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بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني ، الذي هدانا لدينه ، وما كنا لنهتدي لوال أن هـدانا اهللا ، لقـد                    
 باحلق ، وصلى اهللا على حممد خامت أنبيائه وعبده ورسوله أفضل صـالة              جاءت رسل ربنا  

.صالها على أحد من أنبيائه ورسله 

ونسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا ملا يرضيه وأن جينبنا ما يسـخطه وأن حيبـب إليهـا العـدل       
.واإلنصاف ، ويكره يف قلوبنا اجلور الوخالف ، آمني 

اعته ، فإنكم ذكرمت قول طائفة من املشغبني الذين ال حيققون أما بعد ، أيدنا اهللا وإياكم بط      
فيما يقولون ، وال يعرفون ما ينطقون ، وال يدرون معىن ما عنه يسألون ، ويظنون أم إذا 
أوردوه فقد أجلموا خصومهم بلجام ، وكعموا خمالفيهم بكعما ، ومل يشكوا أم قد أتوا               

وقدروا أم قد أفحموا مناظريهم بقول مسكت       بربهان قاطع ، وصدعوا حبجاج قاطعة ،        
ودليل مبهت ، وهم يف ذلك ما زالوا إال على كشف عوارهم واإلبـداء عـن جهلـهم                  

 .)١(واإلبانة عن إغفاهلم على ما نبيه ، إن شاء اهللا تعاىل 
: السؤال 

من : ضهم  وذلك أم إذا اختلفوا يف اادلة وأجهدوا أنفسهم يف املناظرة ، قالوا ملن عار             
أجلّ وأفضل وأورع وأفقه وأعلم ؟ مالك أو أبو حنيفة أو الشافعي أو أمحد أو داود ؟

فقام عندهم هذا السؤال الساقط مقام ما ال جواب له وال اعتراض عليه ، وظنوا أم ليس                 
ها هنا إال التسليم لظنهم وغلطهم ، واإلذعان لسؤاهلم الساقط ، سالكني يف ذلك مسلك               

 وال بسني ثوب العصبية ، وسائرين بسرية أهل اجلاهلية ، من التفاخر واملغالبـة ،  احلمية ، 
والتنازع وااذبة ، وامليل إىل ما ال يغين من احلق شيئاً ، وال ينيله من حسناته حسنة ، وال   

                                                
. وما قبلها كان مقدمة للتحقيق ١٢اية صفحة )1(



www.aldahereyah.net                                                                  دار أهل الظاهر ٤

حيط عنه من سيئاته سيئة ، وال يرجو منه يف غد شفاعة ، ومن هو مشغول عنه يوم القيامة      
!بنفسه 

وهلذا السؤال أجوبة نذكرها إن شاء اهللا ، كل واحد منها           : قال أبو حممد رضي اهللا عنه       
.كاف يف بيان هجرية هذا السؤال ، ورادع هلم عن العودة له إن شاء اهللا 

: اجلواب األول 
 عن حكم ألفـاظ ال      )١(أن من مجلة سؤالكم     : فأول ذلك أن يقال ملن سأل هذا السؤال         

 وال تقيمون موضوعها وال تفهمون حقيقتها ، وال تعلمون ما املراد ا ،              تدرون معناها ،  
ويقضي بلفـظ هـو     ! وال تعقلون تفسريها ، يف أصل كمن حيكم فيما ال يدري ما هو              

فالن أعلم من فالن    : جاهل مبعناه ، وكل من رأينا منهم فإم ال يدرون معىن قول القائل              
فـالن  : ن أفقه من فالن ، وال ما الغرض من قول القائل فال: ، وال ما املراد بقول القائل   

!فالن أفضل من فالن : أجلّ من فالن ، وال ما املقصود من قول القائل 
فكان األوىل على من سأل هذا السؤال أن يبحث عن معىن هذه األلفاظ ، وعـن هـذه                  

نه وأفقه منه وأجـل     الصفات اليت إذا وِجدت يف إنسان أمتّ منها يف غريه قُِضي بأنه أعلم م             
منه وأفضل منه ، فلو فعلوا هذا أو عرفوا معاين األلفاظ لكفوا أنفسهم مؤونة هذا السؤال                

.، ولعرفوا من املستوجب للبسوق يف التسمية ذه األمساء 
: اجلواب الثاين 

ال اختالف بني مجيع أهل األديان عامة ، فكيـف أهـل            : أن يقال هلم    : واجلواب الثاين   
ان خاصة ، يف أن األنبياء عليهم السالم أفضل من مالك وأيب حنيفة والشافعي وأمحد               اإلمي

وداود ، وأعلم ، وأجبل ، وأوىل عند اهللا تعاىل وعند الناس بكل فضل وخري ، وقد ذكرهم     
أم تقولون إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط        { : اهللا تعاىل عز وجل فقال      

، )٢(ارى قل أأنتم أعلم أم اهللا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده مـن اهللا     وا هوداً أو نص   كان
وما اهللا بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون                 

 .١٤١-١٤٠البقرة آية } عما كانوا يعملون 
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ة مـا كسـبوا ،      فإذا كان األنبياء عليه السالم مل نكلف معرفة أعماهلم ، وال حملنا دراي            
وأخربنا اهللا عز وجل أننا ال نسأل عما كانوا يعملون ، فحق بال شك فيمن دوـم أوىل                  

مالك : بسقوط معرفة أعماهلم ودراية أحواهلم عنا ، فصح ذا أن السؤال عمن كان أعلم       
أو أبو حنيفة أو الشافعي أو أمحد أو داود ، فضول من القول ، وغثّ مـن السـؤال ،                    

.مبا ال يغين ، ومم مبا ال فائدة فيه ، وهذه حال ال يتهبل ا عاقل واشتغال 
فإذا كان ذلك كذلك ، فلوال ما فشا من ضاللة من ضل ذا السـؤال الفاسـد لكـان           
اإلعراض عن الكالم فيه واجباً ، واإلقبال على سؤال ما يلزم املرء أوىل ، ولكـن فـرض      

: ما سألوا عنه من ذلك لوجهني النصيحة للمسلمني واجب ، فلزمنا بيان 
تبيني أن هذا السؤال الذي موهوا به ، وإنكار هذا املنكر الذي شغبوا به ، قال                : أحدمها  

سورة آل عمـران    } ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف         { : اهللا تعاىل   
 .١٠٤آية 

 فلعله ينجو من ضاللته وحريته      حتذير من عسى أن جيوز عليه هذا الباطل ،        : والوجه الثاين   
هللا : ملن يـا رسـول اهللا ؟ قـال          :  ، قيل    )١(الدين النصيحة    :  ( e، قال رسول اهللا     

.أو كما قال عليه السالم ) ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم 
: اجلواب الثالث 

لتموه هبكم أن من قلدمتوه بدينكم ضاللة وجهالة ، وجع        : واجلواب الثالث أن يقال هلم      
 وليجة ، فحرمتم ما حرم ، وحللتم ما حلل ، وأوجبتم ما eدون اهللا تعاىل ودون رسوله 

ال { : أوجب ، وأنزلتموه حيث أخرب اهللا تعاىل عن نفسه دون غريه ، إذ يقول جل ذكره        
 ، فهبكم أنه كان أعلم من سـائر         ٢٣سورة األنبياء آية    } يسأل عما يفعل وهم يسألون      

ه عليهم ، وأنه كان أفضل منهم وأجل وأورع وأفقه ، فهل عندكم أو عند               من قدرمت تغليب  
أحد من أهل األرض كافة شك يف أن عمر بن اخلطاب وعائشة أم املؤمنني ، وعلي بن أيب   
طالب ، وعبد اهللا بن مسعود ، وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهم كانوا أفقـه وأعلـم                   

 من أيب حنيفة ومالك والشـافعي وأمحـد       وأفضل وأجل وأورع وأحفظ وأوىل بكل خري      
.وداود ؟ فال بد هلم من اجلواب بأنه ال شك عندهم يف ذلك 
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فإذ ال شك يف ذلك وال مرية ، وظن هؤالء اجلُهال أن كون من جعلوا دينهم قـالدة يف                   
 متقدماً يف العلم والـورع والفقـه        eعنقه ورفضوا له حكم القرآن وكالم رسول اهللا         

فتقليدهم قلده غريهم دينهم أيضاً موجب هلم اسم الصواب وصفة اإلحسان ، واجلاللة ملن 
واتباعهم ما ورد عن ذكرنا من الصحابة رضي اهللا عنهم كان أوىل م ، إذ إمنا جعلـوا                  
علّتهم يف اتباعهم من اتبعوه إمنا هي تقدمه يف العلم والفقه والفضل واجلاللة والـورع ،                

قلدوه دينهم وأن يتبعوا من ذكرنا من الصحابة ؛ ألم بال            على هذا ترك من      )١(فواجب  
.شك أفضل من صاحبهم وأعلم وأفقه وأجل 

: اجلواب الرابع 
الروم } كل حرب مبا لديهم فرحون      { : قال اهللا عز وجل     : واجلواب الرابع أن يقال هلم      

 .٣٢آية 
ائفة قلدت رجالً   أيشك هذا اجلاهل الذي سأل هذا السؤال يف أن كل ط          ! وليت شعري   

من هؤالء املذكورين فإم لوال أنه عندهم أفقه من سائرهم وأعلم وأفضل وأجل وأورع              
ملا قلدوه دينهم ، فقد كان ينبغي هلم لو عقلوا أن يعرفوا أن غريهم بصـاحبه كالـذي                  
                 ، ِلهم خربيمجيدونه هم بصاحبهم وال فرق ، وكل فتاة بأبيها معجبة ، ولكل أناس يف ج

