيفة . و الطالق و كذا البيع! النكاح

  .رمحه اهللا موافق لألصل و يالئمه، فكان أوىل و أحق

  اض الباقالني على مذھب أبي حنیفةاعتر 
  

بيننا، من شيم الصاحلني، و ما استمر عندنا، و استقر فيما : و ذكر أبو بكر الباقالين ههنا مثالً و فصالً بالغاً قال

تابعني هلم من السلف و التابعني، و أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكرم األكرمني، و ال. مراسم األولني
                                                                                                                                                                                                            

و من رأى أستاذاً يدعو . الرشيد و غري ذلك مدون يف تواريخ الثقات، لكن جزاء اإلحسان عند هؤالء ليس إال بالتشنيع و البهتان

توايل (على تلميذه حسداً؟ ضالً عمن ال يعرفه و مات قبله، و إن كنت تريد أن تعلم مبلغ إغراق املصنف هنا يف االفتراء فانظر 

  ):83ص ( للحافظ ابن حجر، و فيه يقول) سالتأني

  : و ذكر عياض عن حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم مسعت أشهب يدعو على الشافعي باملوت فذكرت ذلك للشافعي فأنشد“

  فتلك سبيل لست فيها بأوحد  متىن رجال أن أموت و إن أمت                

  يأ ألخرى مثلها فكأن قد  فقل للذي يبغي خالف الذي مضى              

قال فمات الشافعي، فاشترى أشهب من تركته غالماً طباخاً، مث مات أشهب بعد الشافعي بثمانية عشر يوماً، فاشتريت أنا الغالم 

  .إنه دفن العالمني يف بضعة عشر يوماً، قال فاشتريته و تركت التطري اهـ، و مثله يف تاريخ اليافعي: و قيل. فنهيت عنه

و هذا هو مرتلة املصنف يف الصدق و . ك بدهرلاملصنف كما ترى جيعل إنشاد البيتني يف أيب يوسف و حممد اللذين ماتا قبل ذو 

  . األمانة و عدم التعصب

فتعساً لعامل يسمح لقلمه أن جيري يف  !و ليس شيء أدل على براءته من التعصب من إثباته تعصب اإلمامني ضد إمامه بتلك الطريقة
 .هذا امليدان مبثل هذا الطراز املفضوحمثل 



، من ضاً إىل اإلسالم، و تطهري البالد، دعوة اخللق شرقاً و غرباً، أرضاً فأرضاً طوالً و عربإحسان إىل يوم الدين

عدام الفساد، و إصالح أمور العباد، و كانوا جياهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم و أنفسهم، و الشرك و العناد، و إ

ز دينه، و الذب عن بيضة خياطرون مبهجهم و أرواحهم، و جياهدون بسيوفهم و رماحهم، إلعالء كلمة اهللا و إعزا

  .اإلسالم

و عهداً من عمر أمداً مديداً  :لكفر، فقالاده إىل الترغيب يف او أبو حنيفة قلب القضية و فتح باب ما يفضي فس

بعيداً، و شاخ و هرم، و صار حلماً على وضم، و مل يصل و مل يصم فظهره بأوزاره مثقل فبلغ إىل آخر األمر، 

يوم القيامة يلقى اهللا عز وجل خمفف : ، و األمنية لكه فارتد حلظة، مث عاد إىل اإلسالم، قالاملنية تدركهكادت 

  .وزارالظهر عن األ

فإذن دقيقة أيب حنيفة حائدة عن األصل، و دقيقة الشافعي متمسكة . ، وعكس ما جيبو هذا ضد ما يقتضي

  .باألصل فكان أوىل

و املسائل تالئم األصل و القاعدة، فهو فإذا تبني قطعاً و يقيناً أن جماري نظر الشافعي رضي اهللا عنه يف الفروع 

 .تباعأحق باال

  بمذھب مالكھل يقتدي العامي  
  

كان مذهب الشافعي مقدماً على مذهب أيب حنيفة، ألنه يالئم األصل، فكان الواجب أن يقتدى مبذهب : فإن قيل

مالك رمحه اهللا من حيث أنه يالئم القواعد و األصول و األوضاع، و ال يعدل عنها إىل غريها، و ال يلتفت إىل 

  .الفروع فكان أحق أن يتبع مذهبه



و لكنه رمحه اهللا أفرط يف مالحظة الكتاب، و قطع الذرائع، حىت أفضى به األمر إىل أن قتل : نافاجلواب عنه قل

ثلث األمة يف إصالح ثلثيها، و تعليق العقوبات بالتهم و غري ذلك، حىت روي عنه أن سارقاً لو حضر جملس 

تقطع يده من : فرت خداه، قالالقاضي و ادعى عليه السرقة، فظهر عليه القلق و الوجل، و امحرت وجنتاه، و اص

و كذا يف سائر العقوبات، فال شك أن كل من . غري الشهود ألن القرائن و املخائل تقوم مقام الشهود و الدالئل

فإن من . ادعى عليه السرقة بتغيري وجهه سيما يف حق العدول و الثقات، و ذوي املروءت، و أصحاب الفتوات

عليه الزنا و السرقة، خياف من  ىادع أنفة و محية و مروءة و عصبية إذاو  - أعين كبرية -  يرجع إىل نفس أبية

  .ذهاب ماء وجهه و يتغري وجهه

 و كذلك قال رمحه اهللا ألن من كاتب الكفار و أطلعهم على عوراتنا مبا يتضمن قتل كافتنا، و استئصال شأفتنا أنه 

  .ألن املصلحة اليت نقدر يف هذه احلادثة فوق املصلحة اليت تفرض يف السرقة يقطع يده،

تضاهي أفعال األكاسرة، و القياصرة و اجلبابرة من الضرب بآلتهم و القتل ا و إيالت  وو جوز سياسات 

  .الصاحلني خيالفهاملصادرات و اجلنايات، و هذا النوع مما ال يسامح الشرع به، و إمجاع الصحابة و السلف و 

فمالك أفرط يف مراعاة املصاحل املطلقة املرسلة غري املستندة إىل شواهد الشرع و أبو حنيفة قصر نظره على 

