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اسم المؤلف  :محمد بن إدريس
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اللقب والنسب  :الشافعي

ت .الميالد  051 :ت .الوفاة 412 :
[  ] 0الحمد هلل الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنورثم الذذين كرذروا بذرب م

يعدلون

[  ] 4والحمد هلل الذي ال يؤدى شكر نعمة من ن مه اال بنعمة منه توجب مذؤدي مذاض نعمذه

بادائ ا نعمة حادثة يجب عليه شكره ب ا

[  ] 3وال يبلغ الواصرون كنه عظمته الذي هو كما وصف نرسه وفوق ما يصره به خلقه
[  ] 2أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وج ه وعز جالله
[  ] 5وأستعينه استعانة من ال حول له وال قوة اال به

[  ] 6وأست ديه ب داه الذي اليضل من أنعم به عليه
[  ] 7وأستغرره لما أزلرت وأخرت استغرار من يقر بعبوديته ويعلم أنه ال يغرر ذنبه وال ينجيذه
منه اال هو
[  ] 8وأش د أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأن محمد عبده ورسوله
[  ] 9بعثه واهلل صنران
[  ] 0أحدهما أهل الكتاب بدلوا من أحكامه وكرروا باهلل فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنت م فخلطذوا

بحق اهلل الذي أنزل إلي م

[  ] 0فذكر تبارك وتعالى لنبيه من كررهم فقال { وإن من م فريقا يلوون ألسنت م بالكتاب لتحسبوه
من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند اهلل وما هو من عند اهلل ويقولذون علذى اهلل

الكذب وهم يعلمون }

[  ] 0ثم قال { فويل للذين يكتبون الكتاب بايدي م ثم يقولون هذا من عند اهلل ليشتروا به ثمنا قليال

فويل ل م مم كتبت أيدي م وويل ل م مما يكسبون }

[  ] 0وقال تبارك وتعالى { وقالت الي ود عزير بن اهلل وقالت النصارى المسيح بذن اهلل ذلذك

قول م بأفواه م يضاهئون قول الذين كرروا من قبل قاتل م اهلل أنذى يذأفكون اتخذذوا أحبذارهم
ورهبان م أربابا من دون اهلل والمسيح بن مريم وما أمروا به إال ليعبدوا إل ا واحدا ال إله إال هذو

سبحانه عما يشركون }

[  ] 0وقال تبارك وتعالى { الم تر الى الذين أتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطذاغوت

ويقولون للذين كرروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال أولئك الذين لعن م اهلل ومن يلعن اهلل فلن

تجد له نصيرا }
[  ] 0وصنف كرروا باهلل فابتدعوا ما لم يأذن به اهلل ونصبوا بأيدي م حجارة وخشذبا وصذورا

استحسنوا ونبزوا أسماء افتعلوا ودعوها آل ة عبدوها فإذا استحسنوا غير ما عبدوا من ذا ألقذوه
ونصبوا بأيدي م غيره فعبدوه فأولئك العرب
[  ] 0وسلكت طائرة العجم سبيل م في هذا وفي عبادة ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونذار
وغيره
[  ] 0فذكر اهلل لنبيه جوابا من جواب بعض من عبد غيره من هذا الصنف فحكى جل ثناؤه عن م

قول م { إنا وجدنا آباءنا على امة وإنا على آثارهم مقتدون }

[  ] 0وحكى تبارك وتعالى عن م { ال تذرن آل تكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعذوق

ونسرا وقد أضلوا كثيرا }

[  ] 0وقال تبارك وتعالى { واذكر في الكتاب إبراهيم إنه ان صديقا نبيا إذ قال ألبيه يا ابت لذم

تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغني عنك شيئا }

[  ] 4وقال { واتل علي م نبأ إبراهيم إذ قال ألبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل ل ذا
عاكرين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينرعونكم أو يضرون } وقال في جماعت م يذكرهم مذن

نعمه ويخبرهم ضاللت م عامة ومنه على من آمن من م { واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعذداء

فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شرا حررة من النار فأنقذكم من ا كذلك يبين اهلل
لكم آياته لعلكم ت تدون }

[  ] 4قال فكانوا قبل انقاذه إياهم بمحمد صلى اهلل عليه وسلم أهل كرر في ترذرق م واجتمذاع م

يجمع م أعظم األمور الكرر باهلل وابتداع ما لم يأذن به اهلل تعالى عما يقولون علوا كبيذرا ال إلذه

غيره وسبحانه وبحمده رب كل شيء وخالقه
[  ] 4من حيي من م فكما وصف حاله حيا عامال قائال بسخط ربه مزدادا من معصيته
[  ] 4ومن مات فكما وصف قوله وعمله صار الى عذابه
[  ] 4فلما ب لغ الكتاب أجله فحق قضاء اهلل بإظ ار دينه الذي اصطرى بعد استعالء معصيته التي
لم يرض فتح أبواب سماواته برحمته كما لم يزل يجري في سابق علمه عند نزول قضذائه فذي

القرون الخالية قضاؤه

[  ] 4فإن تبارك وتعالى يقول { كان الناس امة واحدة فبعث اهلل النبيين مبشرين ومنذرين }
[  ] 4فكان خيرته المصطرى لوحيه المنتخب لرسالته المرضل على جميع خلقه برتح رحمته وختم

نبوته وأعم ما أرسل به مرسل قبله المرفوع ذكره مع ذكره في األولى والشذافع المشذرع فذي
األخرى أفض خلقه نرسا وأجمع م لكل خلق رضيه في دين ودنيا وخيرهم نسبا ودارا محمدا عبده

ورسوله

[  ] 4وعرفنا وخلقه نعمه الخاصة العامة النرع في الدين والدنيا
[  ] 4فقال { لقد جاءكم رسول من أنرسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بذالمؤمنين رءوف

رحيم }

[  ] 3وقال { لتنذر أم القرى ومن حول ا } وأم القرى مكة وفي ا قومه
[  ] 3وقال { وأنذر عشيرتك االقربين }
[  ] 3وقال { وإنه لذر لك ولقومك وسوف تسألون }

[  ] 3قال الشافعي أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله { وإنذه لذذكر لذك
ولقومك } قال يقال ممن الرجل فيقال من العرب فيقال من أي العرب فيقال من قريش
[  ] 3قال الشافعي وما قال مجاهد من هذا بين في اآلية مستغنى فيه بالتنزيل عن الترسير
[  ] 3فخص جل ثناؤه قومه وعشيرته األقربين في النذارة وعم الخلق ب ا بعدهم ورفع بذالقرآن
ذكر رسول اهلل ثم خص قومه بالنذارة إذ بعثه فقال { وأنذر عشيرتك واالقربين }
[  ] 3وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول اهلل قال يا بني عبد مناف إن اهلل بعثني أن أنذذر

عشيرتك األقربين وأنتم عشيرتي االقربون

[  ] 3قال الشافعي أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله { ورفعنا لك ذكرك }

قال ال أذكر إال ذكرت معي أش د ان ال إله إال اهلل وأش د أن محمدا رسول اهلل

[  ] 3يعني واهلل أعلم ذكره عند اإليمان باهلل واآلذان ويحتمل ذكره عند تالوة الكتاب وعند العمل

بالطاعة والوقوف عن المعصية

[  ] 3فصلى اهلل على نبينا كلما ذكره الذاكرون وغرل عن ذكره الغافلون وصلى عليه في األولين
واآلخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزكانا وإياكم بالصالة عليه أفضل ما
زكى أحد من أمته بصالته عليه والسالم عليه ورحمة اهلل وبركاته وجزاه اهلل عنا أفضل ما جزى
مرسال عن من أخرجت للناس دائنين بدينه الذي ارتضى واصطرى به مالئكته ومن أنعم عليه من

خلقه فلم ت مس بنا نعمة ظ رت وال بطنت نلنا ب ا حظا في دين أو دفع ب ا عنا مكروه في ما وفي
واحد من ما إال ومحمد صلى اهلل عليه سبب ا القائد إلى خيرها وال ادي إلى رشدها الذائد عن ال لكة
وموارد السوء في خالف الرشد المنبه لألسباب التي تورد ال لكة القائم بالنصيحة فذي اإلرشذاد
واإلنذار في ا فصلى اهلل على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد

مجيد

[  ] 2وأنزل عليه كتابه فقال { وإنه لكتاب عزيز ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلره تنزيل
من حكيم حميد } فنقل م من الكرر والعمى إلى الضياء وال دى وبين فيه ما أحل منا بالتوسعة على
خلقه وما حرم لما هو أعلم به من حظ م في الكف عن م في اآلخرة واألولى وابتلى طاعت م بذأن
تعبدهم بقول وعمل وإمساك عن محارم حماهموها وأثاب م على طاعته من الخلذود فذي جنتذه

والنجاة من نقمته ما عظمت به نعته جل ثناؤه
[  ] 2وأعلم م ما أوجب ألهل طاعته

[  ] 2ووعظ م باألخبار عمن كان قبل م ممن كان أكثر من م امذواال وأوالدا وأطذول أعمذارا

وأحمد آثارا فاستمتعوا بخالق م في حياة دنياهم فأذاق م عند نزول قضائه مناياهم دون آماله ونزلت
ب م عقوبته عند انقضاء آجال م ليعتبوا في انف األوان ويتر موا بجلية التبيان ويتنب وا قبل ريذن