ن كانوا ال يعرفون هذا ، فقد مجعوا مع العماوة اجلنون ، ومع قوة اجلهل ضعف احلس                 فإ
.، وقد رويت عن كل طائفة يف صاحبهم شنع منها خفيف ومنها فظيع 

كفى بقول مالك حجة ، ولو رأيت مالكـاً         :  يروون عن ابن القاسم أنه قال        فاملالكيون
.)٢(مراراً الستعظمت خمالفته ، وأنه كرر هذا القول 

 .eأبو حنيفة كان أعلم بالقضاء من حممد :  أنه قال احلنفينيوروي عن بعض متفقهة 
 ال خيطئ يف واو وال ألف ، وحدثين حممد بن حيىي بن             الشافعي: وذُكر عن الربيع أنه قال      

.أمحد بن حنبل عظمة  : احلنبلينيغالب عن اخلليل بن أمحد البسيت أنه قال بعض 
وهذه األقوال شنيعة ، وبعضها كفر جمرد ، وهو القول بأن أبـا             : د رمحه اهللا    قال أبو حمم  

 ، وهذا كالم يغين إيراده عن تكلف الـرد عليـه            eحنيفة أعلم بالقضاء من رسول اهللا       

                                                
١٦اية صفحة ) 1(
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قائل هذا القول عليه لعنة اهللا ولعنة الالعنني واملالئكة والناس أمجعني           : بأكثر من أن نقول     
. من قلب مسلم ، فما خيرج هذا الكالم

كفى بقول مالك حجة ، فما هذا يصح عنه         : وأما الذي ذكروه عن ابن القاسم من قوله         
لئال يكون للنـاس    { : البتة ؛ ألنه ضاللة عظيمة ، وقول شنيع ، وإذا قال اهللا عز وجل               

إن :  ، فكيف يقول مسلم له مسكة عقـل          ١٦٥النساء آية   } على اهللا حجة بعد الرسل      
! حجة ؟eد النيب قول أحد بع

فيا ليـت   : لو رأيت مالكاً الستعظمت خمالفته ، قال أبو حممد رمحه اهللا            : وكذلك قوله   
لو رأى هذا املخاطب مالكاً ماذا كان يرى فيه مما يستعظم خمالفته ؟ أتراه كان               ! شعري  

اه يرى يف يده عصا يقلبها حية ؟ أو يراه يربئ األكمه واألبرص أو حييي املوتى ؟ أو يـر                  
يطعم النفر الكثري من الطعام اليسري ؟ أو يراه ينبع املاء من بني أصابعه ؟ أو يراه يشق القمر    

.)١(؟ أو يراه يأيت بكالم معجز ؟ 
هذه األمور اليت يستعظم من رآها خمالفة من رآها منه ، ال رؤية إنسان كسائر الناس ، وال 

فيخطئ ويصيب كما فعل كـل مفـٍت   فرق ، يفيت برأيه وحسب ما أداه إليه اجتهاده ،           
.سواء وسواء 

وما أرى هذا القول يصح عن ابن القاسم أيضاً ، فإنه قول يف اية الغثاثـة والسـقوط ،             
سفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، ومحاد بن زيد ، واألوزاعي            ولعمري لقد رأى مالكاً     

يب سلمة ، مث رآه أيضاً وكيع       ، والليث ، وابن جريح ، وابن أيب ذئب ، وعبد العزيز بن أ             
بن اجلراح ، وعبد اهللا بن املبارك ، والوليد بن مسلم ، وحيىي بن سعيد القطان ، وعبـد                   
الرمحن بن مهدي ، والشافعي ، وهؤالء أئمة املسلمني يف عصرهم ، فمـا منـهم أحـد       

نتمـاء إىل   استعظم خمالفته ، بل ما استحلوا متابعته ، وال رضوا ألنفسهم تقليده ، وال اال              
مذهبه ، وال وقع هلم هذا األمر اهول الذي حيكونه عن ابن القاسم ، ولعلهم كذبوا عليه       

.
مث قد رآى مالكاً أبو يوسف القاضي وناظره وجالسه ، وكذلك حممد بن احلسن ، فمـا                 
استعظما خمالفته ، بل ماال عنه إىل غريه ، وكذلك ما يشك يف رؤية حيىي بـن سـليمان                   
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 واحلسن بن زياد ، ونوح بن دراج ، وحممد بن عبد اهللا األنصاري لـه ، فمـا                   اجلعفي ، 
استعظموا خمالفته ، بل مالوا إىل زفر بن اهلذيل تلميذ أيب حنيفة ، وهو فىت من أصحابه مل                  
يبلغ اخلمسني عاماً ، وكذلك أيضاً قد رآى مالكاً أسد بن الفرات ، وهشام بن عبـد اهللا         

مث مل يستعظما خمالفته ، بل تركا قوله ، وماال إىل أيب يوسف وحممد الرازي ، ورويا عنه ،    
.بن احلسن تلميذي أيب حنيفة 

وكذلك ما يمترى يف رؤية أيب إسحاق الفزاري له ، وكذلك أيضاً خملد بـن احلسـن ،                  
وبشر بن الوليد ، وحممد بن مساعة ، وحيىي بن هالل ، فما استعظموا خمالفته ، بل مـالوا                   

 وحممد بن احلسن ، وكذلك رآه وأخذ عنه الوليـد           )١( األوزاعي وإىل أيب يوسف      عنه إىل 
.بن مسلم ، مث مل يستعظم خمالفته بل مال عنه إىل األوزاعي 

ابن أيب حازم ، واملغرية بن عبد الرمحن املخزومـي ،           : مث دع هؤالء ، فقد رآه أصحابه        
 وابن وهب ، وأشهب ، وجالسوه       وابن نافع ، ومطرف ، وابن املاجشون ، وابن كنانة ،          

سنني ، وكتبوا علمه ، ومل يستعظموا خمالفته ، بل خالفوه اخلالف الكثري العظـيم ، وال                 
وقع هلم هذا األمر الذي حيكونه هؤالء عن ابن القاسم وحده ، على أنه قد روي عنه أنه                  

اً إال مبالـك ،  ما خلفت مالك: خالفه يف نيف وثالثني مسألة ، وإن كانوا يروون أنه قال    
وهذا أيضاً فاسد من القول جداً ، ألن املسائل اليت خالفه فيها لوال أنه استحق اخلـالف                 
عنده ما خالفه ؛ ألنه ال جيوز ملسلم خالف ماال حيل عنده خالفه ، فعلى كل حال ، قد                   
استجاز ابن القاسم خمالفة مالك ، ومل يستعظمها كما حيكي هؤالء عنه ، وحيكون أيضاً               

. !احلديث مضلة إال للفقهاء ، ولوال مالك والليث لضللنا : ن ابن وهب أنه قال ع
وهذا بعيد جداً عن ابن وهب أن يقول مثل هذا الكالم الباطـل      : قال أبو حممد رمحه اهللا      

.القبيح اجلامع للبالء ، الناقض لعرا اإلسالم 
 فـأين املهـداة ؟ أيف    مضلة ، eإذا كان احلديث الثابت عن رسول اهللا        ! وليت شعري   

  حرا   االستحسان والرأي ي ا الفرائض ، وتسـقط            م فرضيف دين اهللا تعاىل وحيلل ، وت
إن هذا هلو الضـالل     ! ما الشرائع ، وحتدث ا الديانة ، وحيكم ا على اهللا عز وجل ؟             

.املبني 
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} ناس ما نـزل إلـيهم       وأنزلنا إليك الذكر لتبني لل    {  : eواهللا تعاىل يقول خماطباً لنبيه      
 ال يف شيء    eرسول اهللا   )١( ، فلم جيعل اهللا عز وجل التبيني إال يف حديث            ٤٤النحل آية   

.سواه 
من هم الفقهاء إال أصحاب احلديث العاملون بصحيحه ، الذين يدينون به            ! وليت شعري   

.رم من السقيم الساقط الذي يعول عليه أهل الرأي 
لعاملون بناسخه من منسوخه ، وكيف يضم إىل القرآن وكيف وأما أصحاب احلديث فهم ا

يستعمل مجيعه ، ويستثىن بعضه من بعض ، العاملون بأخبار الصحابة والتابعني من بعدهم              
.، فما نعلم الفقهاء إال هؤالء 

 ، وال مـا  eوأما من أخذ برأي إنسان واحد ال يعدوه ، فما يعرف ما صح عن الـنيب       
ا اختلفوا فيه ، فما عرف قط ما هو الفقه ، وال للفقه إليه طريق ، بل                 أمجع عليه العلماء مم   

.هو خابط خبط عشواء يف الدين ، راكب مضلة ال يدري حقيقة ما يعتقد من باطله 
، كيـف  ! فليت شعري . لوال مالك والليث لضللنا : ومن العجب أيضاً أن يقول القائل  

 أعلى ضالل كانوا حىت ولدا هذا الرجالن ؟         !كان املسلمون قبل أن يولد مالك والليث ؟       
حاش هللا من ذلك ، نبرأ إىل اهللا عز وجل من كل هدى أتانا به مالك والليث مما مل يكن                    

، ومن قبل أن يولدا مها وأبومها ، ومعاذ اهللا من أن تكون هذه              eمعروفاً عن رسول اهللا     
لتخرج النـاس   { : ه تعاىل    ، الذي يقول له رب     eالصفة ألحد من الناس غري رسول اهللا        