  .اجلزئيات و الفروع و التفاصيل من غري قواعد األصول

  .فكان مذهبه أقصد املذاهب، و مطلبه أسد املطالب. فالشافعي رضي اهللا عنه مجع القواعد و الفروع

حاق الشھادة على القتل إفراط الشافعي في القیاس و إل 
  بالمباشرة

  



قد أفرط الشافعي رضي اهللا عنه يف القياس و أحلق الشهادة على القتل باملباشرة، و يف إجياب القصاص، و : فإن قيل

  .أي مناسبة و مشاة بني املباشرة، و بني الشهادة

شرة من حيث أنه نظر إىل اإلكراه، و رأى اإلمجاع منعقداً على إجياب ال بل ندرج إىل هذه املسألة من املبا: قلنا

القصاص على املكره مع انعدام املباشرة فأحلق الشهادة بالقتل باإلكراه على القتل، إذا رأى اإلكراه قريباً من 

ل أقوى بالقتالشهادة و الشهادة قريبة من اإلكراه، من حيث أن كل واحد منهما محل على القتل و رأى الشهادة 

ن اإلكراه ال يبيح القتل، و الشهادة تبيح القضاء و القضاء يبيح االستيفاء، سيما إذا أو آكد من اإلكراه من حيث 

 لقد أحسن جداً و تلقى أيضاً ذلك من كم خاص،كان الويل جاهالً حبقيقة احلال، فقاس التسبب على السبب، و 

و هو وجوب الدية املغلظة يف ماله معجالً، و هذا من حكم املباشرة فاحلق أيضاً يف حق القصاص تلقياً من حكمه 

  .اخلاص و هو وجوب الدية املغلظة يف ماله معجالً

  الفرق بین تارك الصالة و تارك اإليمان و بین السرقة و الزنا 
  

الصالة بتارك اإلميان يف إجياب القتل عليه فقال ملا قتل تارك أليس الشافعي رضي اهللا عنه أحلق تارك : قيل )فإن(

ألن تارك اإلميان غري معتصم بعصام اإلسالم، و تارك . اإلميان وجب أن يقتل تارك الصالة؟ و هذا قياس فاسد

  .ال يقتل إىل عصام و عاصم إىل عصامالصالة معتصم بعصام اإلميان، فإذا قتل من ال يرجع 

مذهبه أحسن و أسد و أقصد : و لكنا نقول ،ا ندعي العصمة للشافعي رمحه اهللال بعيد، و لسنهذا على حا: قلنا

املذاهب كلها، و على أن الشافعي رضي اهللا عنه مل يوجب القتل عليه إحلاقاً له بتارك اإلميان و إمنا يوجب عليه 

  .القتل إحلاقاً له بأعلى املنهيات و هو زنا احملصن



إمنا كان الزنا أعلى املنهيات ألن النفوس أكثر تشوفاً إليه القتل، و  نيط الزنا واملنهيات على مراتب أعالها : و قال

  .لب عنه ال يأنف طبع ذي عقل و اء للشهوة يف حمل مشتهى،ضمن غريه من حيث إنه ق

  . املروءات تأنفها أويل، و نفوس أخطار أهوال و ارتكاب إغرار وأما السرقة فال تتأتى إال باستقبال 

و هذا يتحقق يف . و أما القتل فال خيفى ما يف النفوس من الوازع عنه و الزنا هو الذي تتشوف إليه عامة النفوس

الصالة فإا الوظيفة الدائمة املتكررة يف اليوم و الليلة فثقل على كافة املتعبدين أداؤها، فكما ال متتنع النفوس عن 

ا يستمر على الصالة إال خمافة رادع و زاجر بليغ، فقد قرن الشر  الزنا إال حبد و جهد و زاجر بليغ، فكذلك ال

حىت يكون حامالً له على أداء هذه الوظيفة اليت حتتوي الطباع و ترتوي النفوس عن أدائها، كما قرن ، أعظم زاجر

  .القتل بالزنا ليكون أبلغ زاجر عن الزنا الذي هو متشوف الطباع

ت أن القتل يف الزنا ليس مبكان إفساد األنساب، و أنه فرق فيه بني األبكار و هذا ترتيب حسن على شرط أن يثب

  .من الرجال و غريهم، فال يتحقق ذلك يف حقهم

من ترك الصالة “: و على أن الشافعي رمحه اهللا ما تلقى ذلك من القياس و لكن من قوله عليه الصالة و السالم

منوطة باختياره  :إحدامها: ة الكفر على معىن أن للمسلم خاصيتنيو معناه أنه جتري عليه خاصي ”مداً فقد كفرمتع

غري منوطة  :و الثانية ”ليس بني املؤمن و الكافر إال ترك الصالة“: و هو فعل الصالة، و قال صلى اهللا عليه و سلم

اخلرب  “يقولوا ال إله إال اهللا أمرت أن أقاتل الناس حىت“: سلم العصمة قال صلى اهللا عليه وباختياره و هو حصول 

خاصية إجياب القتل و هو غري : خاصية ترك الصالة و هي منوطة باختياره، و الثانية :إحدامها: و للكافر خاصيتني

  .منوط باختياره، فإذا شارك الكافر يف خاصيته فالشرع حيكم باخلاصية الثانية للكفر و هي إباحة القتل

  لناقب و المخرج؟شافعي الحد عن اِلَم أسقط ال
  



  مل أسقط الشافعي رضي اهللا عنه احلد عن الناقب و املخرج مع أنه ذريعة تنايف املصلحة؟ : فإن قيل

قد قيل جيب من حيث أن الناقب و املخرج لو أخذ لزمه القطع، مع أنه مل خيرج املال من احلرز ألن احلرز : قلنا

ال جيب : و قيل. زال بالنقب و لكن أوجب بناء لفعله األخري على فعله األول، فكذا يبىن فعل شريكه على فعله

بالروح، فال خياطر العاقل ألجل سرقة ما دون  من حيث أن يف السرقة أهواالً من تسلق اجلدران و املخاطرة

و هذا تفاصيل مذهب . النصاب، خبالف شرب القطرة من اخلمر ألا تدعو إىل اإلكثار، و اإلكثار إىل اإلسكار

  . اإلمامني رمحهما اهللا

فمن . أن يغىن عنها األصل أن اإلقرار يؤكد بالبينة إال: يف جماري نظر اإلمامني فقالو ضرب أبو بكر الباقالين مثالً 