الغرلة ويعملوا قبل انقطاع المدة حين ال يعتب مذنب وال تأخذ فدية و { تجد كل نرس ما عملت من
خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بين ا وبينه أمدا بعيدا }
[  ] 2فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة علمه من علمه وج له من ج له ال يعلم من
ج له وال يج ل من علمه
[  ] 2والناس في العلم طبقات موقع م من العلم بقدر درجات م في العلم به
[  ] 2فحق على طلبة العلم بلوغ غاية ج دهم في االستكثار من علمه والصبر على كل عارض
دون طلبه وإخالص النية هلل في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى اهلل في العون عليذه

فإنه ال يدرك خير إال بعونه

[  ] 2فإن من أدرك علم أحكام اهلل في كتابه نصا واستدالال ووفقه اهلل للقول والعمل بما علم منه

فاز بالرضيلة في دينه ودنياه وانترت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة واسذتوجب فذي الذدين

موضع اإلمامة
[  ] 2فنس أل اهلل المبتدىء لنا بنعمه قبل استحقاق ا المديم ا علينا مع تقصيرنا في اإلتيان الى مذا

أوجب به من شكره ب ا الجاعلنا في خير امة أخرجت للناس أن يرزقنا ف ما في كتابه ثم سنة نبيه
وقوال وعمال يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيدة
[  ] 2قال الشافعي فليست تنزل في أحد من أهل دين اهلل نازلة إال وفي كتاب اهلل الذدليل علذى
سبيل ال دى في ا
[  ] 2قال اهلل تبارك وتعالى { كتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بأن رب ذم

ألى صراط العزيز الحميد }

[  ] 5وقال { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلي م ولعل م يتركرون }
[  ] 5وقال { ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين }
[  ] 5وقال { وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا كا كنت تدري ما الكتاب وال اإليمذان ولكذن
جعلناه نورا ن دي به من نشاء من عبادنا وإنك لت دي ألى صراط مستقيم }
باب كيف البيان
[  ] 5قال الشافعي والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة األصول متشعبة الرروع
[  ] 5فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أن ا بيان لمن خوطب ب ا ممن نذزل القذرآن
بلسانه متقاربة االستواء عنده وان كان بعض ا أشد تاكيد بيان من بعض ومختلرة عند من يج ذل

لسان العرب

[  ] 5قال الشافعي فجماع ما أبان اهلل لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمذه جذل

ثناؤه من وجوه  356فمن ا ما أبانه لخلقه نصا مثل جمل فرائضه في أن علي م صذالة وزكذاة
وحجا وصوما وأنه حرم الرواحش ما ظ ر من ا وما بطن ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والذدم

واحم الخنزير وبين ل م كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا

[  ] 5ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصالة والزكاة ووقت ا

وغير ذلك من فرائضه التي انزل من كتابه

[  ] 5ومنه ما سن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مما ليس هلل في نص حكم وقد فرض اهلل في
كتابه طاعة رسوله صلى اهلل عليه وسلم واالنت اء إلى حكمه فمن قبل عن رسول اهلل فبررض اهلل

قبل

[  ] 5ومنه ما فرض اهلل على خلقه االجت اد في طلبه وابتلى طاعت م في االجت اد كمذا ابتلذى

طاعت م في غيره مما فرض علي م

}

[  ] 6فإنه يقول تبارك وتعالى { ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا اخباركم

[  ] 6وقال { وليبتلي اهلل ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم }

[  ] 6وقال { عسى ربكم أن ي لك عدوكم ويستخلركم في األرض فينظر كيف تعملون }
[  ] 6قال الشافعي فوج م بالقبلة إلى المسجد الحرام وقال لنبيه { قد نرى تقلذب وج ذك فذي
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وج ك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولذوا وجذوهكم

شطره }

[  ] 6وقال { ومن خرجت فول وج ك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

لئال يكون للناس عليكم حجة }

[  ] 6فدل م جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب االجت اد مما فرض علي م
منه بالعقول التي ركب في م المميزة بين األشياء وأضدادها والعالمات التي نصب ل م دون عذين

المسجد الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطره

[  ] 6فقال { وهو الذي جعل لكم النجوم لت تدوا ب ا في ظلمات البر والبحر } وقال { وعالمات

وبالنجم هم ي تدون }

[  ] 6فكانت العالمات جباال وليال ون ارا فيا أرواح معروفة األسماء وإن كانت مختلرة الم ذاب

وشمس وقمر ونجوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الرلك

[  ] 6فررض علي م االجت اد بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دل م عليه مما وصرت فكانوا مذا
كانوا مجت دين غير مزايلين امره جل ثناؤه ولم ولم يجعل ل م إذا غاب عن م عين المسجد الحرام

ان يصلوا حيث شاؤوا

[  ] 6وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال { أيحسب اإلنسان أن يترك سدى } والسدي الذي ال يؤثر

وال ين ى وهذا يدل على انه ليس ألحد دون رسول اهلل أن يقول إال باالستدالل بما وصرت في هذا
وفي العدل وفي جزاء الصيد وال يقول بما استحسن فإن القول بما استحسن شيء يحدثه ال علذى

مثال سبق

[  ] 7فامرهم أن يش دوا ذوي عدل والعدل أن يعمل بطاعة اهلل فكان ل م السبيل إلى علم العذدل

والذي يخالره

[  ] 7وقد وضع هذا في موضعه وقد وضعت جمال منه رجوت أن تدل على ما وراءها مما في

مثل معناها

باب البيان األول
[  ] 7قال اهلل تبارك وتعالى في المتمتع { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من ال دي فمن
لم يجد فصيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لذم يكذن أهلذه

حاضري المسجد الحرام }

[  ] 7فكان بينا عند خوطب ب ذه اآلية أن صوم الثالثة في الحج والسبع في المرجع عشرة أيذام

كاملة

[  ] 7قال اهلل { تلك عشرة كاملة } فاحتملت أن تكون زيادة في التبيذين واحتملذت أن يكذون

أعلم م أن ثالثة إذا جمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة

[  ] 7وقال اهلل { وواعدنا موسى ثالثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة }
[  ] 7فكان بينا عند من خوطب ب ذه اآلية أن ثالثين وعشرا أربعون ليلة
[  ] 7وقوله { أربعين ليلة } يحتمل ما احتملت اآلية قبل ا من أن تكون إذا جمعت ثالثون إلذى

عشر كانت أربعين وأن تكون زيادة في التبيين

[  ] 7وقال اهلل { كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معذدودات

فمن كان منكم مريضا أو على سرر فعدة من أيام أخر }

[  ] 8وقال { ش ر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من ال دى والررقان فمذن
ش د منكم الش ر فليصمه ومن كان مريضا أو على سرر فعدة من أيام أخر }
[  ] 8فافترض علي م الصوم ثم بين أنه ش ر والش ر ما بين ال اللين وقد يكون ثالثين وتسذعا

وعشرين

[  ] 8فكانت الداللة في هذا كالداللة في اآليتين وكان في اآليتين قبله في بن جماعة زيادة تبذين
جماع العدد
[  ] 8واشبه األمور بزيادة تبيين جملة العدد في السبع والثالث وفي الثالثين والعشر أن تكذون
زيادة في التبيين ألن م لم يزالوا يعرفون هذين العددين وجماعة كما لم يزالذوا يعرفذون شذ ر

رمضان

باب البيان الثاني
[  ] 8قال اهلل تبارك وتعالى { إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجذوهكم وأيذديكم إلذى المرافذق

وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاط روا }
[  ] 8وقال { وال جنبا إال عابري سبيل }

[  ] 8فأتى كتاب اهلل على البيان في الوضوء دون االستنجاء بالحجارة وفي الغسل من الجنابة
[  ] 8ثم كان أقل غسل الوجه واألعضاء مرة مرة واحتمل ما هو أكثر من ا فبذين رسذول اهلل

الوضوء مرة وتوضأ ثالثا ودل على أن أقل غسل األعضاء يجزئ وان أقل عدد الغسذل واحذدة

وإذا أجزأت واحدة فالثالث اختيار

[  ] 8ودلت السنة على أنه يجزئ في االستنجاء ثالثة أحجار ودل النبي على مذا يكذون منذه
الوضوء وما يكون منه الغسل ودل على أن الكعبين والمرفقين مما يغسل ألن اآليذة تحتمذل أن

يكونا حدين للغسل وان يكونا داخلين في الغسل ولما قال رسول اهلل ويل لألعقاب من النذار دل

على انه غسل ال مسح

[  ] 8قال اهلل { وألبويه لكل واحد من ما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن لذه ولذد
وورثه أبواه فألمه الثلث فان كان له أخوة فألمه السدس }
[  ] 9وقال { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن ل ن ولد فإن كان ل ن ولد فلكم الربع مما

تركن من بعد وصية يوصين ب ا أو دين ول ن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكذم

ولد فل ن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون ب ا أو دين وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة
وله أخ أو أخت فلكل واحد من ما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك ف م شركاء في الثلث من بعذد
وصية يوصي ب ا أو دين غير مضار وصية من اهلل واهلل عليم حليم }

[  ] 9فاستغنى بالتنزيل في هذا عن خبر غيره ثم كان هلل فيه شرط أن يكون بعد الوصية والدين

فدل الخبر على ان ال يجاوز بالوصية الثلث
باب البيان الثالث

[  ] 9قال اله تبارك وتعالى { إن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا }
[  ] 9وقال { وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة }
[  ] 9وقال { وأتموا الحج والعمرة هلل }
[  ] 9ثم بين على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات ومواقيت ا وسذنن ا وعذدد الزكذاة
ومواقيت ا وكيف عمل الحج والعمرة وحيث يزول هذا ويثبت وتختلف سننه وتاترق ول ذا أشذباه