 .١سورة إبراهيم آية } من الظلمات إىل النور 
 ،  e علـى رسـول اهللا       )٢(فإن القائل هلذا القول الساقط مفضل ملالك والليث         : وأيضاً  

. عنهما ، وهذا كفر صريح جمرد eولوال مالك والليث لضل ، ومل يستغن بالنيب 
ري هذين الرجلني ؟ إن هذا لعجب ، ومعـاذ اهللا         أيف ضالل هو من لقي العلماء غ      : وأيضاً  

أن يكون هذا الكالم السخيف ثابتاً عن ابن وهب ، فإنه قد أخذ فـأكثر عـن سـفيان            
أضالالً ! الثوري وابن عيينة وابن جريج وعمرو بن احلارث وابن أيب ذئب ، فليت شعري              

هلدى الذي اهتـدى بـه   بل ما نقل العلماء قدمياً وحديثاً إال ا! أخذ عن هؤالء أم هدى ؟  
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مالك والليث ومن قبلهما ومن بعدمها من اإلنس واجلن ، ومـن العجـب أن اجلهـال                 
املعجبني ذا الكالم الفاسد ال يلتفتون إىل أقوال الليث ، فقد تركوا نصـف اهلـدى ،                 
فليزمهم على هذا أم على نصف الضاللة ، وقد قلنا إن مثل هذا ال يصح عن ابن وهب                  

.
لذي يحكى عن الربيع أن الشافعي ال خيطئ يف واو وال ألف ، فهذا أيضاً عنـدنا   وهكذا ا 

 إال ضعيف   eكذب ال يصح عن الربيع ، وما يستجيز هذا القول فيمن دون رسول اهللا               
.الدين ، ضعيف العقل ، وإنقاذ مثل هذا اجلنون عن أولئك املقدمني أوىل 

} وات غري أحياء وما يشعرون أيان يبعثـون         أم{ : وأما اخلشارة اليت حنن فيها فأكثرهم       
 ، ال حيققون    ٤٤الفرقان  } إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيالً         { :  ،   ٢١النجل آية   

حقيقة ، وال يأنفون من محاقة ، وال يسألون عن برهان ، وال يبالون كيف أخذوا دينهم ، 
)١(ظهرهم ، كما فعل أهل    يف اتباع ما وجدوا عليه آباءهم وكرباءهم ، ومن نشؤوا بني أ           

 بذلك إذ اخرب أننا سنركب سنن من كان         eالكتاب سواء سواء ، وقد أنذر رسول اهللا         
يا رسـول اهللا ، اليهـود       : قبلنا ، حىت لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلناه ، فقيل له             

فمن إذاً ؟ أو كالماً هذا معناه ، نعوذ باهللا من اخلذالن والضـالل ،               : والنصارى ؟ قال    
نسأله الثبات على ما مضى عليه الصحابة والتابعون ، ومن قفا سبيلهم وصرب على مـر                و

احلق إذا فسد األكثر ، وأن يعصمنا من بدعة التقليد املُحدث بعد القرون الثالثة احملمودة ،            
.آمني 

ولو استطاعت هذه الطائفة املستأخرة من احلنفية واملالكيـة أن          : قال أبو حممد رمحه اهللا      
.يدعوا لصاحبهم أنه تكلم يف املهد ما تأخروا عن ذلك 

أنه كـان يف فخـذه   : فقد رأيت يف بعض الكتب اليت مجعوها يف فضائل مالك رمحه اهللا    
وأدخلوا يف فضائلهم أنه قام مخساً وعشرين سنة ليس         ) مالك عدة اهللا    : ( مكتوب بالنور   

ة ، ومل يصلّ فيه صالة فـرض          إال نيف وعشرون خطو     eبينه وبني مسجد رسول اهللا      
.وال مجعة 
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وهذا ال يدخل يف الفضائل أصالً ، بل هو مما جيب أن يعتذر له منه ، وما نظن به يف ذلك                     
.)١(إال خرياً أو عذراً 

فإما عذر صحيح عند اهللا تعاىل وهو أوىل به عندنا ، وإما تأويل تأوله من أنـه كـان ال                    
    فهو تأويل أخطأ فيه ، هو فيه مأجور        : اق ، فإن هذا     يستجري الصالة خلف األمراء الفس

 أمر بالصالة خلف األمراء املؤخرين هلا عن وقتها ، وليس يف            eأجراً واحداً ؛ ألن النيب      
.الفسق أكثر من فعل من فرط يف الصالة عمداً حىت خرج وقتها 

حممد رمحه اهللا    ، قال أبو     eإن مالكاً رأى عجوزاً رأت النيب       : وقد مسعت بعضهم يقول     
وهذا كذب ال خفاء به ؛ ألنه مل يعش بعد أنس بن مالك رضي اهللا عنه احد رأى النيب                   : 
e                   ، إال أبو الطفيل عامر بن وثلة وحده ، وكان موت أنس بن مالك قبل مولد مالـك 

.وما ذكر احد قط أن مالكاً رأى أبا الطفيل 
ديث املروي من طريق أيب الزبري هو مالك        يف احل ) عامل املدينة   ( وقد ذكروا أنه املراد بـ      

 فقد كـذب    e بغري علم ، ومن قطع على مراده         e، وهذا تقول منهم على رسول اهللا        
اإلسراء } وال تقف ما ليس لك به علم        { : عليه ، فليتبوأ مقعده من النار ، وقال تعاىل          

إن الظن ال يغين مـن      وما هلم به من علم إن يتبعون إال الظن و         { :  ، وقال تعاىل     ٣٦آية  
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علـم        { :  ، وقال تعاىل     ٢٨النجم آية   } احلق شيئاً   

 ، فمن قطع بأن عامل املدينة املذكور    ١٥النور آية   )٢(} وحتسبونه هيناً وهو عند اهللا عظيم       
 له به   يف ذلك احلديث لو صح هو مالك بن أنس فقد قفا ما ال علم له به ، وقال ما ليس                   

 بظنه فصار كاذباً    eعلم ، واتبع الظن ، والظن أكذب احلديث ، وقال على رسول اهللا              
عليه ، نعوذ باهللا من الضالل ، وأيضاً فلو صح هلم أنه مالك بيقني ملا كان يف ذلك متعلق                   
أصالً ؛ ألنه ليس يف ذلك احلديث أنه ال يوجد مثله يف العلم وال نظريه ، وإمنا فيه أنـه ال                  

جد أعلم منه ، فإذا كان من املمكن أن يوجد مثله يف العلم يف زمانه فليس هو أوىل مبا                   يو
العلم ممن هو مثله يف ذلك ، وال يف احلديث أيضاً إنه يوجد بعده أعلم منه                وجد التقدم يف    

.، فقد سقط تعلقهم به مجلة ، وباهللا تعاىل نتأيد 
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 ال يكون ذلك أبداً عجزوا ربهم وهـذا         فإن منعوا ذلك وأخرجوه من املمكن وقطعوا أنه       
كفر ، وهذا ال يعلم بنص ، وإذ ال نص يف ذلك فقد منع من أين يكون فقد قطع على اهللا                 

إما كفر ، وإما كذب علـى اهللا تعـاىل ،           : تعاىل بالكذب ، فهم يف هذا ما بني أمرين          
 تعلقهم ذا احلديث    فليختاروا ، وما فيهما حظّ ملختار ، فإن أبوا منهما معا ، فقد سقط             

.، وبطل متويههم به على كل وجه ، وباهللا تعاىل التوفيق 
.كانوا يرون أنه مالك : قال سفيان بن عيينة : وقال منهم قائلون 

وهذا لو صح عن سفيان ، فإن كان يكون زناً من الذين حكى             : قال أبو حممد رمحه اهللا      
منكراً عليهم ، ولعلهم كـانوا مـن        )١(ذلك عنهم سفيان ، ولعل سفيان إمنا أخرب بذلك        

أصحاب مالك وتالميذه ، وهذا الذي ال جيوز أن يظن بسفيان وغريه ؛ ألنه كان عبـداً                 
 بغري نص صحيح ، وبرهان هذا هـو         eاتقى اهللا عز وجل من أن يقطع على رسول اهللا           

قط ، وال اتبعه ،     ابن عيينة الذي ينسبون إليه هذا الباطل ، وهو خمالف ملالك ، فما قلده               
وال طلب فتياه ، وال كتب أقواله ، وال عمل بشيء من رأيه ، وال يف مسألة من املسائل ،                
فلو كان عامل املدينة املذكور هو مالك عند سفيان ملا استجاز خمالفتتـه ، وال اسـتحل                 

.تعطيل فتياه 
 بن حزم الصديف    فقد أخربنا يوسف بن عبد اهللا بن أيب جعفر عن أمحد بن سعيد            : وأيضاً  

عن قاسم بن أصبغ عن حممد بن إمساعيل الترمذي قال نا نعيم بن محاد قال حدثنا سفيان                 
يضرب  : ( eقال رسول اهللا    : بن عيينة عن أيب الزبري عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال             
: ال  فمن تراه ؟ ق   : قيل لسفيان   ) الناس أكباد اإلبل فال جيدون عاملاً أعلم من عامل املدينة           

إن كان أحد فهو لعمري هـذا       : فسمعته أكثر من ثالثني مرة يقول       : قال نعيم بن محاد     
العابد يف املدينة ، يكىن أبا عبد الرمحن عبد اهللا بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن عمـر بـن                     

.اخلطاب 
ري فهذا يبني بطالن ظنهم يف قول سفيان ، وأيضاً على أيب الـزب            : قال أبو حممد رمحه اهللا      