و أسقط احلد نفسه بأن يرجع بعد ذلك عن اإلقرار و عليه لو وافق الشهود،  عذيرنا ممن تفهم من هذا أن املشهود

  .و هذا ضد مقصود الشرع! أبطل الشهادة باإلقرار ففهم من اإلقرار املؤكد للشهادة املضادة للشهادة؟

األحناف على دعوى المؤلف أنه لم يتعصب للشافعي، و تعصب 
  الشافعي

  

و يف هذا الفصل الذي ذكرته غنية و ينبغي للناظر أن ال يظن بنا أنا تعصبنا للشافعي على أيب حنيفة لتطويل النفس 

يف تقريره، و هيهات و لسنا إال منصفني و مقتصرين على اليسري من الكثري، و حق على كل ممار فيه أن ينظر و أن 

و سيوفق اهللا تعاىل يف نظره ليستد نظره إذا عظم . شوائب األلف و التقليد عن قلبهض يراجع عقله و ينصف و ينف

وقر الدين يف صدره، و عرف مذاق الشرع يف قلبه، و لسنا نذكر هذا للتعصب بل هم الذين كانوا يبالغون يف 

ا يدعوان اهللا تعاىل التعصب على الشافعي رضي اهللا عنه، حىت أخرب الشافعي بأن حممد بن احلسن و أبا يوسف كان

  .”اللهم أمت الشافعي“: و يقوالن

  : فأنشد و قال



  فتلك سبيل لست فيها بأوحد  متىن رجال أن أموت و إن أمت                

  يأ ألخرى مثلها فكأن قد  فقل للذي يبغي خالف الذي مضى              

فدخلت معه يوماً على الرشيد فأسر حممد بن كنت صديقاً حملمد بن احلسن : و حيكى عن عمارة بن زيد قال

علي به، فأحضر بني يديه : قال فغضب الرشيد و! ن الشافعي يزعم بأنه للخالفة أهلإ: هو يقول احلسن إليه و

املؤمنني أنت الداعي و أنا املدعو، و أنت السائل و أنا  و ما أيها يا أمري: أيها الشافعي، فقال: و قالفأطرق ساعة، 

أمث و ظلم، و يل يا أمري  حاش هللا قد أفك املبلغ و فسق و: بلغين أنك زعمت أنك أهل للخالفة، قال: ايب؟ قال

 سلم الذاب عن املؤمنني حق القرابة و حق البيت و حق من أخذ بأدب اهللا ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و

: ليفرخ روعك فأنا راعي حق قرابتك و علمك، و أدناه مث قال: فتهلل وجه هارون مث قال .دينه احملامي على أمته

أي علم تسألين يا أمري  عنيف صدري و جعل جنيب دفتيه، و مجعه اهللا : كيف علمك بكتاب اهللا تعاىل، قال

، أم ناسخه، أم منسوخه، أم أخباره، أم أحكامه، أم ؟ عن علم ترتيله، أو تأويله، أو حمكمه، أو متشاهاملؤمنني

مكيه، أم مدنيه، أم ليليه، أم اريه، أم سفريه، أم حضريه، أم نظائره، أم إعرابه، أم وجوه قراءته، أم حدوده، أم 

  عدائده و حروفه؟

و آداب و جتارب و حمارم، أم  عبادات أم مناكحات، أم معامالت أم سري: كيف علمك باألحكام؟ فقال: قال

كيف علمك بالنجوم؟ : قال. ة، و حالل ذلك أم حرامهب، أم األشرطعمةديات، أم األ ، أم عقر، أم عقل وعفو

و القطب الثاقب، و املائي و الناري، و ما مسته العرب األنواء و منازل . السائر أعرف الفلك الدائر، و النجم: قال

النريين الشمس و القمر، و االستقامة و الرجوع و النحوس، و السعود و هيآا، و ما أقتدي يف بري أو حبري، و 

أعرف ما : ل؟ قاكيف علمك بالطب: فقال. كل مميز خصم فصيحأستدل به على أوقات صاليت، و أعرف ا من 

: قال. قالت الروم مثل أرسطاطاليس و مهراس و فرفوريوس و جالينوس و بقراط و شامهرد و اهرمن و بزرمجهر



أعرف اجلاهلي و معاريضه و آدابه و حبوره و فنونه، و أروي الشاهد و الشاذ، و ما : كيف علمك بالشعر؟ قال

الكفر، و تغمض علم ال يسعين جهله يف اجلاهلية مع حتمل  هذا: كيف علمك باألنساب؟ قال: تبديه املكارم، قال

و إين . عن األكابر، و عهد به اخللف اقتداء بالسلف احلق فأولته أوائلنا إفخاراً و فضائل و قبائل، ورثته األصاغر

  .و آبائي ألعرف مجاهري األقوام، و نسب الكرام، و مآثر األيام، و فيها نسب أمري املؤمنني و نسيب، و مآثر آبائه

يا ابن إدريس لقد مألت صدري، و عظمت يف عيين فعظين موعظة أعرف ا مقدار  :فاستوى هارون و قال

بشرط طرح احلشمة و دفع اهليبة و إلقاء رداء الكرب عن منكبيك، و قبول النصيحة، و إعظام حق : قال. علمك

يا ذا الرجل إن من أطال عنان : غري مكترث فقالو اإلصغاء هلا، و جثى الشافعي على ركبتيه و مد يديه  املوعظة،

األمل يف العزة، و طوى عذار احلذر يف املهلة، و مل يعول على طريق النجاة، كان مبرتلة قلة االكتراث من اهللا 

و ال يضيء له ما أظلم عليه من لبسه، أما سقيماً و صار يف أمده احملدود مثل نسج العنكبوت ال يأمن عليها نفسه، 

اهللا لو اعترفت مبا أسلفت و نظرت ليومك، و قدمت لغدك، و قصرت أملك، و صورت الندامة، لتستدرك و 

  .اخلريات غداً يف يوم القيامة، و لكن ضرب اهلوى عليك رواق احلرية، و من مل جيعل اهللا له نوراً فما له من نور

يا عبيد النجعة، و أعوان الظلمة، و : و قاليكفيك يا شافعي، فزجرهم : فعال شهيق هارون بالبكاء، فقالت اخلاصة