كثيرة في القرآن والسنة
باب البيان الرابع

[  ] 9قال الشافعي كل ما سن رسول اهلل مما ليس فيه كتاب وفيما كتبنا في كتابنا من ذكر ما من

اهلل به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة دليل على ان الحكمة سنة رسول اهلل

[  ] 9مع ما ذكرنا مما افترض اهلل على خلقه من طاعة رسوله وبين من موضعه الذي وضذعه
اهلل به من دينه الدليل على ان البيان في الررائض المنصوصة في كتاب اهلل من أحد هذه الوجوه
[  ] 9من ا ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره

[  ] 9ومن ا ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله فبين رسول اهلل عذن اهلل

كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب
[  ] 0ومن ا ما بينه عن سنة نبيه بال نص كتاب
[  ] 0وكل شيء من ا بيان في الكتاب اهلل

[  ] 0فكل من قبل عن اهلل فرائضه في كتابه قبل عن رسول اهلل سنتة بررض اهلل طاعة رسذول
له على خلقه وأن ينت وا الى حكمه ومن قبل عن رسول اهلل فمن اهلل قبل لمذا افتذرض اهلل مذن

طاعته

[  ] 0فيجمع القبول لما في كتاب اهلل ولسنة رسول اهلل القبول لكل واحذد من مذا عذن اهلل وان

تررقت فروع األسباب التي قبل ب ا عن ما كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متررقة كما شذاء
جل ثناؤه ال يسئل عما يرعل وهم يسألون
[  ] 0قال اهلل تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فول وج ك شطر المسجد الحرام وحيث مذاكنتم

فولوا وجوهكم شطره

[  ] 0فرض علي م حيث ما كانوا أن يولوا وجوه م شطره وشطره ج ته في كذالم العذرب إذا

قلت أقصد شطر كذا معروف أنك تقول اقصد فصد عين كذا يعني قصد نرس كذا وكذلك تلقذاءه
ج ته أي أستقبل تلقاءه وج ته وإن كل ا معنى واحد وان كانت وان كانت بألراظ مختلرة
[  ] 0وقال خراف بن ندية
أال من مبلغ عمرا رسوال

وما تغنى الرسالة شطر عمرو

[  ] 0وقال ساعدة بن جوية
أقول ألم زنباع أقيمي

صدور العيس شطر بنى تميم

[  ] 0وقال لقيط األيادي

وقد أظلكم من شطر ثغركم

هول له ظلم تغشاكم قطعا
[  ] 0وقال الشاعر
إن العسير ب ا داء مخامرها

فشطرها بصر العينين مسحور

قال الشافعي يريد تلقاء ها بصر العينين ونحوها تلقاء ج ت ا
[  ] 0وهذا كله مع غيره من أشعارهم يبين أن شطر الشيء قصد عين الشيء إذا كذان معاينذا

فبالصواب وإذا كان مغيبا فباالجت اد بالتوجه إليه وذلك أكثر ما يمكنه فيه
[  ] 0وقال اهلل { جعل لكم النجوم لت تدوا ب ا في ظلمات البر والبحر }

[  { ] 0وعالمات وبالنجم هم ي تدون }
[  ] 0ل م العالمات ونصب ل م المسجد الحرام وأمرهم أن يتوج وا إليه وإنمذا تذوج م إليذه

بالعالمات التي خلق ل م والعقول التي ركب ا في م التي استدلوا ب ا على معرفة العالمات وكل هذا
بيان ونعمة منه جل ثناؤه
[  { ] 0وأش دوا ذوي عدل منكم } وقا { ممن ترضون من الش داء }
[  ] 0أن العدل العامل بطاعته فمن رأوه عامال ب ا كان عدال ومن عمل بخالف ا كذان خذالف
العدل
[  ] 0جل ثناؤه { التقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من الذنعم
يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة }
[  ] 0المثل على الظاهر أقرب األشياء شب ا في العظم من البدن واترقت مذاهب من تكلذم فذي

الصيد من أصحاب رسول اهلل على أقرب األشياء شب ا من البدن فنظرنا ما قتل من دواب الصيد

أي شيء كان من النعم أقرب منه شب ا فديناه به

[  ] 0يحتمل المثل من النعم القيمة فيما له مثله في البدن من النعم إال مسذتكرها باطنذا فكذان

الظاهر األعم أولى المعينين ب ا وهذا االجت اد الذي يطلبه الحاكم بالداللة على المثل

[  ] 0وهذا الصنف من العلم دليل على ما وصرت قبل هذا على أن ليس ألحد أبدا أن يقول فذي

شيء حل وال حرم إال من ج ة العلم وج ة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو األجماع أو القياس
[  ] 0وعنى هذا الباب معنى القياس ألنه طلب فيه الدليل على صواب القبلة والعدل والمثل

[  ] 0والقياس ما طلب بالدالئل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة ألن ما علم الحذق

المرترض طلبه كطلب ما وصرت قبله من القبلة والعدل والمثل
[  ] 0وموافقته تكون من وج ين

[  ] 0أحدهما أن يكون اهلل أو رسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى فإذا ما في مثل ذلك

المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب وال سنة أحللنا أو حرمناه ألنه في معنى الحالل أو الحرام

[  ] 0أو نجد الشيء منه والشيىء من غيره وال نجد شيئا أقرب به شب ا من أحذدهما فنلحقذه
بأولى األشياء شب ا به كما قلنا في الصيد
[  ] 0قال الشافعي وفي العلم وج ان اإلجماع واالختالف وهما موضوعان في غير هذا الموضع
[  ] 0ومن جماع علم كتاب اهلل العلم بأن جميع كتاب اهلل إنما نزل بلسان العرب
[  ] 0والمعرفة بناسخ كتاب اهلل ومنسوخة والررض في تنزيله واألدب واإلرشاد واإلباحة
[  ] 0والم عرفة بالموضع الذي وضع اهلل به نبيه من اإلبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه وبينه

على لسان نبيه وما أراد بجميع فرائضه على الناس من طاعته واالنت اء إلى امره

[  ] 0ثم معرفة ما ضرب في ا من األمثال الدوال على طاعته المبينة الجتناب معصيته وتذرك

الغرلة عن الحظ واالزدياد من نوافل الرضل

[  ] 0فالواجب على العالمين أن ال يقولوا إال من حيث علموا
[  ] 0وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان اإلمساك أولى به أقرب من

السالمة له غن شاء اهلل

[  ] 0فقال من م قائل إن في القرآن عربيا وأعجميا
[  ] 0والقرآن يدل على ان ليس من كتاب اهلل شيء إال بلسان العرب
[  ] 0ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له وتركا للمسئلة عن حجته ومسذئلة غيذره

ممن خالره

[  ] 0وبالتقليد أغرل من أغرل من م واهلل يغرر لنا ول م
[  ] 0ولعل من قال إن في القرآن غير لسان العرب وقبل ذلك منه ذهب إلذى أن مذن القذرآن

خاصا يج ل بعضه بعض العرب

[  ] 0ولسان العرب أوسع األلسنة مذهبا وأكثرها ألراظا وال نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير
نبي ولكنه ال يذهب منه شيء على عامت ا حتى ال يكون موجودا في ا من يعرفه

[  ] 0و العلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الرقه ال نعلم رجال جمع السنن فلم يذهب من ا

عليه شيء

[  ] 0فإذا جمع علم عامة أهل العلم ب ا أتى على السنن وغذا فرق علم كل واحد من م ذهب عليه

الشيء ن ا ثم ما كان ذهب عليه من ا موجودا عند غيره

[  ] 0وهم في الع لم طبقات من م الجامع ألكثره وإن ذهب عليه بعضه ومن م الجامع األقل ممذا
جمع غيره
[  ] 0وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمعه أكثرها دليال على ان يطلب علمه عند غيذر

طبقته من أهل العلم بل يطلب عن نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سنن رسذول اهلل

بأبي هو وأمي فيتررد جملة العلماء بجمع ا وهو درجات فيما وعوا من ا

[  ] 0وهكذا لسان العرب عند خاصت ا وعامت ا ال يذهب منه شيء علي ا وال يطلب عند غيرها
وال يعلمه إال من قبله عن ا وال يشرك ا فيه إال من اتبع ا في تعلمه من ا ومن قبله من ا ف و مذن

أهل لسان ا

[  ] 0وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه فإذا صار إليه صار من أهله
[  ] 0وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء
[  ] 0فغن قال قائل فقد نجد من العجم من ينطق بالشيىء من لسان العرب
[  ] 0فذلك يحتمل ما وصرت من تعلمه من م فإن لم يكن ممن تعلمه من م فال يوجذد ينطذق إال
بالقليل منه ومن نطق بقليل منه ف و تبع للعرب فيه
[  ] 0وال ننكر إذ كان اللرظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أو يوافق لسان العجم أو بعض ا قليال
من لسان العرب كما ياترق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كالم ا مذع تنذائي ديارهذا

واختالف لسان ا وبعد االواصر بين ا وبين من وافقت بعض لسانه من ا

[  ] 0فإن قال قائل ما الحجة في أن كتاب اهلل محض بلسان العرب ال يخلطه فيه غيره
[  ] 0فالحجة فيه كتاب اهلل قال اهلل { وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه
[  ] 0فإن قال قا ئل فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قوم م خاصة وإن محمد بعث إلذى