.وهو مدلس ، ما مل يقل حدثنا ، أو أخربنا ، فظهر بطالن ظنهم من كل جهة 
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 عن شعبة ورويناه أيضاً )١(نعم ، وادعى بعضهم يف اخلرب الوارد من طريق عمرو بن حكام     
أنه ال يزال أهل الغرب ظـاهرين علـى     : ( من طريق هشام عن داود بن أيب هند ، وفيه           

م أهل مذهب مالك ، وهذا من استجاز الكذب واستحالله يف           أ) احلق حىت يأيت أمر اهللا      
الدرجة القصوى ، وما أفريقية واألندلس بأوىل باسم املغرب من مصر والشام ، وأهلهما              
على خالف مالك ، بل الظاهر على مذهب أهل السنة مجلة ، وال أيضاً من صحراء زناتة                 

ال كتامة ، وقد كانت أفريقيـة علـى   والغالب عليها اخلوارج واملعتزلة ، والشيه على جب  
رأي أيب حنيفة ، واألندلس على رأي األوزاعي دهراً طويالً ، فما الذي جعل صرف اخلرب         
املذكور إىل ما مها عليه اآلن أوىل من صرفه إىل ما كانتا عليه قبل ذلك ، وال ندري إىل ما   

.سبك هذا ضالالً تؤول إليه حاهلما يف املستأنف ، إال أن يدعوا علم الغيب ، فح
ال يزال أهل الغرب ظاهرين علـى       : ( فبال شك ندري أنه إذ قال عليه السالم         : وأيضاً  
فإن أهل الغرب كانوا حينئذ نصارى أوهلم عن آخرهم ، ليس فيهم مسلم بوجـه               ) احلق  

من الوجوه ؛ ألنه إمنا فتحت مصر والشام يف أيام عمر بن اخلطـاب رضـي اهللا عنـه ،             
 زمان معاوية رضي اهللا عنه ، وفتحت األندلس يف زمن الوليد بن عبد امللك ،                وأفريقية يف 

.)٢( ال يقول إال احلق eوقد أيقنا أن النيب 
فإن صح احلديث املذكور فنحن موقنون أنه عليه السالم مل خيص وقتاً دون وقت ، فـإذا                 

 عند نـزول    فاألغلب أن ذلك الوقت مل يأت د ، ولعله        : وجب أن يكون األمر كذلك      
عيسى بن مرمي عليه السالم ، وإال فما يدر م ، والقول بالظن ال حيل أيضاً ، فإن محـل                    

.احلديث املذكور على ظاهره اوىل ، بل ال حيل سوى ذلك بال دليل من نص أو إمجاع 
وحنن إذا تدبرنا ذلك احلديث وجدنا لفظه يوجب الذم ال املدح ؛ ألنه عليه السالم إمنـا                 

ن خمرباً بأم ال يزالون ظاهرين على احلق ، والظهور يف لغة العرب هو الغلبـة ،   كان يكو 
.فإمنا يقتضي هذا اللفظ أم ال يزالون غالبني ألهل احلق حىت يأيت أمر اهللا 

وهكذا وجدناهم أبداً خمالفني للحق ، خمامرين له ، دافعني له ،            : قال أبو حممد رمحه اهللا      
 لقتل عثمان رضي اهللا عنه كانوا من أهل الغرب من أهل مصر ،              فأول ذلك أن املباشرين   
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وهم كنانة بن بشر التجييب ، وعمران بن سودان ، وقنربة ، وعبد الرمحن بن غدير البلوي                 
.، كلهم مصريون 

                    ر علي بن بن أيب طالب رضي اهللا عنه ومعاوية رمحة اهللا عليـه ، فعلـيمث بعد بذلك أم
عاوية جمتهد متأول خمطئ معذور مأجور أجراً واحـداً ، إذ ال   صاحب احلق بال شك ، وم     

خفاء يف أن الفرق يف الفضل بني معاوية أبني من أن يشكل على منصف ، وإن معاويـة                  
ال يستوي منكم من أنفق قبل      { :  صاحباً فاضالً ، ولكن قال اهللا تعاىل         )١(كان رمحه اهللا    

} قوا من بعد وقاتلوا وكالً وعد اهللا احلسىن         الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنف       
 .١٠احلديد آية 

فعلي بن أيب طالب مهاجر أول ، سابق بدري أحدي خندقي حدييب ، ومعاوية رمحه اهللا                
من مسلمة الفتح ، وكان معاوية الغالب لعلي إىل أن مات ، والظاهر على حق علي بـن                  

.أيب طالب رضي اهللا عنه 
يد على حٍق بقية معاوية من الصحابة رضي اهللا عنهم والتابعني من أهل       مث ظهور الفاسق يز   

املدينة ، يوم احلرة ، وعظيم ما ارتكبه يف اإلسالم بأوباش أهل الغرب من أهـل الشـام                  
.ومصر 

مث ظهور الفاسق احلجاج ومن قدمه على حق أمري املؤمنني عبد اهللا بن الزبري رضـي اهللا                 
 الصحابة ، وصاحب احلق ، واحلجاج ومن والة أهـل الباطـل             عنهما ، وابن الزبري بقية    

والثورة ، وشق عصا املسلمني بال تأويل أصالً ، وال بوجه له خمرج ، ورمجه مكة بأوباش                 
.أهل الغرب من أهل مصر والشام 

مث ظهور جور بين مروان وآله ، فما رأى الناس عدالً يف تلك املدة إال اجلور املبني ، ولعن                   
أيب طالب رضي اهللا عنه على املنابر ، واالستخفاف بالصالة إال عامني من والية              علي بن   

عمر بن عبد العزيز رمحة اهللا عليه ، وستة أشهر من والية يزيد بن الوليد رمحه اهللا ، وكان  
.)٢(األمر يف مدة سليمان على قصرها افتراًء وخفة 

                                                
٢٨اية صفحة ) 1(
٢٩اية صفحة ) 2(



www.aldahereyah.net                                                                  دار أهل الظاهر ١٥

كفر ارد ، ما بني البحر الشامي إىل ما         مث ظهور الكفرة بين عبيد اهللا باملغرب وغلبتهم بال        
وراء مكة واملدينة إىل الفرات ، قد طمسوا نور اإلسالم ونكسوا أعالمه إىل يومنا هـذا ،              
فما هذا اخلرب إن صح إال إنذاراً بظهور أهل الغرب على أهل احلق ، وغلبتـهم إيـاه ،                   

.وطمسهم آلثاره ، وهو أعظم حجة عليهم 
وأهله عياناً ، ال يقدر على دفعه إال وقّاح الوجه ، مدافع للعيان ،              فهذه صفة أهل الغرب     

.ال يبايل مبثله ، وليس بعضهم أوىل بصحة دعواه من بعض 
eوكل طائفة تدعي أا أهل احلق ، وال حق إال يف كتاب اهللا عز وجل ، وسنة رسوله                   

 اإلسالم وطلب السنن عـن      املبلغة بالسند الصحيح إليه عليه السالم فقط ، وال بقي نور          
. كما جيب إال بأقصى املشرق خبراسان وما هنالك eرسول اهللا 

وما الغرب فخال من ذلك كله ، ِصفر من مجيعه إال من الشاذ الفاذّ والنارد الغريـب ،                  
 وعن أحكامه  ، وعن أحكام القرآن        eوكلهم مقلد آلبائه ، معرض عن سنة رسول اهللا          

.وحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، ال جتاوز تراقيهم ، 
فهذا ما راموا به نصر قول مالك رمحه اهللا وتغليبه ، إىل محاقات             : قال أبو حممد رمحه اهللا      

 ، ويقصدون أن يبنوا فيهدموا ، مـن حنـو           )١(سوى هذه يريدون أن يعِربوا ا فيعجموا        
.إن مالكاً رمحه اهللا صلى الصبح بوضوء العتمة أربعني سنة : قوهلم 

 وأصحابه رضي اهللا    eوالعجب ممن أراد مدحه ذا وهو خالف ما كان عليه رسول اهللا             
 أنه ما قام ليلة حىت الصباح ، وأنه عليه السالم ى عن ذلـك               eعنهم ، وقد صح عن      

.عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، وأبا الدرداء رضي اهللا عنهم 
م أنه من رغب عن سنيت يف ذلك فليس ، وأخرب عليه السال) قم ومن   : ( وقال عليه السالم    

.منه 
أفترى مالكاً يف هذه األربعني سنة مل يكن له إىل أهله حاجة ؟ أمل ميرض ؟ أمل تعرض له يف  

إن هذا لعجب ، فهذا مع أنه ذم وبدعة ، فهـو            . الليل بولة وال قرقرة ؟ أمل تغلبه سنة ؟          
.أيضاً كذب وفرية وحمال يف الطبيعة 
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أنه كان خيتم القرآن يف رمضان مئيت مرة        :  ابن القاسم صاحبه رمحه اهللا       وحكوا أيضاً عن  
، وهذه طامة من فضائح الكذب املشبع ؛ ألن هذا إذا قُِسم ، وقع لكل يوم وليلة خـتم                   
القرآن فيها ست مرات وثلثي مرة زيادة ، ومثل هذا من القول فهو أميل إىل االستخفاف                

. عز وجل وتالوته غري موفاة احلروف بالقرآن ، واالستهزاء بكالم اهللا
 أن ال يقرأ القرآن     eهذا لو أمكن ، مث هو بعد معصية هللا تعاىل ؛ ألنه قد صح عن النيب                 

يف أقل من ثالث ليال ، ومل خيتلف عن هذا أخد من الصحابة رضي اهللا عنـهم يف دون                   
ال وكذب ، أتراه مل ينم  بعد هذا كله فهو حم)١(ذلك إال يف مرة واحدة يف الليلة فقط ، مث 