، أما رأيتم من كان قبلكم كيف استدرجوا باإلمهال، و اشتروا عذاب اآلخرةالذين باعوا أنفسهم مبحبوب الدنيا 

مث أخذوا أخذ عزيز مقتدر، أما رأيتم اهللا تعاىل فضح ستورهم، و أمطر بواكي اهلوان عليهم، و من وراء ذلك 

  !، و مساءلة عما  هو أخف من الذرةالعاملني وقوف بني يدي رب

كفاك يا ابن إدريس فقد سللت علينا لسانك، و هو أمضى من سيفك فكيف السبيل إىل اخلالص؟ : قال هارون

سلم بالعمارة، و تؤمن السبيل و تنظر يف أمر العامة و  أن تتفقد حرم اهللا و حرم رسوله صلى اهللا عليه و: فقال



لعدل و النصفة و أن ال جتعل دوا ستراً، و رب ممن مينعك من ربك، و يرى لك قطع ما أمر الثغور، و تبذل ا

  .اهللا تعاىل أن يوصل

  .من تسمى بامسك، و قعد مثل مقعدك: من يطيق ذلك؟ قال و: قال هارون

تقدمي أتأمرين من بعد بذل مكنون النصيحة، و : فهل من حاجة فتقضى، أم مسألة فتعطى؟ قال: قال هارون

  !املوعظة، أن أسود وجهي باملسألة

  .يا حممد بن احلسن سله عن مسألة: فقال هارون

يرتل عن األوىل و : فقال. و أصاب الثالثة خالة الرابعة. فسأله عن رجل له أربع نسوة، فأصاب األوىل عمة الثانية

ن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أخربنا مالك ع: ما احلجة فيه ؟ فقال الشافعي رضي اهللا عنه: الثالثة، فقال

ال جيمع بني املرأة و عمتها، و ال جيمع بني املرأة و “: سلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: رضي اهللا عنه 

سلم مكة، و يف أي درب  لكن ما تقول أنت يا حممد بن احلسن كيف دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و “خالتها

نزل، و أول ما تكلم عند دخوله، مباذا تكلم و كيف كان ثيابه يف ذلك الوقت، و على ناقة دخل، و يف أي حملة 

، سألين عن حرام فأجبته، و ري املؤمننييا أم: فقال. 1كان أو على فرس؟ فتحري حممد بن احلسن و مل حير جواباً

                                                             
: على أن الشافعي يقول فيه! مؤلف السري الكبري و املبسوط و احلجة على أهل املدينة و املوطأ و غريها من اآلثار اخلالدة يتحري؟ 1
احلرام و العلل و ما رأيت رجالً أعلم باحلالل و “: و قال أيضاً. ”ما رأيت أعلم بكتاب اهللا من حممد بن احلسن و ال أفصح“

و على مثل هذا الرجل ) 222 -1(، كما ذكره ابن العماد احلنبلي يف شذرات الذهب ”الناسخ و املنسوخ من حممد بن احلسن
 . العلم كيف تفقه الشافعي و أخذ منه محل خييت من العلم ليس عليه إال مساعه؟ فسبحان قاسم العقوليفالضعيف 



فقربه ! كيف فعل أبو حنيفة ألجابين و اهللا لو سألته: فقال! سلم فتعتع سألته عن سنة رسول اهللا صلى اهللا  عليه و

  .1املال يف دار العامة على احلجاب و انصرف مكرماً سمقعظيم فلما ض هارون و أمر له مبال 

                                                             
، و أقره الذهيب و ”كان يضع احلديث“ : هذه األسطورة خامتة كتابه، و عمارة بن زيد يف صدر الرواية يقول عنه األزدي: أقول 1

و هو صاحب رحلة الشافعي “ابن حجر، و عمارة بن زيد هذا شيخ عبد اهللا بن حممد البلوي الذي يقول ابن حجر عنه يف اللسان 

قال الدارقطين، : عبد اهللا بن حممد البلوي عن عمارة بن زيد“: و يقول الذهيب” فيها خمتلق اهـطوهلا و منقها و غالب ما أورده 

و أمحد بن موسى النجار حيوان وحشي، ففي الرحلة مثل عمارة و البلوي و النجار، و متام األقصوصة أطول ” اهـ. يضع احلديث

يف تسع صفحات من الطبعة القدمية مصدرة حبكاية محل ) 50 - 41(“ مناقب الشافعي“مما هنا عند الفخر الرازي حيث ساقها يف 

) و مائة(و كان ذلك ليلة االثنني لعشر خلون من شعبان سنة أربع و مثانني “: الشافعي إىل العراق و هو يقول فيها عن دخوله بغداد

 على اختالق القصة، ألنه كان أبو و كفى ذا دليالً ،”و حممد على املظامل و يف ذلك الوقت كان أبو يوسف على قضاء القضاة

و قد أمهل . و حممد بن احلسن مل يل املظامل طول عمره، بل كان يف ذلك الوقت على قضاء الرقة. يوسف تويف قبل سنتني باتفاق

علمه يف معرفة و لعل ذلك لرأيه يف عربيته يف الربهان و لعدم اقتناعه مببلغ سعة (ابن اجلويين السؤال عن علمه بالسنة و بالعربية 

و يف االطالع على شىت االختالقات يف هذا املوضوع ما يعرف . إصالح ضو استدركهما الرازي و أصلح جواب الطب بع )السنة

مقدار جراءم على الكذب و جهلهم مبا يفضحهم يف صلب الرواية حيث جعلوا دليل اجلهل بالشيء دليالً على العلم به، هكذا 

و . كيف! يتخذ دليالً على علمه بالفلك! و علمه بالقطب الثاقب. ق مبا حيط من مقدار من يريد رفع شأنهتكون صداقة اجلاهل ينط

و هذا من احملاالت ألن : قال ابن شيبة. “لو اجتمع صالة العيد و صالة الكسوف أيهما تقدم؟“) : 212 \ 1: (هو يقول يف األم

الثالثني أو احلادي و الثالثني و إن أراد بالكسوف  عيد الفطر يكون يف اليوم الكسوف ال يكون إال يف اليوم الثامن و العشرين، و