الناس كافة فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قوموه خاصة ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه
وما أطاقوا منه ويحتمل أن يكون بعث بالسنت م ف ل من دليل على انه بعث بلسان قومه خاصذة

دون ألسنة العجم
[  ] 0فإن كانت األلسنة مختلرة بما ال ير مه بعض م عن بعض فال بد أن يكون بعضذ م تبعذا

لبعض وان يكون الرضل في اللسان المتبع على التابع

[  ] 0واولى الناس بالرضل باللسان من لسانه لسان النبي وال يجوز واهلل أعلم أن يكذون أهذل

لسانه اتباعا ألهل لسان غير لسانه في حرف واحد بل كان لسان تبع للسانه وكل أهل دين قبلذه
فعلي م اتباع دينه
[  ] 0وقد بين اهلل ذلك في غير آية من كتابه
[  ] 0قال اهلل { وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح األمين على قلبك لتكون من المنذذرين
بلسان عربي مبين }
[  ] 0وقال { وكذلك أنزلناه حكما عربيا }
[  ] 0وقال { وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حول ا }
[  ] 0وقال { حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون }

[  ] 0وقال { قرآنا عربيا غير ذي عوج لعل م يتقون }
[  ] 0قال الشافعي فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها ثم اكد ذلك بان نرى عنه جل
ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه
[  ] 0فقال تبارك وتعالى { ولقد نعلم ان م يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه اعجمي

وهذا لسان عربي مبين }
[  ] 0وقال { ولو جعلناه أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته ءاعجمي وعربي }
[  ] 0قال الشافعي وعرفنا نعمه بما خصنا به من مكانه فقال { لقد جاءكم رسول مذن أنرسذكم

عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم }

[  ] 0وقال { هو الذي بعث في األميين رسوال من م يتلوا علي م آياته ويزكي م ويعلم م الكتذاب

والحكمة وإن كانوا من قبل لري ضالل مبين }

[  ] 0وكان ممن عرف اهلل نبيه من إنعامه أن قال { وإنه لذكر لك زلقومذك } فخذص قومذه

بالذكر معه بكتابه

[  ] 0وقال { وأنذر عشيرتك األقربين } وقال { لتنذر أم القرى ومن حول ا } وأم القرى مكذة
وهي بلده وبلد قومه فجعل م في كتابه خاصة وأدخل م مع المنذرين عامذة وقضذى أن ينذذروا

بلسان م العربي لسان قومه من م خاصة

[  ] 0فعلى كل مسلم أن يتعلم منن لسان العرب ما بلغه ج ده حتى يش د به أن ال إله إال اهلل وأن

محمد عبده ورسوله ويتلوا به كتاب اهلل وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من
التسبيح والتش د وغير ذلك
[  ] 0وما ازداد من العلك باللسان الذي جعل اهلل لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان
خيرا له كما عليه يتعلم الصالة والذكر في ا ويأتي البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لمذا وجذه لذه

ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه ال متبوعا

[  ] 0وغنما بدات بما وصرت من ان القرآن نزل بلسان العرب دون غيره ألنذه ال يعلذم مذن

إيضاح جمل علم الكتاب أحد ج ل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتررق ا ومذن

علمه انترت عنه الشبه التي دخلت على من ج ل لسان ا
[  ] 0فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين والنصذيحة

ل م فرض ال ينبغي تركه وادراك نافلة خير ال يدع ا إال من سره نرسه وترك موضع حظه وكان
يجمع مع النصيحة ل م قياما بإيضاح حق وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين مذن طاعذة اهلل

وطاعة اهلل جامعة للخير

[  ] 0أخبرنا سريان عن زياد بن عالقة قال سمعت جرير بن عبد اهلل يقول بايعت النبي علذى

النصح لكل مسلم

[  ] 0أخبرنا بن عيينة عن س يل بن اببي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبذي

قال إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة هلل ولكتابه ولنبيه وألئمة المسذلمين
وعامت م
[  ] 0قال الشافعي فإنما خاطب اهلل بكتابه العرب بلسان ا على ما تعرف من معاني ا وكان ممذا

تعرف من معاني ا اتساع لسان ا وأن فطرته أن يخاطب بالشيىء منه عاما ظاهرا يراد به العذام

الظاهر ويستغن ي بأول هذا منه عن آخره وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص فيستدل على
هذا ببعض ما خوطب به فيه وعاما ظاهرا يراد به الخاص وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد بذه

غير ظاهره فكل هذا موجود علمه في أول الكالم أو وسطه أو آخره

[  ] 0وتبتدىء الشيء من كالم ا يبين أول لرظ ا فيه عن آخره وتبتدىء الشيء يبين آخر لرظ ا

منه عن أوله

[  ] 0وتكلم بالشيىء تعرفه بالمعنى دون اإليضاح باللرظ كما تعرف اإلشارة ثم يكون هذا عندها
من أعلى كالم ا النرراد أهل علم ا به دون أهل ج الت ا
[  ] 0وتسمي الشيء الواحد باألسماء الكثيرة وتسمي باالسم الواحد المعاني الكثرة

[  ] 0هذه الوجوه التي وصرت اجتماع ا في معرفة أهل العلم من ا بذه وإن اختلرذت أسذباب
معرفت ا معرفة واضحة عندها ومستنكرا عند غيرها ممن ج ل هذا من لسان ا وبلسذان ا نذزل

الكتاب وجاءت السنة فتكلف القول في علم ا تكلف ما يج ل بعضه

[  ] 0ومن تكلف ما ج ل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه مذن حيذث ال

يعرفه غير محمودة واهلل اعلم وكان بخطئه غير معذور وإذا ما نطق فيما ال يحيط علمه بذالررق
بين الخطأ والصواب فيه باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص

[  ] 0وقال اهلل تبارك وتعالى { اهلل خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل } وقذال تبذارك

وتعالى { خلق السماوات واألرض } وقال { وما من دابة في األرض إال على اهلل رزق ا } ف ذا
عام ال خاص فيه
[  ] 0قال الشافعي فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فاهلل خلقه وكل دابة

فعلى اهلل رزق ا ويعلم مستقرها ومستودع ا

[  ] 0اهلل { ما كان ألهل المدينة ومن حول م من االعراب ان يتخلروا عن رسول اهلل وال يرغبوا

بأنرس م عن نرسه }

[  ] 0وهذا في معنى اآلية قبل ا وإنما أريد به من أطاق الج اد من الرجال وليس ألحد من م أن

يرغب بنرسه عن نرس النبي أطاق الج اد أو لم يطقه فري هذه اآلية الخصوص والعموم

[  ] 0وقال { والمستضعرين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا مذن هذذه
القرية الظالم أهل ا }
[  ] 0وهكذا قول اهلل { حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهل ا فأبوا أن يضيروهما }

[  ] 0وفي هذه اآلية داللة على ان لم يستطعما كل أهل قرية ف ي في معناهما
[  ] 0وفي ا وفي { القرة الظالم أهل ا } خصوص ألن كل أهل القرية لم يكن ظالما في م المسلم
ولكن م كانوا في ا مكثورين وكانوا في ا أقل
[  ] 0وفي القرآن نظائر ل ذا يكترى ب ا إن شاء اهلل من ا وفي السذنة لذه نظذائر موضذوعة
مواضع ا باب بيان ما انزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
[  ] 0قال اهلل تبارك وتعالى { إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائذل لتعذارفوا إن

أكرمكم عند اهلل اتقاكم }

[  ] 0وقال تبارك وتعالى { كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيامذا

معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سرر فعدة من أيام اخر }
[  ] 0وقال { إن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا }

[  ] 0قال فبين في كتاب اهلل ان في هاتين اآليتين العموم والخصوص
[  ] 0فاما العموم من ا فري قول اهلل { إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

} فكل نرس خوطبت ب ذا في زمان رسول اهلل وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى وكل ا شعوب
وقبائل

[  ] 0والخاص من ا في قول اهلل { إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم } ألن التقوى تكون على من عقل ا
وكان من أهل ا من البالغين من بني آدم دون المخلوقين من الدواب سواهم ودون المغلوبين علذى

عقول م من م واألطرال الذين لم يبلغوا وعقل التقوى من م

[  ] 0فال يجوز أن يوصف بالتقوى وخالف ا إال من عقل ا وكان من أهل ا أو خالر ا فكان مذن

غير أهل ا

[  ] 0والكتاب يدل على ما وصرت وفي السنة داللة علي ا قال رسول اهلل رفع القلم عن ثالثذة
النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يريق
[  ] 0وهكذا التنزيل في الصوم والصالة على البالغين العاقلين دون من لم يبلغ ومن بلغ غلذب
على عقله ودون الحيض في أيام حيض ن باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كلذه

الخاص

[  ] 0وقال اهلل تبارك وتعالى { الذين قال ل م الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فذزادهم

إيمانا وقالوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل }

[  ] 0قال الشافعي فإذ كان من مع رسول اهلل ناس غير من جمع ل م من الناس وكان المخبرون
ل م ناس غير من جمع ل م وغير من معه ممن جمع عليه معه وكان الجامعون ل م ناسا فالداللذة

بينة مما وصرت من أنه إنما جمع ل م بعض الناس دون بعض

[  ] 0والعلم يحيط أن من لم يجمع ل م الناس كل م ولم يخبرهم الناس كل م ولم يكونوا هم الناس
كل م
[  ] 4ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثالثة نرر وعلى جميع الناس من بين جمع ذم وثالثذة
من م كان صحيحا في لسان العرب أن يقال { الذين قال ل م الناس } وإنما الذين قال ل ذم ذلذك