طول شهر رمضان ال ليالً وال اراً ؟ أما كانت عليه صالة فرض ؟ أما كان عليه إفطـار                
بأكل وشرب ؟ أما كان عليه شهود مجعة ؟ وإنصات للخطبة ؟ أما كان عليه وضوء وما                 
يوجب الوضوء من بول وغريه وغسل مجعة ؟ أما كان من بين آدم فيأخذه مـن دندنـة                  
النهار والليل حريان وصداع ودوار وعشواء النفس وحبة الصوت ؟ أما كان يسأم وال يفتر           
من قراءة القرآن ست مرات يف كل بياض يوم وثلثا زيادة شهراً كامالً متصـالً ؟ هـذه                  
صفة املالئكة اليت ذكر اهللا عز وجل فيهم أم ال يسأمون وال يفترون ، وليست هذه صفة         

ستحي من له مسكة عقل أو دين من أن حيدث مبثل هذا احلديث الذي              آدمي أصالً ، أما ي    
.قد مجع فيه الكذب واملعصية ؟ ونسأل اهللا تعاىل أن ال خيذلنا مبنه 

.أن مالكاً ثبت على علم املدينة : ويقولون 
وهذا كالم يف غاية الفساد ؛ ألن الذين خرجوا عن املدينة من الصحابة رضي اهللا عنـهم                 

ني هلم ، مث الفقهاء بعدهم كاحلسن البصري ، وابن سريين ، وسفيان الثـوري ،  ومث التابع 
واألوزاعي ، والليث ، وغريهم ، إن أطلقوا عليهم أم بدلوا الدين وأحدثوا شريعة ، فقد                
افتروا إمثاً عظيماً ، فإن مل يبالوا بذلك وال تورعوا عنه عاد ذلك عليهم ؛ ألنه إذا جـاز                   

 ، جاز ذلك على من بقي يف املدينة من الصحابة رضي اهللا عنـهم ،                ذلك على من ذكرنا   
وعلى من بعدهم ، وعلى تابعيهم ، وعلى مالك ومن معه ، وهذا كله هو الباطل احملض ،                  
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ذلك ، ونزعهم عنه ، وال يظن ذلك بأحد منهم إال فاسـق             )١(وقد أعاذ اهللا مجيعهم من      
.خبيث 

ي اهللا عنهما أغفال تعليم رعيتهما من أهل العراق         إن عمر وعثمان رض   : وكذلك إن قالوا    
                ِفداهلم من الصحابة ، وتملّون عليهم عووالشام ومصر أمور الدين ، وهم يف طاعتهم ، ي
عليهم وفودهم ، فَضيع  عمر وعثمان رضي اهللا عنهما تعليم شرائع اإلسالم ، وأمهالهـم    

رضيني رضي اهللا عنـهما عـن اإلسـالم ،          وكتماهم الديانة ، فهذا إخراج للخليفتني امل      
.ولعمري إن الظان ذلك ما أوىل ذه الصفة 

فصح أن الذي عند أهل املدينة هو عند غريهم من فقهاء األمصار سواء سواء ، وال فرق ،      
إذ ليس العلم مكتوماً ، واحلمد هللا رب العاملني ، وال أهل املدينة بعد افتـراق الصـحابة                  

. البالد أوىل بالعلم من غريهم ، وباهللا تعاىل التوفيق رضي اهللا عنهم يف
 فقد ادعوا لصاحبهم رواية عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء صاحب رسول              احلنفيونوأما  
 . e عن النيب eاهللا 

وهذا ال يصح ؛ ألن أبا حنيفة مات رمحه اهللا سنة مخسني ومئة بال خالف ، وله سبعون                  
عن سن أبيه ، فمولد أيب حنيفة على هذا يف سـنة احـدى              سنة ، هكذا حكى ابنه محاد       

ومثانني أو سنة مثانني ، ومل يعش بعد احدى وتسعني من الصحابة رضي اهللا عنهم أحد ،                 
ويف اخلرب املذكور عن أيب حنيفة أنه لقى عبد اهللا بن احلارث مبكة وله ست عشرة سنة ،                  

)٢( حياً يف ذلك العام بال شك ؛ فإنه          فكان لقاؤه يف سنة ستة وتسعني ، ومل يكن عبد اهللا          

ال خالف بني علماء املسلمني يف أن أنس بن مالك رضي اهللا عنه آخر من مـات مـن                   
.الصحابة رضي اهللا عنهم ، وقد مات قبل هذا التاريخ مبدة 

ولقد محلت العصبية ورقة الدين بعضهم على أن وضـع علـى            : قال أبو حممد رمحه اهللا      
اً رواه مأمون بن أمحد قال نا أمحد بن عبـد اهللا احلرمـازي وهـو                 حديث eرسول اهللا   

يكون يف أميت رجـل      : ( eمعروف بوضع احلديث عن أنس بن مالك عن رسول اهللا           
يقال له أبو حنيفة هو سراج أميت ، ويكون فيهم رجل يقال له حممد بن إدريس هو أضر                  
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من النار نصراً ألقوال مـن ال       فمن أضل ممن يعترض ليتبوأ مقعده       ) على أميت من إبليس     
.يغين عنه شيئاً ورأيه ، ونعوذ باهللا من اخلذالن 

ما علقمة بدون ابن مسعود ، وال إبراهيم بدون علقمة ،         : ولقد روي عن بعضهم أنه قال       
وال محاد بن أيب سليمان بدون إبراهيم ، وال صاحبكم يعين أبا حنيفة بدون محاد ، فأنتج                 

ليس بدون ابن مسعود يف الفقه ، فإذا كانت هذه صفة أيب حنيفة عنـد            هذا أن أبا حنيفة     
!أصحابه يف الفقه ، فأين يقع عندهم مالك وغري مالك منه ؟

يف األقضـية مـن     )١(فإن الذي أحدثوه    : والذي ال نشك فيه     : قال أبو حممد رمحه اهللا      
ـ            ماة ال تتجـاوز    الكشوف وكتاا وعقد مقاالت ، واإلشهاد عليها ، واالعذار مدة مس

ثالثني يوماً وال بيوم ، وسجن مدعي اإلفالس شهراً ، مث حينئذ ينظرون يف أمره وقبـول                 
الوكالة على صفة ما ، ومنعها على ما ، وقطع احلجة بعد التسجيل والتطواف بالشـهود                
من واحد إىل ثاٍن ، وإن علم احلاكم حكم تلك املسألة فإن هذا مل يك قط علـى عهـد            

 ، وهذا ما ال يشكون فيه أصالً ، فلوال أن هذه األمور عندهم خري زائـد                 eرسول اهللا 
 ، مث على أحكام الصحابة رضي اهللا عنـهم ، حمـدث            eعلى ما كان يف صفة أحكامه       

أبو حنيفة كان   : ( مستحسن فما استعملوه وال اشتغلوا به ، وهذا نفسه معىن قول القائل             
 خوف السيف ما أمنا إطالق ذلـك فـيمن ال           ولوال ) eأعلم بالقضاء من رسول اهللا      

خالق له منهم ، فإن مل يكن هذا خرياً زائداً عندهم ، وعلماً حادثاً حسناً ، فما حيل هلم                   
.أن يستعملوه 

وأما ما ذُكر عن أصحاب الشافعي وأمحد وداود فهم أغلى غلوا يف أصحام يف مثل هذه                
يتبني به هلؤالء اجلهال أن كل طائفة تعتقد        التكاذيب ، ولكن ورد من ذلك إن شاء اهللا ما           

.أن صاحبها أعلم وأفضل وأجل وأورع وأفقه من اآلخرين 
إن الشافعي أفقه من مالك ، فقال       : مسعت فالناً يقول    : فقد روي أن رجالً قال ألبو ثور        

.وأي عجب يف هذا ؟ الشافعي أفقه من سعيد بن املسيب : له أبو ثور كالماً معناه 
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أن اهللا يبعث على رأس كل مئة سـنة          : ( e بعض الشافعيني خرباً عن رسول اهللا        وذكر
هو يف األوىل عمر بن عبـد العزيـز ،      : قال هذا القائل    ) رجالً من قريش حييي به الدين       

. الشافعي )١(واملئة الثانية حممد بن إدريس 
د بن إدريس الشافعي    هذا قرب حمم  : وقد ذكر بعض مشاهري املؤرخني أم كتبوا على قربه          

.أمني اهللا 
 ال  eفانظر أحقاً تبلغ العصبية ؤالء القوم ؟ وهذه اآلثار اليت أسـندوا إىل رسـول اهللا                 

.تصح ، ولو صحت لكان تأويلهم فيها كذباً وظناً ، ونعوذ باهللا من اخلذالن 
 مسـألة   وروينا عن أمحد بن حممد األثرم أنه قال يف جملس أيب عبيد القاسم بن سـالم يف                

فقال هذا من ال يعدل به أحد يف شرق األرض وال يف غرا وهـو     : جرت ، فقال األثرم     
.صدقت : أمحد بن حنبل ، فقال أبو عبيد 

ولقد بلغين أن طوائف من أتباع أمحد بن حنبل رمحه اهللا ميرون            : قال أبو حممد رمحه اهللا      
، فكان أمحد إذا مر به طأطـأ        ببغداد على رحبة واسعة كان فيها أمام أمحد درب قصري           

طأطئوا ، فها هنا طأطأ الشيخ ، فيطأطئون رؤوسهم         : رأسه ، فهم إذا مروا به اآلن قالوا         
.هنالك ، وليس بينهم وبني السماء سقف وال عتبة 