  .اخلسوف فكذلك ألن خسوف القمر ال يكون إال يف الليل

  . اهـ“ ما ال جيوز إيراده“و قد رد عليه مؤمل بن أيب معشر املنجم يف كتاب مساه 

و ما سرده يف الطب ! ى مبلغ علمه باهلندسة و أحوال األجرامإن بعض األرض كرى و بعضها سطح يتخذ أيضاً دليالً عل: و قوله

من األمساء من أغرب ما ينسب إىل عامل، ألن أرسطو مل يكن طبياً، بل حكيماً يونانياً رئيس املشائني، و فرفريوس كان منطقياً ال 



                                                                                                                                                                                                            

وزير حكيم ليس من :  الطب، و الثاينملك ال شأن له يف: فاألول. و مل يكن هرمز و ال بزرمجهر من الروم بل من الفرس. طبيباً

و من العجب من يأكل السمك و جيامع كيف ميوت، “: و قوله” من أكل البيض و نام ما أظنه يصبح حياً“: و قوله. صناعته الطب

لمه ، لو ثبتت عنه لدلت على مبلغ ع”الذكاء كله يف أكل الباقالء و شرب مائه“: و قوله“ و من يلعق مرىب السفرجل كيف ميوت

رواية ” رحلة الشافعي“و هي جزء من ! بالطب و مبثل هذه األقصوصة جعل ابن اجلويين أبا حنيفة ذا فن واحد، و الشافعي ذا فنون

توايل “أمحد بن موسى النجار عن حممد بن سهل األموي عن عبد اهللا بن حممد البلوي، و عن هذه الرحلة يقول ابن حجر يف 

احلافظ أبو (ة املنسوبة إىل الشافعي املروية من طريق عبد اهللا بن حممد البلوي فقد أخرجها اآلبري و أما الرحل“ ):71(” التأنيس

و غريمها مطولة و ) هـ 458أبو بكر أمحد بن احلسني املتوىف سنة (و البيهقي ) هـ 363احلسن حممد بن احلسني املتوىف سنة 

و أبو نعيم . بسند فيه البلوي و النجار املذكورين) 84 / 9(“ لية األولياءح“و أخرج أبو نعيم األصبهاين قبل البيهقي يف  )خمتصرة

بغري إسناد معتمداً ” مناقب الشافعي“و ساقها الفخر الرازي يف . )و له من هذا الطراز يف حليته شيء كثري). هـ 430(تويف سنة 

  .”و هي مكذوبة و غالب ما فيها موضوع و بعضها ملفقة. عليها

قال شيخنا و كذا الرحلة املنسوبة للشافعي إىل الرشيد، و أن حممد بن احلسن “): 222ص (” املقاصد احلسنة“ قال السخاوي يف

  .“و غريه فهي موضوعة مكذوبة” مناقب الشافعي“حرضه على قتله و إن أخرجها البيهقي يف 

ي رضي اهللا عنه إىل اخلليفة بأنه يدعي أنه و قد ذكر بعض الشافعية أن حممد بن احلسن وشى باإلمام الشافع: (و قال ابن الفرات

  . يصلح للخالفة، و كذا أبو يوسف رمحهما اهللا و هذا تان و افتراء عليهما

  ).و العجب منهم كيف نسبوا هذا إليهما مع علمهم بأن هذا ال يليق بالعلماء و ال يقبله عقل عاقل اهـ

و يصدق مقال ابن : قلت“: بعد أن نقل كالم ابن الفرات هذا) 323 / 1(يف ” شذرات الذهب“و قال ابن العماد احلنبلي يف 

الفرات ما ذكره حافظ املغرب الثقة الثبت ابن عبد الرب املالكي يف ترمجة الشافعي فساق ابن العماد ما يف االنتقاء له من كيفية 

هذا لفظ ابن : مث قال” و كان سبب خالصي فأخذين حممد رمحه اهللا“ ختليص حممد بن احلسن للشافعي من احملنة إىل قول الشافعي

، و قد عرفت الشافعية “عبد الرب بعينه فيجب على كل شافعي إىل يوم القيامة أن يعرف هذا حملمد بن احلسن و يدعو له باملغفرة

بأن عمارة بن حممد فمثل اآلبري و أيب نعيم األصبهاين و البيهقي إذا أخرجوا الرحلة املكذوبة مع علمهم . هذا اجلميل له كما ترى



                                                                                                                                                                                                            

حيوان وحشي ذكر حمنة مكذوبة للشافعي فضيحة ملن “: و البلوي كذابان، و أمحد بن موسى النجار كذاب يقول فيه الذهيب

  .”تدبرها

أفال يعذر مثل ابن اجلويين و الغزايل و الرازي بعض عذر إذا امتألوا غيظاً ضد احلنفية و سعوا جهدهم يف الفتنة، و أساءوا القول 

و قد بلغ ببعضهم اجلنون إىل حد أن يقول يف مناظرة الشافعي أليب يوسف و حممد بن . يهم جلهلهم بالتاريخ و أحوال الرجالف

 أن الرشيد غضب عليهما و صدر األمر بإخراجهما من الس الرفيع سحباً على الوجوه و جراً باألرجل إىل“احلسن املختلقة 

اة أيب يوسف قبل مقدم الشافعي بسنتني، و تلمذة الشافعي على حممد إذَّاك املتواترة تصفعان فتباً لألفاكني، و وف“ خارج الباب

فتبعة ذلك كله تقع أوالً على أكتاف اآلبري و . هولة عند العاملني؟ و هذا هو البهتان املبنيجم أقفية املختلقني، أمرتلتهما عند الرشيد

  . أيب نعيم و البيهقي مث على اآلخرين

لسان “فال أعيد الكالم فيها إال أين أزيد هنا ما قاله ابن حجر يف ” بلوغ األماين“حلة أخرى مكذوبة أيضاً قضيت عليها يف و هلم ر

ال أعرفه و حدثت عنه رحلة للشافعي حدث فيها عن علي بن “: يف ترمجة حيىي بن احلسن املقري املصري) 246 / 6(“ امليزان

حممد البصري عن أيب بكر بن املنذر عن الربيع عن الشافعي بأشياء منكرة، أنه ملا اجتمع مبالك كان عمره أربع عشرة سنة، و أنه 