أربعة نرر { إن الناس قد جمعوا لكم } يعنون المنصرفين عن أحد

[  ] 4وإنما هم جماعة غير كثر من الناس الجامعون من م غيذر المجمذوع ل ذم والمخبذرون

للمجموع ل م غير الطائرتين واألكثر من الناس في بلدان م غير الجامعين وال المجموع ل ذم وال

المخبرين
[  ] 4وقال { يا أي ا الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اهلل لن يخلقوا ذبابا

ولو اجتمعوا له وإن يسلب م الذباب شيئا ال يستنرذوه منه ضعف الطالب والمطلوب }

[  ] 4قال فمخرج اللرظ عام على الناس كل م وبين عند أهل العلم من م أنه إنما يراد ب ذا اللرذظ

العام المخرج بعض الناس دون بعض ألنه ال يخاطب ب ذا إال من يدعو من دون اهلل إل ا تعذالى
عما يقولون علوا كبيرا ألن في م من المؤمنين المغلوبين على عقول م وغير المغلذوبين ممذن ال

يدعو معه إل ا

[  ] 4قال وهذا في معنى اآلية قبل ا عند أهل العلم باللسان واآلية قبل ا أوضح عند أهذل غيذر

العلم لكثرة الدالالت في ا

[  ] 4قال الشافعي قال اهلل تبارك وتعالى { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس } فالعلم يحيط إن
شاء اهلل أن الناس كل م لم يحضروا عرفة في زمان رسول اهلل المخاطب ب ذا ومن معذه ولكذن

صحيحا من كالم العرب أن يقال { أفيضوا من حيث أفاض الناس } يعني بعض الناس

[  ] 4وهذه اآلية في مثل معنى اآليتين قبل ا وهي عند العرب سواء واآلية األولى أوضح عنذد

من يج ل لسان العرب من الثانية والثانية أوضح من الثالثة وليس يختلف عند العرب وضوح هذه
اآليات معا ألن أقل البيان عندها كاف من أكثره إنما يريد السامع ف م قول القائل فأقل ما ير مه به

كاف عنده

[  ] 4وقال اهلل جل ثناؤه { وقودها الناس والحجارة } فدل كتاب اهلل على أنه إنما وقودها الناس

لقول اهلل { إن الذين سبقت ل م منا الحسنى أولئك عن ا مبعدون } باب الصنف الذي يبين سذياقه
معناه
[  ] 4اهلل تبارك وتعالى { وسئل م عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إنما

تأتي م حيتان م يوم سبت م شرعا ويوم ال يسبتون ال تأتي م كذلك نبلوهم بما كانوا يرسقون }
[  ] 4فابتدأ جل ثناؤه ذكر األمر بمسألت م عن القرية الحاضرة البحر فلما { إذ يعدون في السبت

} اآلية دل على أنه إنما أراد أهل القرية ألن القرية ال تكون عادية وال فاسقة بالعدوان في السبت
وال غيره وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بالهم بما كانوا يرسقون
[  ] 4وقال { وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسذنا إذا
هم من ا يركضون }
[  ] 4وهذه اآلية في مثل معنى اآلية قبل ا فذكر قصم القرية فلما ذكر أن ا ظالمة بان للسامع أن

الظالم إنما هم أهل ا دون منازل ا التي ال تظلم ولما ذكر القوم المنشئين بعدها وذكذر إحساسذ م

الباس عند القصم أحاط العلم انه إنما أحس البأس من يعرف الباس من اآلدميين
الصنف الذي يدل لرظه على باطنه دون ظاهره

[  ] 4قال اهلل تبارك وتعالى وهو يحكي قول إخوة يوسف ألبي م { ما ش دنا إال بما علمنا وما كنا

للغيب حافظين وسئل القرية التي كنا في ا والعير التي أقبلنا في ا وإنا لصادقون }

[  ] 4ف ذه اآلية في مثل معنى اآليات قبل ا ال تختلف عند أهل العلم باللسان أن م إنما يخذاطبون
أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير ألن القرية والعير ال ينبئان عن صدق م
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
[  ] 4قال اهلل جل ثناؤه { وألبويه لكل واحد من ما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له
ولد وورثه أبواه فألمه الثلث فإن كان له إخوة فألمه السدس }
[  ] 4وقال { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن ل ن ولد فإن كان ل ن ولد فلكم الربع مما

تركن من بعد وصية يوصين ب ا أو دين ول ن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكذم

ولد فل ن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون ب ا أو دين وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة
وله أخ أو أخت فلكل واحد من ما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك ف م شركاء في الثلث من بعذد

وصية يوصي ب ا أو دين غير مضار وصية من اهلل واهلل عليم حليم

[  ] 4فأبان ان لل والدين واألزواج مما سمى في الحاالت وكان عام المخرج فدلت سنة رسول اهلل

على انه إنما أريد به بعض الوالدين واألزواج دون بعض وذلك ان يكون دين الوالدين والمولذود
والزوجين واحدا وال يكون الوارث من ما قاتال وال مملوكا

[  ] 4وقال { من بعد وصية يوصي ب ا أو دين }
[  ] 4فأبان النبي أن الوصايا مقتصر ب ا على الثلث ال يتعدى وألهل الميراث الثلثان وأبذان أن

الدين قبل الوصايا والميراث وأن ال وصية وال ميراث حتى يستوفي أهل الدين دين م

[  ] 4ولوال داللة السنة ثم إجماع الناس لم يكن ميراث إال بعد وصية أو دين ولم تعد الوصية ان

تكون مبداة على الدين أو تكون والدين سواء

[  ] 4وقال اهلل { إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم
وارجلكم إلى الكعبين }
[  ] 4فقصد جل ثناؤه قصد القدمين بالغسل كما قصد الوجه واليدين فكان ظاهر هذه اآلية أنه ال
يجزئ في القدمين إال ما يجزئ في الوجه من الغسل أو الرأس من المسح وكان يحتمل أن يكون

أريد بغسل القدمين أو مسح ما بعض المتوضئين دون بعض

[  ] 4فلما مسح رسول اهلل على الخرين وأمر به من ادخل رجليه في الخرين وهو كامل الط ارة

دلت سنة رسول اهلل على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسح ما بعض المتوضئين دون بعض

[  ] 4وقال اهلل تبارك وتعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي ما جزاء بما كسبا نكاال من اهلل }
[  ] 4وسن رسول اهلل أن ال قطع في ثمر وال كثر وان ال يقطع إال من بلغت سرقته ربع دينار
فصاعدا
[  ] 4وقال اهلل { والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد من ما مائة جلدة }
[  ] 4وقال في اإلماء { فإذا احصن فإن أتين براحشة فعلي ن نصف ما على المحصذنات مذن
العذاب }
[  ] 4فدل القرآن على انه إنما أريد بجلد المائة األحرار دون اإلماء فلما رجم رسول اهلل الثيذب
من الزناة ولم يجلده دلت سنة رسول اهلل على أن المراد بجلد المائة من الزناة الحذران البكذران

وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن
لزمه اسم سرقة وزنا
[  ] 4وقال اهلل { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن هلل خمسه وللرسول ولذي القربذى واليتذامى
والمساكين وابن السبيل }
[  ] 4فلما أعطى رسول اهلل بني هاشم وبني المطلب س م ذي القربى دلت سنة رسول اهلل ان ذا

القربى الذين جعل اهلل ل م س ما من الخمس بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم

[  ] 4وكل قريش ذو قرابة وبنو عبد شمس مساوية بني المطلب في القرابة هم معا بنو أب وأم

وإن انررد بعض بني المطلب بوالدة من بني هاشم دون م

[  ] 4فلما لم يكن الس م لمن انررد بالوالدة من بني المطلب دون من لم تصبه والدة مذن بنذي

هاشم من م دل ذلك على أن م إنما اعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم النسب مع كينونت م معا

مجتمعين في نصر النبي بالشعب وقبله وبعده وما أراد اهلل جل ثناؤه ب م خاصا
[  ] 4ولقد ولدت بنو هاشم في قريش فما أعطي من م واحد بوالدت م من الخمس شيئا وبنو نوفل

مساويت م في جذم النسب وإن انرردوا بان م بنوا أم دون م

[  ] 4قال اهلل { واعلموا أنما غنمتم من شيء فان هلل خمسه وللرسول }
[  ] 4فلما أعطى رسول السلب القاتل في اإلقبال دلت سنة النبي على أن الغنيمة المخموسة فذي

كتاب اهلل غير السلب إذ كان السلب مغنوما في اإلقبال دون االسالب المأخوذة في غيذر اإلقبذال
وان األسالب المأخوذة في غير اإلقبال غنيمة تخمس مع ما سواها من الغنيمة بالسنة
[  ] 4ولوال االستدالل بالسنة وحكمنا بالظاهر قطعنا من لزمه اسم سرقة وضربنا مائة كل مذن
زنى حرا ثيبا واعطينا س م ذي القربى كل من بنه وبين النبي قرابة ثم خلص ذلك إلى طوائذف

من العرب ألن له في م وشايج ارحام وخمسنا السلب ألنه من للمغنم مع ما سواه من الغنيمة
بيان فرض اهلل في كتابه اتباع سنة نبيه

[  ] 4قال الشافعي وضع اهلل رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه انذه
جعله علما لدينه بما افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان من فضيلته بما قرن من اإليمان

برسوله مع اإليمان به

[  ] 4فقال تبارك وتعالى { فآمنوا باهلل ورسوله وال تقولوا ثالثة انت وا خيرا لكم إنما اهلل إله واحد