أن يف جنازته كان ميشي أمام النعش رجل من أصـحابه يهتـف   : وذكر بعض املؤرخني  
:بأعلى صوته 

وأظلمت الدنيا لفقد ابن حنبل* * * فقد حممد وأظلمت الدنيا ل

لوال أمحد بن حنبل لكفر الناس ولصاروا كلهم جهمية ، فأشهر من أن حيتاج : وأما قوهلم 
إىل تكلف إيراده ، وكل هذا محاقة وضاللة ال معىن له ، وال فائدة فيه ، وما غال أحد قط                  

الصحابة رضي اهللا عنهم هذا الغلو ،  وعثمان وسائر   )٢( يف أيب بكر وعمر      – وهللا احلمد    –
.إال أن الرافضة غلت يف علي أضعاف هذا ، فحسبنا اهللا ونعم الوكيل 
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وقد قال أبو نصر يوسف بن عمر بن حممد ابن عمر إمساعيل بن             : قال أبو حممد رمحه اهللا      
إسحاق القاضي ، وويل أبو نصر هذا قاضي القضاة ببغداد يف رسالته اليت يـذكر فيهـا                 

ولسنا جنعل من تصديره يف كتبـه       : جوعه عن مذهب مالك إىل مذهب داود بن علي          ر
ومسائله بقول سعيد بن املسيب والزهري وربيعة كمن تصديره يف كتبه ومسائله بقول اهللا           

 وإمجاع األمة ، هيهات ، هذه فضيلة حمتبـاة لصـاحبها            eعز وجل وقول رسول اهللا      
. عنه قدوة فيها ومرتبة جليلة صار أبو سليمان رضي اهللا

: وقال بعض أصحاب دواد رمحه اهللا يف شعر له مشهور مطول 
فمنحت لب لباا دوودا* * * ولقد نظرت إىل العلوم بأسرها 

واملسلمني أدلة وشهودا* * * جعل القرآن مع النيب وقوله 
إذ غريه أضحى هلن عنيدا* * * ما حاد عن سنن النيب معانداً 

أو صحبه أضحوا إليه وفودا* * * ضى من مالك لو كان حياً من م
لرأيته للشافعي مفيدا* * * أو رد فينا الشافعي مشفعا 
أمسى يفند رأيه تفنيدا* * * وأبو حنيفة لو تعقب رأيه  

فهذا اعتقاد كل طائفة يف صاحبها ، وأما احلقيقة يف بيان األلفاظ : قال أبو حممد رمحه اهللا     
 شيء أن يعلموا ما معىن اجلاللة ، وما معىن الفضل )١(واجب قبل كل  اليت سألوا عنها ، فال    

، وما معىن الورع ، وما معىن العلم ، وما معىن الفقه ، وحنن حنتسب األجر من اهللا عـز                    
:وجل يف بيان ذلك حبول اهللا عز وجل ، فنقول وباهللا عز وجل نتأيد 

د ا جاللة احلال يف الدنيا ، أو جاللة         فال ختلو هذه اللفظة من أن تكون يرا       : أما اجلاللة   
.احلال عند اهللا عز وجل ، وال سبيل إىل وجه ثالث 

فأما جاللة الدنيا فبال شك يعلم كل ذي عقل أن جعفر بن سليمان ، وعبد اهللا بن ربيـع         
احلارثي أمريي املدينة ، وحممد بن عبد العزيز قاضيها يف زمان مالك كانوا أجل يف الدنيا                

.لك ؛ ألنه كان أمرهم عليه نافذاً من ما
وكذلك بال شك كان موسى بن عيسى أمري الكوفة ، وابن أيب ليلى قاضيها يف بعض أيام                 

.أيب حنيفة أجل يف الدنيا من أيب حنيفة ؛ ألن أمرمها كان عليه نافذاً 
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وكذلك كان السري بن احلكم ، وهليعة بن عيسى أمري مصر وقاضيها يف أيام الشـافعي                
.جل يف الدنيا من الشافعي ؛ ألن أمرمها كان عليه نافذاً أ

وكذلك كان حممد بن عبد اهللا بن طاهر ، وإمساعيل بن إسحاق أمري بغداد وقاضـيها يف                 
أمرمها كان عليه نافذاً قبـل أن حيميـه         )١(بعض أيام داود أجل يف الدنيا من داود ؛ ألن           

رف املوفق بن إمساعيل ، إذ وقع بينهما ما قد ع.
وهذه جاللة ليس فضيلة ، فإن كان يريد هذا القائل جاللة املرء            : قال أبو حممد رمحه اهللا      

بكثرة أتباعه ، فأتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد أكثر من أتباع أيب حنيفة ، وأتباع                 
هشام بن احلكم رئيس الرافضة أكثر من أتباع الشافعي ، وأتباع عبد اهللا بن يزيد اإلباضي                

ثر من أتباع مالك ، وأتباع سليمان بن جرير الزبيدي أكثر من أتباع أمحد ، فصح أنه                 أك
.ال معىن لكثرة األتباع وال فضيلة يف ذلك 

مدة أقلهم أتباعا ، مث هو اليوم أكثره أتباعاً ، وكان لألوزاعي أتبـاع              وقد كان الشافعي    
 ملا ثبتت الفضائل على حـال ،        كثري ، مث مل يبق له تابع ، فلو كانت كثرة األتباع فضيلة            

ولكانت تبطل وتزيد ، وهذا جنون ممن ظنه ؛ ألن الفضيلة مستقرة مبوت املرء ، ال تنقص                 
.أبداً 

وأما اجلاللة عند اهللا عز وجل فأمر ال يعلمه أحد من ولـد آدم              : قال أبو حممد رمحه اهللا      
 الفضل فيمن جاء بـه مـن         ، وإمنا علم من اهللا ما جاء به        eاليوم ، وال مذ مات النيب       
.الصحابة رضي اهللا عنهم 

ومن قطع بغري نص على أن فالناً أجل عند اهللا من فالن بظنه فهو فاسق كاذب علـى اهللا   
أال لعنـة اهللا علـى   { : من اهللا تعاىل ، قال اهللا تعـاىل  عز وجل ، عظيم اجلرم ، ملعون      

 .٧١هود آية } الظاملني 
 أن الكاذب على اهللا عز وجل والقائل عليه بظنه ظامل ، فهو          وال خالف بني األمة كلها يف     

.ملعون بنص القرآن 
وكذلك الفضل ، وإمنا هو ملن أمرنا اهللا عز وجل أن نعظمه أكثر          : قال أبو حممد رمحه اهللا      

 اجلنة من نظريه ، وال معىن للفضل أصالً )١(من تعظيمنا لغريه ، أو من كان أعلى درجة يف 
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 ادعى أنه يدري أي هؤالء القوم أعلى درجة يف اجلنة فهو فاسق كـاذب               غري هذا ، فمن   
.على اهللا عز وجل 

وقد كان يف القرن الثاين والثالث فساق ومتأخرون يف الفضل عمن بعدهم بال شك ، وإمنا 
الفضل فيمها على األغلب ، ال إىل إنسان بعينه منهم البتة ، وال جاء أيضاً نص عـن اهللا                   

 باألمر لنا بتعظيم بعضهم أكثر من تعظيم اآلخرين ، بل هـم             eعن رسوله   تعاىل ، وال    
علماء من مجلة العلماء غريهم ، هلم ما هلم وعليهم ما عليهم ، فسقط سؤاهلم مبن أفضـل                  

.ومن أجل 
فهو اجتناب الشبهات ، ولقد كان أبو حنيفة وأمحد وداود من هذه املرتلـة         : وأما الورع   

ما مالك والشافعي فكانا يأخذان من األمـراء ، وورث عنـهما            يف الغاية القصوى ، وأ    
واستعماله وأثريا منه ، ومها يف ذلك أصوب ممن ترك األخذ منهم ، وما يقدح هذا عندنا                 

.يف ورعهما أصالً ، ولقد كانوا رمحهم اهللا يف غاية الورع 
فاسق ، وأورعهم   وأما القطع بام أورع عند اهللا عز وجل فغيب ال يستجيز القطع به إال               

eيف ظاهر أمرهم يف الفتيا من كان أشدهم ملخالفة ما جاء يف القرآن وما صح عن النيب                  
، وأبعدهم عن القطع برأيه ، وهذا أمر يعلمه كل ذي حس سليم ضرورة من جاهـل أو                  

.عامل ، إال من غالط عقله وكابر حسه 
 رواية ذلك العلم وذكره ملا عنده       فإن معىن العلم أن يكون عند املرء من       : وأما أيهم أعلم    

منه ، وثباته يف أصول ذلك العلم الذي خيتص به أكثر مما عند غريه من أهل ذلك العلم ،                   
 السنن فهو معروف حمدود وهو قليل جداً ، وإمنا أكثر           )٢(والذي كان عند أيب حنيفة من     

هذا رأي ، فمن أتى     علمنا  : معوله على قياسه ورأيه واستحسانه ، كما روي عنه أنه قال            
.خبري منه أخذناه 

وأما الذي عند مالك فهو كله يف موطئه ، قد مجعه وشيء يسري قد مجعه الرواة عنه ممـا                   
ليس يف املوطأ ، وذلك جزء صغري ، قد حصل كل ذلك وضبط ، وال يسع أحداً أن يظن                   

ذلك ، فقـد    به أنه كان عنده علم فكتمه ، وأحاديث صحاح فجحدها ، نعوذ باهللا من               
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وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه ، فبنـذوه              { : قال تعاىل   
إن الذين يكتمون ما أنزلنـا مـن        { :  ، وقال تعاىل     ١٨٧آل عمران   } وراء ظهورهم   

البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون ، إال
البقـرة آيـة    } الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الـرحيم            

١٥٩٠١٦٠.
ولقد أساء الثناء عليه جداً من أدعى أنه كان عنده مـن العلـم              : قال أبو حممد رمحه اهللا      

والسنن غري ما رواه الناس وغري ما بلغه إليهم من رواياته ، وكل ذلك ال يبلغ ألف حديث    
. حديث من مرسل ومسند ومئيت

وأما الشافعي رمحه اهللا فكان عنده موطأ مالك رمحه اهللا ، وحديث كثري عن سفيان بـن                 
عيينة ، وهذا كان أعلى ما عنده وأوثق ما لديه ، وخلط إىل ذلك ما لو تركه كان أوىل به 

. إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي وحنو ذلك )١(عن الرواة عن 
فكان مقداره يف مجع السنن وضبطها والوقوف على ذكرها املقـدار           وأما أمحد بن حنبل     

املشهور الذي ال جيهله إال جاهل ال يعتد به يف أهل العلم ، فهو أعلم من كل من ذكرنا ،                    
.وأضبط ، وأشد إشرافاً على السنن اليت هي العلم وبيان القرآن 

.مع ، ضابطاً هلا اية الضبط وأما داود فكان واسع الرواية جداً ، جامعاً للسنن غاية اجل
وقد ذكرنا أن كل من مجع من السنن الصحاح أكثر مما مجع غريه ، ومن أقوال العلمـاء                  
أكثر مما عنده سواه ، وضبط ذلك بذكره وفهمه ، فهو أعلم بال شك بربهان ضرورة ال                 

.يقدر أحد على معارضته ملا ذكرنا أن هذا هو معىن العلم ال ما سواه 
فتيا بالرأي فليس علماً وال فضيلة ، وال يعجز عنه أحد ، بل هـو مـذموم مـن                   وأما ال 

: الصحابة رضي اهللا عنهم ، ومن التابعون بعدهم ، وهم يقرون على أنفسهم بذلك 
أنا أخرب الناس برأيي ، فإن شاؤوا أخذوه ، وإن شاؤوا ضربوا            : فهذا ربيعة يقول للزهري     

.به احلائط 
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ولعمري إن شيئاً يكون سامعه باخليار يف أن يضرب به احلائط ،            :  اهللا   قال أبو حممد رمحه   
فحق أن يتعجل ضرب احلائط به ، وأن ال يفيت به يف الدين ، وال خيرب به عن اهللا عز وجل            

.
تكلمت فيها برأيي سوطاً    )١(وددت أين ضربت لكل مسألة      : فهذا مالك يقول عند موته      

.)٢(على أنه ال صرب يل على السياط
ولعمري إن ما ندم عليه صاحبه هذه الندامة عند املوت ، فإن            : )٣(قال أبو حممد رمحه اهللا      

.القاطع به يف دماء املسلمني وفروجهم وأمواهلم وأبشارهم ودينهم ملخذول 
.ال تباع كتب الرأي ؛ ألننا ال ندري أحق هي أم باطل : وهذا ابن القاسم يقول 
ولعمري إن ما مل يقطع على جواز بيع كتبه ومل يدر أحق هي أم              : قال أبو حممد رمحه اهللا    

.باطل لبعيد عن أن جتوز الفتيا به يف اإلسالم ، أو أن خيرب به عن اهللا تعاىل 
.ما ندري ما هذا الرأي ، سفكت به الدماء واستحلت به الفروج : وهذا سحنون يقول 

و فالذي أخذه عنه أبعد من أن يدريه لو         فإن كان ال يدري ما ه     : قال أبو حممد رمحه اهللا      
.نصحوا أنفسهم 

هذه أحكام ظاهرة الصدق ال ينكرها إال ذو محية يأنف أن يهتضم دنياه وتبطل اشرعته ،                
 .٢٢٧الشعراء آية } وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون { : 
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وددت : فهذا مالك يقول عند موته : (  التتمة ناقصة يف أصل الرسالة املطبوعة اليت عندي ، وقد كتبت هكذا )2(

أو خطأ يف الصف من الطابع ، ووجدا ففيها سقط بال شك) أين ضربت لكل مسألة وبني رأي مالك وأيب حنيفة 
كتاب اإلمام وهو ، وقد زدت النص من ٤٤بعد ورقة ، وقد حصل تأخري وتقدمي للصفحات ، وهي صفحة 

حدثين موسى بن سعيد احلنظلي : اإلحكام ، ومن كتاب معرفة علوم احلديث أيضاً ، وقال صاحب معرفة احلديث 
اهان قال مسعت محاد بن غسان يقول مسعت عبد اهللا بن وهب يقول مسعت مذان قال ثنا حيىي بن عبد اهللا بن م

بكل حديث منها سوطني ومل أحدث ا قال احلاكم وددت أين ضربت مالك بن أنس يقول لقد حدثت بأحاديث 
معرفة    .فمالك بن أنس على حترجه وقلة حديثه يتقى احلديث هذه التقية فكيف بغريه ممن حيدث بالطم والرم

٦١صفحة م احلديث علو
وددت أين ضربت وقال مالك عند موته : وقال اإلمام ابن حزم الظاهري يف كتابه اإلحكام يف أصول األحكام 
يف فصل هل جيوز تقليد أهل املدينة . بكل مسألة تكلمت فيها برأيي سوطا على أنه ال صرب يل على السياط 

٤٤هذه الصفحة اليت أخرت وهي برقم ) 3(
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 وسائر املتقـدمني    وأما الشافعي فإنه ال جييز الرأي أصالً ، وهذا أمحد وإسحق بن راهويه            
.واملتأخرين من أصحاب احلديث ، وأما داود فأمره يف إبطاله أشهر من أن يتكلف ذكره 

بني رأي مالك وأيب حنيفة ورأي االوزاعي ورأي سفيان ورأي ابن أيب ليلـى ،               وال فرق 
ورأي ابن شربمة ، ورأي احلسن بن حي ، ورأي عثمان البيت ، ورأي الليث ، وكل ذلك                  

 فضل لبعضه على بعض ، وكل هؤالء جمتهد مأجور ، وكل من قلّد واحداً منهم   ، ال رأي  
.خمطئ ملوم غري معذور 

فإذ هذه صفة الرأي بإمجاع األمة كلها ، وإمنا هو حكم بالظن ، وختـرص يف الـدين ،                   
فليس يستحق املكثُر منه ومن القول به صفة العلم ؛ ألنه ليس علماً ، وال حفظه من العلم                  

يل ، وإمنا هو اشتغال بالباطل عن احلق ، وباب من كسب املال ، ووجة من التسوق                 بسب
والترؤس على اجلريان ، وعند احلكام فقط ، وصناعة من صناعات املتأجر ، وقد خـاب                

.وخسر من جعل هذا عرضة من دينه ، نعوذ باهللا من اخلذالن 
 ، ومعرفـة    eوما صح عن رسول اهللا      وإمنا العلم ما ذكرنا من املعرفة بأحكام القرآن ،          

ثقات الناقلني للسنن ، وما أمجع عليه املسلمون ، وما اختلفوا فيه ، فهذا هـو العلـم ،                   
.وحامله هو العامل ال ما سوى ذلك 

وأعلى الناس مرتلة يف العلم فالصحابة رضي اهللا عنهم ، فإن الصاحب ولو مل يكن عنـده              
 فهو عند ذلك الصاحب حق يقني من عند اهللا          eإال حديث واحد أخذه عن رسول اهللا        

تعاىل ؛ ألنه أخذه ممن ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ، وممن ال خيطئ يف شيء                    
من الديانة أصالً ، فهو عند ذلك الصاحب كالقرآن يف صحة وروده من عند اهللا عز وجل 

نن اليت هي العلم عمن شـهد اهللا   ، مث التابعون ، فإم أخذوا الس)١(يف وجوب الطاعة له  
حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار        { : له بالعدالة كلهم ، إذ يقول اهللا تعاىل         

وعد { : إىل قوله تعاىل    } رمحاء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضالً من اهللا ورضوانا           
 ، وقـال    ٢٩الفتح آيـة     } اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجراً عظيماً        

ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الـذين               { : تعاىل  
إن { :  ، وقال تعـاىل      ١٠احلديد آية   } أنفقوا من بعد وقاتلوا ، وكالً وعد اهللا احلسىن          
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: عاىل   ن إىل قوله ت    ١٠١األنبياء آية   } الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون         
لقد رضي اهللا   {  :  ، وقال تعاىل     ١٠٣األنبياء آية   } هذا يومكن الذي كنتم توعدون      { 

عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة ، فعلم ما يف قلوم فأنزل السكينة عليهم وأثـام         
 .١٨الفتح آية } فتحا قريباً 

هلم باجلنة قطعاً وبالعدالة ،     فمن أخذ العلم عمن شهد اهللا تعاىل        : قال أبو حممد رمحه اهللا      
وبأنه تعاىل رضي عنهم ، وعلم اهللا ما يف قلوم فأنزل السكينة عليهم ، فقد صحت هلم                 
العصمة من تعمد الفسوق ، إذ ال جيتمع الفسوق والسكينة يف قلب واحد ، فهو أعلـى                 

قطعون لـه   درجة يف العلم وأثبت قدماً فيه ، وأوىل بامسه ، فمن أخذه من بعدهم ممن ال ي                
ممـن  )١(بالعدالة ، وال بصحة غيبه ، وال بعدالته عند اهللا عز وجل ، وال ينت عن معتقده                  