كنت : فسأله مالك ملا انقضى الس عن ذلك فقال. ا أملى حديثاً كتبه بريقهكان كلم حضر جملس مالك فسمعه ميلي احلديث و

أكتبه ألحفظه، و سرد عليه مما أماله مخسة و عشرين حديثاً و فيه أن مالكاً زوده إىل الكوفة بصاع متر بعد مثانية أشهر أقامها 

يف ليلة واحدة، مث توجه إىل بغداد أول ما ويل الرشيد عنده، فوجد بالكوفة حممد بن احلسن فاستعار منه كتاب أيب حنيفة فحفظه 

خرج منها نزل حران فضيفه شخص من أهلها و وهب له  فواله صدقات جنران، و أنه ملا. اخلالفة فعرض عليه القضاء فامتنع

نس يعرف كل من أهل الفن و ذكر أشياء من هذا اجل. أربعني ألفاً، و أنه ملا خرج منها شيعه األوزاعي و ابن عيينة و أمحد بن حنبل

و رأيت يف اجلزء أنه قرئ حبضرة الشيخ أيب إسحاق الشريازي على أيب الفتح نصر بن احلسن بن القاسم عن . أا أحاديث خمتلقة

 و ال أعرف شبيباً و ال شيخه. و رواها عن أيب الفتح املذكور شبيب بن احلسني. عبد اهللا بن عبد اهللا بن خريان عن حيىي املذكور

  .”اهـ



                                                                                                                                                                                                            

قيمة كتاب (. و إذا رأينا النووي و صاحبه العطار يلتفتان إىل مثل تلك الرحلة فال يستغرب أن  ينخدع ا العفيف اليافعي

له فيما نقله عن غري أهل مذهبه كما اعترف بذلك يف أوائل الكتاب حيث قال يف صدد بيان مبلغ احلاجة إىل معرفة ” اموع“

و قيمة شرحه . ”من ذلك ما ينكرونه ال أنقل من كتب أصحابنا من ذلك إال القليل ألنه وقع يف كثري و“: مذاهب السلف بأدلتها

و معرفته بالتاريخ شيء ال يذكر فإذا . و كم من حديث ينفيه يف اخلالصة و يثبته أهل الشأن. على مسلم مبا نقله من أمثال اخلطايب

و يف “: “اموع“و قوله يف “ ...الشافعي حني خرج من عند هارون الرشيدإن أبا يوسف بعث إىل “: ”التهذيب“رأيت قوله يف 

تعلم مقداره يف التاريخ حىت إن علمه باحلديث يظهر من اخلالصة له، و من قوله يف أوائل . “رحلته مصنف مشهور مسموع

  )ه غري خمرج فيهماو قد سبق أن” و يف الصحيحني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األئمة من قريش“ اموع

  . فلرياجعه من أراد معرفة ما هناك) بلوغ األماين يف سرية اإلمام حممد بن احلسن الشيباين(و قد وفيت الكالم حقه يف الرحلتني يف 

بن أيب حامت عن وراق احلميدي عنه عن الشافعي و يف او أمثل ما ورد يف حمنة الشافعي رضي اهللا عنه من األخبار هو ما أخرجه 

و كان حممد بن احلسن جيد املرتلة عند اخلليفة فاختلفت إليه و قلت هو أوىل من جهة الفقه فلزمته و كتبت عنه و عرفت “: خرهآ

أقاويلهم و كان إذا قام ناظرت أصحابه فقال يل بلغين أنك تناظر فناظرين يف الشاهد و اليمني فامتنعت فأحل علي فتكلمت معه 

و هذا يدل على أن املناظرات املعزوة إىل الشافعي و حممد بن احلسن إمنا هي مناظرات . ”و وصلين فرفع ذلك إىل الرشيد فأعجبه

رفني يف املناظرات كما واه أنفسهم صللشافعي مع بعض أصحاب حممد بن احلسن جعلوها مناظرات للشافعي مع حممد مباشرة، مت

 خبلوها من الزمام و اخلطام، على أا مكشوفة املآخذ ال تتناسب مع رفعاً لشأن إمامهم على شيخه و مفقهه كما شاءوا غري مبالني

مرتلتهما يف العلم، و يدل أيضاً على مبلغ أدب الشافعي مع شيخه و مبلغ عطف شيخه عليه حيث كان يدربه على املناظرة و يرفع 

و ذا تعلم مواضع التزيد يف خرب ساقه أبو نعيم يف ) 69 ص(حديثه إىل الرشيد استجالباً لعطفه عليه، و متام اخلرب يف توايل التأنيس 

بسند فيه أبو الشيخ عبد اهللا بن حممد بن جعفر و هو مضعف و شيخه عبد الرمحن بن حممد و شيخ شيخه عبد ) 74 -  9(احللية 

ك مث مصريه إىل حممد بن الرمحن بن داود جمهوالن و أبو سعيد الفريايب غري موثق و يف اخلرب خروجه إىل اليمن قبل رحلته إىل مال

بن أيب حامت مع احتاد السياقني، و ذا او كان ذلك باطالً خمالفاً ملا شهر بني أهل العلم و ملا أخرجه . احلسن مث مناظرته الطويلة معه

يخ و شيخه و و يف سندها أبو الش) 70 – 9(و التبديل و التزيد يف رواية الكرابيسي عند أيب النعيم  أيضاً تعلم مواضع التغيري



                                                                                                                                                                                                            

فقط يف قدمته األخرية إىل بغداد كما ذكره الرامهرمزي له  شيخ عبيد بن خلف جمهوالن، و الكرابيسي إمنا الزم الشافعي شهرين

شذوذ غري مستساغ يف أصول الفقه و نقد الرجال و املعتقد، تكلم فيه غري واحد، منهم أمحد و ابن معني و األزدي قال مسلمة بن 

، و فيها أن الشافعي قرأ على مالك املوطأ إىل كتاب السري ”كان غري ثقة يف الرواية“ :  يف صلة تاريخ البخاريالقاسم القرطيب

من أوله و آخره و ترك ) 69 ص(فقط، و فيها أيضاً مناظرة طويلة له مع حممد بن احلسن، و قد اختصر ابن حجر خرب الكرابيسي 