سبحانه ان يكون له ولد } 75 72

 438وقال { إنما المؤمنين الذين آمنوا باهلل ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى
يستأذنوه }

 439فجعل كما ابتداء اإليمان الذي ما سواه تبع له اإليمان باهلل ورسوله
 42فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال اإليمان أبدا حتى يؤمن برسوله معه
[  ] 4وهكذا سن رسوله في كل من امتحنه لإليمان
 424أخبرنا مالك عن هالل بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم قال أتيت رسول
اهلل بجارية فقلت يا رسول على رقبة أفأعتق ا فقال ل ا رسول اهلل أين اهلل فقالت في السماء فقذال

ومن أنا قالت أنت رسول اهلل قال فأعتق ا
 423قال الشافعي معاوية بن الحكم وكذلك رواه غير مالك وأظن مالك لم يحرظ اسمه
[  ] 4قال الشافعي فررض اهلل على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله
[  ] 4فقال في كتابه { ربنا ابعث في م رسوال من م يتلو علي م آياتك ويعلم م الكتذاب والحكمذة

ويزكي م إنك أنت العزيز الحكيم }

[  ] 4وقال جل ثناؤه { كما أرسلنا فيكم رسول منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكي م ويعلم م الكتذاب
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون } 77
[  ] 4وقال { لقد من اهلل على المؤمنين إذ بعث في م رسوال من أنرس م يتلو علي م آياته ويزكي م
ويعلم م الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لري ضالل مبين }
[  ] 4وقال جل ثناؤه { هو الذي بعث في األميين رسوال من م يتلو علي م آياته ويزكي م ويعلم م

الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لري ضالل مبين }

[  ] 4وقال { واذكروا نعمة اهلل عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به }
[  ] 4وقال { وانزل اهلل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضذل اهلل عليذك

عظيما }

[  ] 4وقال { واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات اهلل والحكمة إن اهلل كان لطيرا خبيرا }
[  ] 4فذكر اهلل الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول

الحكمة سنة رسول اهلل

[  ] 4وهذا يشبه ما قال واهلل أعلم
 452ألن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة فلم يجز اهلل منه على خلقه بتعليم م الكتابوالحكمة فلم يجز
واهلل اعلم أن يقال الحكمة ها هنا إال سنة رسول اهلل

[  ] 4وذلك أن ا مقرونة مع كتاب اهلل وأن اهلل افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع امره

فال يجوز أن يقال لقوله فرض إال لكتاب اهلل ثم سنة رسوله

[  ] 4لما وصرنا من أن اهلل جعل اإليمان برسوله مقرونا باإليمان به 79
[  ] 4وسنة رسول اهلل مبينة عن اهلل معنى ما أراد دليال على خاصة وعامة ثم قرن الحكمة ب ذا
بكتابه فاتبع ا إياه ولم يجعل هذا ألحد من خلقه غير رسوله
باب فرض اهلل طاعة رسول اهلل مقرونة بطاعة اهلل ومذكورة وحدها
[  ] 4قال اهلل { وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسوله أمرا ان يكون ل م الخيرة مذن

أمرهم ومن يعص اهلل ورسوله فقد ضل ضالال مبينا }
[  ] 4وقال { يا أي ا الذين آمنوا اطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم فإن تنازعتم في

شيء فردوه إلى اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تاويال }
[  ] 4فقال بعض أهل العلم اولوا األمر أمراء سرايا رسول اهلل واهلل أعلم وهكذا أخبرنا

[  ] 4وهو يشبه ما قال واهلل أعلم لن كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعذرف غمذارة

وكانت تأنف ان يعطي بعض ا بعضا طاعة اإلمارة

[  ] 4فلما دانت لرسول اهلل بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول اهلل
[  ] 4فأمر ان أطيعوا أولي األمر الذين أمرهم رسول اهلل الطاعة مطلقة بل طاعة مستثناة فيمذا

ل م وعلي م فقال { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهلل } يعني إن اختلرتم في شيء

[  ] 4وهذا إن شاء اهلل كما قال في أولي األمر إال انه يقول { فإن تنازعتم } يعني واهلل أعلم هم

وأمراؤهم الذين أمروا بطاعت م { فردوه إلى اهلل والرسول } يعني واهلل اعلم إلى مذال قذال اهلل
والرسول إن عرفتموه فإن لم تعرفوه سالتم الرسول عنه إذا وصلتم أو من وصل منكم اليه
[  ] 4ألن ذلك الررض الذي ال منازعة لكم فيه لقول اهلل { وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى

اهلل ورسوله أمرا ان يكون ل م الخيرة من أمرهم }

[  ] 4ومن يتنازع ممن بعد رسول اهلل رد األمر إلى قضاء اهلل ثم قضاء رسوله فإن لم يكن فيما

تنازعوا فيه قضاء نصا في ما وال في واحد من ما ردوه قياسا على أحدهما كما وصرت من ذكذر
القبلة والعدل والمثل مع ما قال اهلل في غير أية مثل هذا المعنى
[  ] 4وقال { ومن يطع اهلل والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهلل علي م مع النبيذين والصذديقين

والش داء والصالحين وحسن أولئك رفيقا }
[  ] 4وقال { يا أي ا الذين آمنوا أطيعوا اهلل ورسوله }
باب ما أمر اهلل من طاعة رسول اهلل
[  ] 4قال اهلل جل ثناؤه { غن الذين يبايعونك إنما يبايعون اهلل يد اهلل فوق أيدي م فمن نكث فإنمذا
ينكث على نرسه ومن أوفى بما عاهد عليه اهلل فسيؤتيه أجرا عظيما }
[  ] 4وقال { ومن يطع الرسول فقد اطاع اهلل }
[  ] 4فاعلم م أن بيعت م رسوله بيعته وكذلك أعلم م أن طاعت م طاعته ز
[  ] 4وقال { فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بين م ثم ال يجدوا في أنرس م حرجا
مما قضيت ويسلموا تسليما }
[  ] 4نزلت هذه اآلية فيما بلغنا واهلل أعلم في رجل خاصم الزبير في أرض فقضى النبذي ب ذا
للزبير

[  ] 4وهذا القضاء سنة من رسول اهلل الحكم منصوص في القرآن
[  ] 4والقرآن يدل واهلل أعلم على ما وصرت ألنه لو كان قضاء بالقرآن كان حكما منصوصذا

بكتاب اهلل وأشبه أن يكونوا إذا لم يسلموا لحكم كتاب اهلل نصا غير مشكل األمذر ان ذم ليسذوا
بمؤمنين إذا ردوا حكم التنزيل إذا لم يسلموا له
[  ] 4وقال تبارك وتعالى { ال تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم اهلل الذين

يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالرون عن أمره ان تصيب م فتنة أو يصيب م عذاب أليم }
[  ] 4وقال { وإذا دعوا إلى اهلل ورسوله ليحكم بين م إذا فريق من م معرضون وإن يكذن ل ذم

الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوب م مرض أم ارتابوا أم يخافون ان يحيف اهلل علي م ورسوله بذل
أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اهلل ورسوله ليحكم بين م ان يقولوا سمعنا

وأطعنا واولئك هم المرلحون ومن يطع اهلل ورسوله ويخشى اهلل ويتقه فأولئك هم الرائزون }

[  ] 4فأعلم اهلل الناس في هذه اآلية ان دعاءهم إلى رسول اهلل ليحكم بين م دعاء إلى حكم اهلل ألن

الحاكم بين م رسول اهلل وإذا سلموا لحكم رسول اهلل فإنما سلموا لحكمه بررض اهلل

[  ] 4وانه أعلم م ان حكمه حكمه على معنى افتراضه حكمه وما سبق في علمه جل ثناؤه مذن

إسعاده بعصمته وتوفيقه وما ش د له به من هدايته واتباعه أمره

[  ] 4فاحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله وإعالم م أن ا طاعته
[  ] 4فجمع ل م أن أعلم م أن الررض علي م اتباع امره وأمر رسوله وأن طاعة رسوله طاعته

ثم أعلم م أنه فرض على رسوله اتباع أمره جل ثناؤه

باب ما أبان اهلل لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحي إليه وما ش د له به من اتباع ما أمر
به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
[  ] 4قال الشافعي قال اهلل جل ثناؤه لنبيه { يا أي ا النبي اتق اهلل وال تطع الكافرين والمنافقين إن
اهلل كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن اهلل كان بما تعملون خبيرا }
[  ] 4وقال { اتبع ما أوحي إليك من ربك ال إله إال هو وأعرض عن المشركين }
[  ] 4وقال { ثم جعلناك على شريعة من األمر فاتبع ا وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون }

[  ] 4فأعلم اهلل رسوله منه عليه بما سبق في علمه من عصمته إياه من خلقه فقذال { يذا أي ذا
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم ترعل فما بلغت رسالته واهلل يعصمك من الناس }
[  ] 4وش د له جل ثناؤه باستمساكه بما امره به وال دى في نرسه وهداية من اتبعه فقال { وكذلك

أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإليمان ولكن جعلناه نورا ن دي به من

نشاء من عبادنا وإنك لت دي إلى صراط مستقيم }

[  ] 4وقال { لوال فضل اهلل عليك ورحمته ل مت طائرة من م أن يضلوك وما يضلون إال أنرس م
وما يضرونك من شيء وأنزل اهلل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضذل اهلل