ليس فيه إال حسن الظن به فقط ، واهللا أعلم بباطنه ، وهذه صفة التابعني وكل من دوم                  
.، فال جيوز أن يكون أعلم من صاحب بوجه من الوجوه 

 التابع ال يقطع بصدقه ، وال بصـحة نقلـه ، وال             وجائز أن يكون أعلم من تابع ؛ ألن       
بعدالته عند اهللا عز وجل ، كما نقطع حنن وهم بعدالة الصاحب عند هللا عز وجل وبصدقه 

للفقـراء  { : ؛ ألن العدل عند اهللا ال يكون إال صادقاً بال شك ، ال سيما مع قوله تعاىل                  
ضالً من اهللا ورضواناً وينصرون اهللا      املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون ف       

: إىل قوله عز وجل     } ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوؤا الدار واالميان من قبلهم           
. ، فشهد اهللا هلم بالصدق والفالح ١٠-٨احلشر آية } إنك رؤوف رحيم { 

رة أن  فهذه درجة العلم ، وإذ معىن العلم هو ما ذكرنـا ضـرو            : قال أبو حممد رمحه اهللا      
 ، وأضبطهم هلا ، وأذكرهم      eيكون أعلم الناس من كان أمجعهم للسنن عن رسول اهللا           

.ملعانيها ، وأدراهم بصحتها ، ومبا أمجع عليه مما اختلفوا فيه 
وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة رضي اهللا عنهم أمت منها يف حممد بن نصر املـروزي ،                  

 حديث وال ألصحابه إال وهو عند حممد بن نصر          eإنه ليس لرسول اهللا     : فلو قال قائل    
.ما بعد عن الصدق 
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 احلديث الصحيح عن رسول     )١(وأما معىن الفقه فهو التنبه ملا يف اآلية من القرآن ، وملا يف              
 من األحكام ، وهذه درجة يعطيها اهللا عز وجل ملن يشاء من عباده ، قال رسول                 eاهللا  
رب مبلغ أوعـى    : ( وقال عليه السالم    ) هو أفقه منه    رب حامل فقه إىل من       : ( eاهللا  

.أو كما قال عليه السالم ) من سامع 
فصح ذا أنه قد يكون يف املتأخرين من هو أفقه من كثري مـن              : قال أبو حممد رمحه اهللا      

 .eاملتقدمني ، وهذا نفس كالمه 
ني واخلـالفني مـن     ومن قرأ كتب العلماء والفقهاء والسـالف      : قال أبو حممد رمحه اهللا      

املذكورين وغريهم وقف يقيناً على األفقه منهم ، وال سبيل إىل يعرف ذلك من افتصـر                
على رأي رجل منهم دون غريه ؛ ألنه حيكم مبا ال يدري فيما ال يدري ، وهذا جـور ال                 

.حيل 
 ،  eوأفقههم أشدهم ابتاعاً ألحكام القرآن وأحكام احلديث الصحيح عن رسـول اهللا             

م عن رأيه والقطع بظنه ، وعن التقليد ملعلمهم دون غريهم ، فمالك وأبو حنيفـة                وأبعده
متقاربان يف هذا املعىن ، وإن كان مالك أضبط للحديث وأحفظ منه ، وأصـح حـديثاً                 
وأتقن له ، وأبو حنيفة أطرد للقياس على ما عنده من ذلك ، وأكثر منه يف التحكم باآلراء              

.
ن علي ؛ ألنه ال يفارق السنن واإلمجاع أصالً ، وال يقول برأيه وأحقهم بصفة الفقه داود ب   

البتة ، وال يقلد أحداً ، مث أمحد بن حنبل وهو قليل الفتيا لشدة توقيه وتورعه على صـفة                   
علمه بالسنن وأقوال الصحابة والتابعني ، مث الشافعي فإنه أول من انتقد األقوال املختلظة ،               

الربهان من غيضة االستحسان ، وـى       )٢(، وعلم استخراج    وميز السنة من غيابة الرأي      
عن التعصب للمعلمني ، وعن احلمية للبلدان ، ودعا إىل اتباع صحيح احلديث عن رسول               

 حيث كان ، فاملؤمنون أخوة ، وأكرمهم عند اهللا أتقاهم ، وإمنا فضل املرء بنفسه                eاهللا  
 مع العام من اآلي والسنن ، فصار له         ، وأشار إىل كيف يأيت القرآن مع السنن ، واخلاص         
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بذلك فضل عظيم وسبق رفيع ، واستبان ذه املناهج اليت ج دقة ذهنه وقـوة خـاطره                 
.وحدة فهمه وتقرب 

مث سلك أمحد رمحه اهللا هذه الطريق ، وأرىب على الشافعي بكثرة استعماله للسنن الثابتة ،                
رمحه اهللا ، فأكمل تلك الفضيلة ، ومتم        وشدة ضبطه للروايات الصحاح ، مث تالمها داود         

 وأفعاله وإقراره وإمجاع العلمـاء      eتلك احلسنة ، وأوضح أن القرآن وكالم رسول اهللا          
كلهم قد استوعبت هذه الوجوه مجيع الشرائع ونوازل األحكام كلها ، أوهلا عن آخرها ،               

السائلون فيه وجود   وأنه ال يشذ عنها شيء من أمور الدين أصالً ، وأن كل ما يسأل عنه                
حكمه فيها تبيان ونص ال حيتاج وال يفتقر إىل قول أحد من الناس ، وأن كـل ذلـك                    

وحكمه ، حمكم له غري ناقص وال حمذوف البيان ، وأن اهللا تعاىل             )١(منصوص عليه بامسه    
لن يحوج مع القرآن والسنة واإلمجاع إىل تكلف قياس ، وال تعسف رأي ، وال حكـم                 

إحداث لشرع ، مث اتبع هذه اجلملة تفصيلها وويف يف وعده يف تفسريها ، وبني بظن ، وال    
ذلك بياناً كافياً ، فكانت له بذلك درجة موفورة ، وذخرية اهللا عز وجل ا ، وذخرها له                  
، حلق ا املتقدمني ، وأثر على املتاخرين ، وأحيا ما دثر من أعمال الصحابة والتابعني هلم                 

مجعني يف اتباع السنن والقرآن فقط ، وأبان فساد اخلبط يف الدين مـن              رضي اهللا عنهم أ   
األخذ مبا يف مسئلة من القرآن ، وترك ما فيها من صحيح احلديث ، ويف أختها بصـحيح       
احلديث ، وترك ما فيها من القرآن ويف أختها بتقليد قائل ، وترك ما فيها مـن القـرآن                   

ا من قرآن وحديث وقول قائل ويف أختهن مبـا          والسنة ويف أختهن بقياس ، وترك ما فيه       
استحسنه املفيت ، وترك ما فيها من نص أو قياس أو قول سلف ، فاقتىن األجر يف أهـل                   
احلق واإلنصاف ، وأقام احلق على الشذوذ واخلالف ، وحوى بذلك خصل اجلـواد إذا               

.ء استوىل على األمد ، وحصل على قصب السبق ، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشا
 ليست ألحد من الناس بعد      )٢(وإن كان قد أخطأ يف كثري من فتاويه فالعصمة من اخلطأ            

 ، ولكن له بالتنبيه على ما ذكرنا مرتلة رفيعة ، وحملة عاليـة ، ويسـتحق                 eرسول اهللا   
بذلك التقدم يف الفقه ، وليس ذلك مبوجب تقليده ، ملا ذكرنا من أنه مل يعصم من اخلطأ                  
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 أحد من الناس ، وال حيل أن يقلد من خيطئ ، وإن أصاب يف كـثري ،              eبعد رسول اهللا  
ولقد كان للشافعي من التمكن يف ترتيب القياس ما ليس ألحد من القائلني به التاركني له                

.النصوص من القرآن والسنة ، ولكن ليس ذلك عندنا من فضائله بل هو من وهالته 
ثقيف سوادها يف الذكر ، واملعرفة بأسانيدها ، وأما احلفظ فهو ضبط ألفاظ األحاديث ، وت

وهذه صفة حفاظ احلديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأيب داود وابن عفـرة             
والدار قطين والعقيلي واحلاكم ونظرائهم ، فهؤالء يف هذه الطريقة فوق هؤالء املذكورين             

.يق إال أمحد ، فإنه يف احلفظ نظري هؤالء ، وباهللا تعاىل التوف
فهذا أسعدكم اهللا بطاعته حقيقة اجلواب فيما سألتم عنه بالربهان الواضح ، والدليل الالئح  
، ال بالتعصب وال باتباع اهلوى ، ونعوذ باهللا من ذلك ، وحسبنا اهللا ونعـم الوكيـل ،                   

.وصلى اهللا على حممد عبده ورسوله وخامت أنبيائه وسلم تسليماً كثرياً 
انتهت الرسالة.)١(باهللا العلي العظيم وال حول وال قوة إال 

وصادف الفراغ يوم األربعاء الثالث والعشرين من شهر صفر سنة ثـالث            : قال الناسخ   
وستني وسبع مئة ، وكتبه أفقر عباده إىل رمحته ومغفرته ارقطاي بن رجب عفا اهللا عنه ،                 

 اهللا وحده ال شريك له      وعن سائر املسلمني أمجعني ، واحلمد هللا رب العاملني ، وال إله إال            
، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ، عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، 

.ومداد كلماته ، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 

قام بنسخها ابن متيم الظاهري
املشرف العام لدار أهل الظاهر

net.yahaldahere.www
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