  . لناس مواضع التزيد فيه، و هذا ليس جبيدالكالم يف رجاله حىت أصبح حبيث ال يظهر ل

بطريق إمساعيل احلبال احلمريي أنه رحل إىل مالك و الزمه إىل موته، مث خرج إىل اليمن و ) 80 - 9(و عند أيب نعيم رواية أخرى 

لف الرد على أيب مد بن احلسن يف ثالثة أيام، مث رحل إىل الشام و ا أمحل من هناك مع خارجي إىل العراق و استنسخ كتب حم

حنيفة و الرد على مالك مث دخل مصر و محل من هناك مكبالً باحلديد إىل الرشيد و ناظر حممد بن احلسن و بشر بن غياث، و 

و لعل ذلك كله وقع يف رؤيا هلذا األفاك فجعله يف اليقظة ألنه مل . أفحمهما فأمر الرشيد بسحب حممد برجله فشفع فيه الشافعي

غياث بالرشيد أصالً منذ ذاعت بدعته بل كان خمتفياً طول عهد الرشيد حيث كان الرشيد حلف بسفك دمه لبدعته جيتمع بشر بن 

و من املتواتر أن الشافعي محل من حممد بن احلسن محل خبيت من العلم ليس عليه إال مساعه كما أخرجه ابن أيب العوام و . املعروفة

الرب و الذهيب و غريهم بأسانيد صحيحة و كل ما مسعه من غريه ال يكون عشر معشار  الصيمري و أبو نعيم و اخلطيب و ابن عبد

هذا، و ذلك املقدار العظيم من الكتب ال ميكن استكتابه و مقابلته يف ثالثة أيام و لو أمكن هذا ما أمكن مساعه منه يف تلك املدة 

جلاري يف رواية احلديث، و الشافعي إمنا دخل مصر يف أواخر سنة االوجيزة و ال سيما أن طريق التفقه ال جيري فيه السرد ارد 

يف عهد املأمون بعد وفاة الرشيد بست سنني ال يف عهد الرشيد فيظهر من ذلك أن خمتلق هذا اخلرب مل يدبر كذبه ) هـ 199(

  .فأغناك عن البحث يف كتب الرجال عن جماهيل الرواة يف السند فكفى اهللا املؤمنني القتال

 بن عمر أنه محل من مكة و معه تسعة من العلويني إال أن يف سندها عبيد اهللا): 97ص (رواية عند ابن عبد الرب يف االنتقاء  يف 

محله من مكة و معه ) 95ص (البغدادي و هو غري مرضي عند أهل النقد و إن اخندع به بعض األندلسيني، و يف رواية عنده أيضاً 

ص (مها جمهوالن، و يف فهرست حممد بن إسحاق الندمي  ندها حممد بن إبراهيم احلراين و أبوه وثالمثائة رجل من قريش و يف س

و زد على ذلك كله الرحلتني املصطنعتني و قد . أنه ظهر باملغرب رجل من بين أيب هلب فحمل الشافعي معه إىل الرشيد): 294



                                                                                                                                                                                                            

و لفتنا األنظار إىل ” ألماين يف سرية اإلمام حممد بن احلسن الشيباينبلوغ ا“توسعنا يف التدليل على اختالقهما يف هذا الكتاب و يف 

أن اآلبري و أبا نعيم و البيهقي فضحوا أنفسهم بإخراجهم الرحلة الكاذبة يف كتبهم حىت أصبحوا حبيث ال يعول على روايتهم إال 

ع و تزيدهم الشنيع يف احملنة حىت إم اختلفوا يف بعد عرضها حملك النقد الصحيح، و قد فضح اهللا تعاىل األفاكني باختالقهم الفظي

ا مت له بعد ذلك فارتد كيدهم إىل حنورهم مالبلد الذي محل منه هل هو اليمن أم مكة أم املغرب أم مصر؟ زيادة على اختالفهم في

  .يف وين أمر تفقه الشافعي على حممد بن احلسن فوقع احلق و بطل ما كانوا يعملون

مع كل هذا التنويع يف الكذب، و التفنن  و –له مبلغ جراءة الرواة يف التزيد و استقباب احلبة حلاجة يف النفس فيظهر من ذلك ك

يف االختالف نرى ابن جرير ال يشري يف تارخيه إىل حمنة الشافعي أصالً مع أنه توسع يف بيان حمنة أمحد، بل اخلطيب نراه أيضاً 

و قد ذكر . يب يف توارخيه و تلك أمور تستوقف األنظار، و علم حقيقة ذلك عند اهللا سبحانهيسكت يف تارخيه عن احملنة و كذا الذه

  .كثري من األصحاب يف ردودهم شواذ مسائل هؤالء املتهورين

و حنن نذكر من مسائلهم اليت فيها بشاعة و قبح أكثر مما ذكروا “: حيث قال) عقد اجلمان(من ذلك ما ذكره البدر العيين يف 

فمنها أم يتوضأون من حوض صغري فيبزقون فيه و يتمخطون و يبقى املاء ). و جزاء سيئة سيئة مثلها: (هلم، و قال تعاىل مكافأة

إذا بلغ املاء “: الذي فيه مستعمالً بينهم، مث يصلون بذلك الوضوء، فإن عورضوا يقولون هذا قلتان أو أكثر و قد قال عليه السالم

ذا احلديث ضعفه ابن معني و غريه كما عرف يف موضعه، و مع هذا قال الشافعي حدثين مسلم عن ابن و ه. ”قلتني مل حيمل خبثاً

أن املاء إذا بلغ قلتني ال حيمل جنساً، و كان جيب أن حيفظ إسناد هذا ألنه دليله اخلاص على قوله الذي : جريج بإسناد ال حيضرين

  جون به؟ فإذا كان حاله هكذا عند إمامهم فكيف حيت. انفرد به

و له حديث آخر يقول فيه، أنبأ الثقة عن الوليد بن كثري عن حممد بن عباد . و مسلم يف تلك الرواية ابن خالد الزجني متكل فيه( 

إذا كان املاء قلتني مل حيمل جنساً أو “: سلم قال بن جعفر عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

لكن مفعول أنبأ متروك، و الثقة جمهول، و الوليد أباضي، و ابن عباد يف مساعه من عبد اهللا خالف، و . كم يف مسنده  ”اهـ خبثاً