عليك عظيما }

[  ] 4فأبان اهلل أن قد فرض على نبيه اتباع امره وش د له بالبالغ عنه وش د به لنرسذه ونحذن

نش د له به تقربا إلى اهلل باإليمان به وتوسال إليه بتصديق كلماته

[  ] 4أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أب يعمرو مولى المطلب عن المطلب بذن حنطذب ان

رسول اهلل قال ما تركت شيئا مما امركم اهلل به إال وقد امرتكم به وال تركت شيئا مما ن ذاكم اهلل
عنه إال وقد ن يتكم عنه
[  ] 4قال الشافعي وما أعلمنا اهلل مما سبق في علمه وحتم قضائه الذي ال يرد من فضله عليذه

ونعمته انه منعه من ان ي موا به ان يضلوه وأعلمه ان م ال يضرونه من شيء وفي ش ادته بأنذه

ي دي إلى صراط مستقيم صراط اهلل والش ادة بتأديبه رسالته واتباع أمره وفيمذا وصذرت مذت
فرضه طاعته وتأكيده إياه في اآلي ذكرت ما اقدم اهلل به الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسذول

اهلل واتباع أمره

[  ] 4قال الشافعي وما سن رسول اهلل فيما ليس هلل فيه حكم فبحكم اهلل سنة وكذلك أخبرنا اهلل في

قوله { وإنك لت دي إلى صراط مستقيم صراط اهلل }

[  ] 4وقد سن رسول اهلل مع كتاب اهلل وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب

[  ] 4وكل ما سن ف قد ألزمنا اهلل اتباعه وجعل في اتباعه طاعته وفي العنود عن اتباع ا معصيته

التي لم يعذر ب ا خلقا ولم يجعل له من اتباع سنن رسول اهلل مخرجا لما وصرت وما قال رسذول

اهلل

[  ] 4أخبرنا سريان عن سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد اهلل سمع عبيد اهلل بن أبذي رافذع
يحدث عن أبيه أن رسول اهلل قال ال الرين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه األمر من أمذري ممذا
أمرت به أو ن يت عنه فيقول ال أدري ما وجدنا في كتاب اهلل اتبعناه
[  ] 4قال سريان وحدثنيه محمد بن المنكدر عن النبي مرسال
[  ] 4قال الشافعي األريكة السرير
[  ] 4وسنن رسول اهلل مع كتاب اهلل وج ان أحدهما نص كتاب فاتبعه رسول اهلل كما انذزل اهلل
واآلخر جملة بين رسول اهلل فيه عن اهلل معنى ما أراد بالجملة وأوضح كيف فرضذ ا عامذا أو

خاصا وكيف أراد ان يأتي به العباد وكالهما اتبع فيه كتاب اهلل

[  ] 4قال فلم أعلم من أهل العلم مخالرا في أن سنن النبي من ثالثة وجوه فاجتمعوا من ا علذى

وج ين

[  ] 3والوج ان يجتمعان ويتررعان أحدهما ما أنزل اهلل فيه نص كتاب فبين رسول اهلل مثل مذا
نص الكتاب واآلخر مما أنزل اهلل فيه جملة كتاب فبين عن اهلل معنى ما أراد وهذذان الوج ذان

اللذان لم يختلروا في ما

[  ] 3والوجه الثالث ما سن رسول اهلل فيما ليس فيه نص كتاب
[  ] 3فمن م من قال جعل اهلل له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضذاه أن

يسن فيما ليس فيه نص كتاب

[  ] 3ومن م من قال لم يسن سنة قط إال ول ا أصل في الكتاب كما كانت سنته لتبيين عدد الصالة

وعمل ا على أصل جملة فرض الصالة وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع ألن اهلل قال
{ ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } وقال { وأحل اهلل البيع وحرم الربا } فما أحل وحرم فإنما بين
فيه عن اهلل كما بين الصالة

[  ] 4ومن م من قال بل جاءته به رسالة اهلل فأثبتت سنته
[  ] 3ومن م من قال ألقي في روعه كل ما سن وسنته الحكمة الذي القي في روعه عن اهلل فكان

ما ألقي في روعه سنته

[  ] 3أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب قال قال رسول اهلل إن الذروح

األمين قد ألقي في روعي أنه لن تموت نرس حتى تستوفي رزق ا فاجملوا في الطلب

[  ] 3فكان مما ألقي في روعه سنته وهي الحكمة التي ذكر اهلل وما أنزل به عليه كتذاب ف ذو
كتاب اهلل وكل جاءه من نعم اهلل كما أراد اهلل وكما جاءته النعم تجمع ا النعمة وتتررق بأن ذا فذي

أمرو بعض ا غير بعض ونسأل اهلل العصمة والتوفيق

[  ] 3وأي هذا كان فقد بين اهلل أنه فرض فيه طاعة رسوله ولم يجعل ألحد مذن خلقذه عذذرا

بخالف أمر عرفه من أمر رسول اهلل وان قد جعل اهلل بالناس الحاجة إليه في دين م وأقام علذي م
حجته بما دل م عليه من سنن رسول اهلل معاني ما أراد اهلل بررائضه في كتابه ليعلم من عرف من ا
ما وصرنا أن سنته صلى اهلل عليه إذا كانت سنة مبينة عن اهلل معنى ما أراد من مرروضه فيما فيه
كتاب يتلونه وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى ف ي كذلك أين كانت ال يختلف حكم اهلل ثذم حكذم

رسوله بل هو الزم بكل حال
[  ] 3وكذلك قال رسول اهلل في حديث أبي رافع الذي كتبنا قبل هذا
[  ] 3وسأذكر مما وصرنا من السنة مع كتاب اهلل والسنة فيما ليس فيه نص كتاب بعض ما يدل

على جملة ما وصرنا منه إن شاء اهلل

[  ] 3فأول ما نبدأ به من ذكر سنة رسول اهلل مع كتاب اهلل ذكر االستدالل بسنته علذى الناسذخ

والمنس وخ من كتاب اهلل ثم ذكر الررائض المنصوصة التي سن رسول اهلل مع ا ثم ذكر الررائض
الجمل التي أبان رسول اهلل عن اهلل كيف هي ومواقيت ا ثم ذكر العام من أمر اهلل الذذي أراد بذه

العام والعام الذي أراد به الخاص ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب
ابتداء الناسخ والمنسوخ

[  ] 3قال الشافعي إن اهلل خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلق م وب م ال معقب لحكمذه

وهو سريع الحساب

[  ] 3وأنزل علي م الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وفرض في م فرائض أثبت ا وأخذرى
نسخ ا رحمة لخلقه بالتخريف عن م وبالتوسعة علي م زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه وأثاب م علذى
االنت اء إلى ما أثبت علي م جنته والنجاة من عذابه فعمت م رحمته فيما أثبت ونسخ فله الحمد على

نعمه

[  ] 3وأبان اهلل ل م أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وان السنة ال ناسخة للكتاب وإنمذا
هي تبع للكتاب يمثل ما نزل نصا ومرسرة معنى ما أنزل اهلل منه جمال
[  ] 3قال اهلل { وإذا تتلى علي م آياتنا بينات قال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذذا أو

بدله قل ما يكون لي أن يكون ابدله من تلقاء نرسي إن اتبع إال ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت

ربي عذاب يوم عظيم }

[  ] 3فأخبر اهلل أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ولم يجعل له تبديله نرسه
[  ] 3وفي قوله { ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نرسي } بيان ما وصرت من أنه ال ينسخ كتاب

اهلل إال بكتابه كما كان المبتدىء لررضه ف و المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه وال يكون ذلذك
ألحد من خلقه
[  ] 3وكذلك قال { يمحو اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب }
[  ] 3وقد قال بعض أهل العلم في هذه اآلية واهلل أعلم داللة على أن اهلل جعل لرسوله أن يقذول
من تلقاء نرسه بتوفيقه فيما لم ينزل فيه كتابا واهلل أعلم
[  ] 3وقيل في قوه { يمحو اهلل ما يشاء } يمحو فرض ما يشاء ويثبت ما يشاء وهذا يشبه مذا

قيل واهلل أعلم

[  ] 3وفي كتاب اهلل داللة عليه قال اهلل { ما ننسخ من آية أو ننس ا نأتي بخير من ا أو مثل ا ألم

تعلم أن اهلل على كل شيء قدير }

[  ] 3فأخبر اهلل أن ننسخ القرآن وتأخير انزاله ال يكون إال بقران مثله
[  ] 3وقال { وإذا بدلنا آية مكان آية واهلل أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مرتر }
[  ] 3وهكذا سنة رسول اهلل ال ينسخ ا إال سنة لرسول اهلل ولو أحدث اهلل لرسوله في أمر سذن

فيه غير ما سن رسول اهلل لسن فيما أحدث اهلل إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبل ذا

مما يخالر ا وهذا مذكور في سنته صلى اهلل عليه وسلم

[  ] 3فإن قال قائل فقد وجدنا الداللة على أن القرآن ينسخ القرآن ال أنه ال مثل للقرآن فأوجذدنا
ذلك في السنة
[  ] 3قال الشافعي فيما وصرت من فرض اهلل على الناس اتباع أمر رسول اهلل دليل على أن سنة

رسول اهلل إنما قبلت عن اهلل فمن اتبع ا فبكتاب اهلل تبع ا وال نجد خبرا ألزمه اهلل خلقه نصا بينذا