  .الترديد شك، و بني النجس و اخلبث فرق و زيادة على اجلهل باملراد من القلتني من اخلبث و احلمل



                                                                                                                                                                                                            

و أي شنعة أقبح من هذ؟ حيث . حمدث يقولون صالة املقتدي جائزة أن  رجالً إذا صلى خلف إمام مث ظهر أنه جنب أو: و منها

و هل . جيوزون الصالة خلف اجلنب أو احملدث و أشد قبحاً من هذا أنه لو ظهر كافراً جازت صالة املقتدي أيضاً يف قول عنهم

  .يوجد قول أقبح من هذا؟ حيث جوز صالة املسلم خلف الكافر

و أي شنعة أقبح و أفضح . إذا ود جيربونه على أن يعود إىل دينه األول الذي كان عليه فإن عاد و إال قتل أن  النصراين: و منها

أن البكر إذا زنت : و منها. من هذا؟ حيث جيربون من يقول أن اهللا واحد ال شريك له على العود إىل دين يقال أن اهللا ثالث ثالثة

ألا إذا خرجت من بني عشريا و ظهراين قومها . و يف هذه شنعة كبرية. دة سنة بغري حمرمجيلدوا مائة جلدة مث ينفوا عن البل

  .”كفى بالنفي فتنة“: ارتكبت ما شاءت من الفواحش، و قد صح عن علي كرم اهللا وجهه أنه قال

و أي قول أشنع من هذا؟ سلمنا أن الرجل إذا زىن بامرأة فحبلت منه و وضعت بنتاً جيوزون للرجل أن يتزوج تلك االبنة : و منها

  . النسب عنه و لكنها بنته حقيقة ىأن الشرع نف

أن شاهدين إن شهدا على رجل بأنه طلق امرأته ثالثاً و فرق القاضي بينهما و الزوج يعلم أما شهدا بالزور يقولون بأن : و منها

ن يطأها فيما بينه و بني اهللا، مث جيوزون هلا أن تتزوج بزوج الفرقة وقعت بينهما يف الظاهر و مل تقع يف الباطن فيجوزون للزوج أ

و أي قول أقبح و أشنع من هذا يكون المرأة زوجان يف حالة واحدة أحدمها جيامعها يف السر و اآلخر يف ! آخر حبكم الظاهر

  .العالنية

 حيل له أن يأكله و لو أكله كان حراماً، و كذا أم ال جيوزون بيع التعاطي فيلزم من هذا أن من اشترى طعاماً بالتعاطي ال: و منها

لو  اشترى جارية بالتعاطي يكون وطؤها حراماً، فيكون أكثر الناس أكلة احلرام و تكون األوالد الذين ولدوا من اجلواري اليت 

  .بيعت بالتعاطي أوالد زىن و ال عيب فوق هذه املقالة

اإلسالم، و ال يصلون عليه إذا مات و ال يورثون منه أحداً و ال يأكلون ذبيحته  أم ال جيوزون إسالم الصيب الذي يعقل: و منها

و مسائل هذا . و أي شنعة أعظم من هذا؟ شخص عاقل يأيت جبميع شرائط اإلسالم يقال فيه أن كافر! إذا كان أبواه جموسيني

اين يف غنية من استقصاء املسائل من هذا القبيل بعد أن و أر. انتهى كالم العبد العيين. الباب أكثر من أن حتصى ففيما ذكرناه كفاية

  . حصحص احلق و بطل ما كانوا يعملون



و أوردت  .و هذا الذي حكيته من فضله قطرة من حبار علمه و غرفة من أار فضله، و فيه مقنع و بالغ للموفقني

ة، حتار فيه القلوب السليمة، و األذهان املستقيم العجاب، و لباب األلباب مايف هذا الكتاب املوجز من العجيب 

  . و اهللا أعلم بالصواب، و إليه املرجع و املآب. ، و جمانبة االعتسافمع مراعاة اإلنصاف و االنتصاف
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  49  مذھب الصحابة و أحوالھم

  50  وجوب انتحال مذھب الشافعي على كافة العاقلین

  51  لماذا لم يجب انتحال مذاھب الصحابة

  51  عدم تفرغ أبي حنیفة للنحل و التمییز

  52  استدالل الشافعي على بطالن مذھب أبي حنیفة في مسألة الصاع و األذان و اإلقامة و الوقف

  60  اعتراضات و الجواب عنھا

  65  الشافعي بالوقائعوفاء أصول 

  67  مسألة قول الشافعي بنسخ السنة بالكتاب و الجواب علیه

  69  أصول ألبي حنیفة مقطوع ببطالنھا

  69  قول باالستحسانال

  69  القول برد خبر الواحد إذا خالف القیاس

  71  ُبعد أصول أبي حنیفة عن الوفاء بالوقائع

  75  تقسیم الشافعي للقواعد

  76  م الشرع عند الشافعيأقسام أحكا

  76  فساد القول بقصر الشافعي في القیاس

  85  التقلید و معناه و ما نھى الشافعي عنه

  86  الطھارة و معانیھا

  89  فیھا الصالة و األصل

  97  الزكاة و المقصود منھا و ھل تجب على الفور؟

  99  الصوم و القصد منه

  100  الحج و أنه لیس على الفور

  102  ن اآلدمیات و الحجر على الصبیان و المجانینبیع لب

  104  األمالك و األصل فیھا

  106  مسألة لولي و ھي يكفي االعتراض فیھا

  107  القتل بالمثقل و الخنق و ھل فیه قود

  107  فساد القول بأن أجر الزنا شبھة

  107  جئنا إلى الحدود

  108  قضیة القضاة و ھل تنفذ ظاھرًا و باطنًا

  113  اعتراض الباقالني على مذھب أبي حنیفة



  114  ھل يقتدي العامي بمذھب مالك

  115  إفراط الشافعي في القیاس و إلحاق الشھادة على القتل بالمباشرة

  116  الفرق بین تارك الصالة و تارك اإليمان و بین السرقة و الزنا

  117  ِلَم أسقط الشافعي الحد عن الناقب و المخرج؟

  118  عيدعوى المؤلف أنه لم يتعصب للشافعي، و تعصب األحناف على الشاف

 