إال كتابه ثم سنة نبيه فإذا كانت السنة كما وصرت ال شبه ل ا من قول خلق من خلق اهلل لم يجز أن
ينسخ ا إال مثل ا وال مثل ل ا غير سنة رسول ألن اهلل لم يجعل آلدمي بعده ما جعل له بل فرض
على خلقه اتباعه فألزم م أمره فالخلق كل م له تبع وال يكون للتابع أن يخالف ما فذرض عليذه

اتباعه ومن وجب عليه اتباع سنة رسول اهلل لم يكن له خالف ا ولم يقم مقام ان ينسخ شيئا من ا
[  ] 3فإن قال أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت وال تؤثر السنة التي نسخت ا
[  ] 3فال يحتمل هذا وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما يلزم فرضه ولو جاز هذا
خرج عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا لعل ا منسوخة وليس ينسخ فرض أبدا إال ثبت مكانه

فرض كما نسخت نسخت قبله بيت المقدس فاثبت مكان ا الكعبة وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا
[  ] 3فإن قال قائل هل ننسخ السنة بالقرآن

[  ] 3قيل لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته األولى منسذوخة بسذنته

اآلخرة حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله
[  ] 3فإن قال ما الدليل على ما تقول

[  ] 3فما وصرت من موضعه من اإلبانة عن اهلل معنى ما أراد بررائضه خاصذا وعامذا ممذا

وصرت في كتابي هذا وأنه ال يقول أبدا لشيء إال بحكم اهلل ولو نسخ اهلل مما قذال حكمذا لسذن

رسول اهلل فيما نسخه سنة

[  ] 3ولو جاز أن يقال قد سن رسول اهلل ثم نسخ سنته بالقرآن وال يؤثر عن رسول اهلل السذنة

الناسخة جاز أن يقال فيما حرم رسول اهلل من البيوع كل ا قد يحتمل ا يكون حرم ا قبل أن ينزل
عليه { أحل اهلل البيع وحرم الربا } وفيمن رجم من الزناة قد يحتمل ا يكون الرجم منسوخا لقول

اهلل { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد من ما مائة جلدة وفي المسح على الخرذين نسذخت آيذة
الوضوء المسح وجاز أن يقال ال يدرأ عن سارق سرق من غير حرز وسرقته أقل من ربع دينار

لقول اهلل { السارق والسارقة فاقطعوا أيدي ما } ألن اسم السرقة يلزم من سرق قلذيال وكثيذرا
ومن حرز ومن غير حرز ولجاز رد كل حديث عن رسول اهلل بأن يقال لم يقله إذا لم يجده مثذل
التنزيل وجاز رد السنن ب ذين الوج ين فتركت كل سنة مع ا كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقذه
وهي ال تكون ابدا إال موافقة له إذا احتمل اللرظ فيما روي عنه خالف اللرظ في التنزيل بوجه أو

احتمل أن يكون في اللرظ عنه أكثر مما في اللرظ في التنزيل وإن كان محتمال أن يخالره من وجه
[  ] 3وكتاب اهلل وسنة رسوله تدل على خالف هذا القول وموافقة ما قلنا

[  ] 3وكتاب اهلل البيان الذي يشري به من العمى وفيه الداللة على موضع رسول اهلل من كتذاب

اهلل ودينه واتباعه له وقيامه بتبيينه عن اهلل

الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
[  ] 3قال الشافعي مما نقل بعض من سمعت منه من أهل العلم أن اهلل أنزل فرضا في الصذالة

قبل فرض الصلوات الخمس فقال { يا أي ا المزمل قم الليل إال قليال نصره أو انقص منه قلذيال أو
زد عليه ورتل القرآن ترتيال } ثم نسخ هذه في السورة معه فقال { إن ربك يعلم أنك تقوم أدنذى
من ثلثي الليل ونصره وثلثه وطائرة من الذين معك واهلل يقدر الليل والن ار علم أن لذن تحصذوه

فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرض وآخرون يضربون في األرض

يبتغون من فضل اهلل وآخرون يقاتلون في سبيل اهلل فاقرؤا ما تيسر منه وأقيموا الصذالة وآتذوا

الزكاة }

[  ] 3ولما ذكر اهلل بعد أمره بقيام اهلل نصره إال قليال أو لزيادة عليه فقال { أدنى من ثلثي الليذل
ونصره وثلثه وطائرة من الذين معك } فخرف فقال { علم أن سيكون منكم مرضى } قرأ إلذى {

فاقرؤا ما تيسر منه }

[  ] 3قال الشافعي فكان بينا في كتاب اهلل نسخ قيام الليل ونصره والنقصان من النصف والزيادة

عليه بقول اهلل { فاقرؤا ما تيسر منه }

[  ] 3فاحتمل قول اهلل { فاقرؤا ما تيسر منه } معنيين
[  ] 3أحدهما أن يكون فرضا ثابتا أنه أزيل به فرض غيره
[  ] 3واآلخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره وذلك لقول اهلل { ومن الليل

فت جد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا } فاحتمل قوله { ومن الليل فت جد به نافلة
لك } أن يت جد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه
[  ] 3قال فكان الواجب طلب االستدالل بالسنة على أحد المعنيين فوجدنا سنة رسذول اهلل تذدل
على أال واجب من الصالة إال الخمس فصرنا إلى أن الواجب الخمس وأن ما سواها واجب مذن

صالة قبل ا منسوخ ب ا استدالال بقول اهلل { فت جد به نافلة لك } وأن ا ناسخة لقيام الليل ونصذره
وثلثه وما تيسر
[  ] 3ولسنا نحب ألحد ترك أن يت جد بما يسره اهلل عليه من كتابه مصليا به وكيف ما أكثر ف و
احب إلينا
[  ] 3أخبرنا مالك عن عمه أبي س يل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد اهلل يقول جاء

أعرابي من أهل نجد ثائر الراس نسمع دوي صوته وال نرقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عذن
اإلسالم فقال النبي خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها فقال ال إال أت تطوع قال

وذكر له رسول اهلل صيام ش ر رمضان فقال هل علي غيره قال ال إال أن تطوع فذأدبر الرجذل

وهو يقول ال أزيد على هذا وال أنقص منه فقال رسول اهلل أفلح غن صدق

[  ] 3ورواه عبادة بن الصامت عن النبي أنه قال خمس صلوات كتب ن اهلل على خلقه فمن جاء
ب ن لم يضيع من ن شيئا استخرافا بحق ن كان له عند اهلل ع دا أن يدخله الجنة
باب فرض الصالة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من ال تكتب صالته
بالمعصية
[  ] 3قال اهلل تبارك وتعالى { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض

وال تقربوهن حتى يط رن فإذا تط رن فأتوهن من حيث أمركم اهلل إن اهلل يحب التوابين ويحذب

المتط رين }

[  ] 3قال الشافعي افترض اهلل الط ارة على المصلي في الوضوء والغسل من الجنابة فلم تكذن
لغير طاهر صالة ولما ذكر اهلل المحيض فأمر باعتزال النساء حتى يط رن فإذا تط ذرن أتذين
استدللنا على أن تط رن بالماء بعد زوال المحيض ألن الماء موجود في الحاالت كل ا في الحضر

فال يكون للحائض ط ارة بالماء ألن اهلل إنما ذكر التط ذر بعذد أن يط ذرن وتط ذرهن زوال
المحيض في كتاب اهلل ثم سنة رسوله
[  ] 3أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وذكرت احرام ا مذع النبذي

وأن ا حاضت فأمرها ان تقضي ما يقضي الحاج غير أن ال تطوفي بالبيت حتى تط ري

[  ] 3فاستدللنا على أن اهلل إنما أراد بررض الصالة من إذا توضأ واغتسل ط ر فأما الحائض فال

تط ر بواحد من ما وكان الحيض شيئا خلق في ا لم تجتلبه على نرس ا فتكون عاصية به فزال عن ا
فرض الصالة أيام حيض ا فلم يكن علي ا قضاء ما تركت من ا في الوقت الذي يزول عن ذا فيذه

فرض ا

[  ] 3وقلنا في المغمي عليه والمغلوب على عقله بالعارض من أمر اهلل الذي ال جناية لذه فيذه

قياسا على الحائض إن الصالة عنه مرفوعة ألنه ال يعقل ا ما دام في الحال التي ال يعقل في ا

[  ] 3وكان عاما في أهل العلم أن النبي لم يأمر الحائض بقضاء الصالة وعامذا أن ذا أمذرت

بقضاء الصوم فررقنا بين الررضين استدالال بما وصرت من نقل أهل العلم وإجماع م

[  ] 3وكان الصوم مرارق الصالة في أن للمسافر تأخيره عن ش ر رمضان وليس له ترك يذوم

ال يصلي فيه صالة السرر كان الصوم ش را من اثنى عشر ش را وكان في أحد عشر ش را خليا
من فرض الصوم ولم يكن أحد من الرجال مطيقا بالرعل للصالة خليا من الصالة
[  ] 3قال اهلل { ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وال جنبا إال عابري سبيل
حتى تغتسلوا }
[  ] 3فقال بعض أهل العلم نزلت هذه اآلية قبل تحريم الخمر
[  ] 3فدل القرآن واهلل أع لم على أال صالة لسكران حتى يعلم ما يقول إذ بدا بن يه عن الصذالة
وذكر معه الجنب فلم يختلف أهل العلم اال صالة لجنب حتى يتط ر
[  ] 3وإن كان ن ي السكران عن الصالة قبل تحريم الخمر ف و حين حرم الخمر أولى ان يكون

من يا بأنه عاص من وج ين أحدهما ان يصلي في الحال التي هو في ا من ي واآلخر أن يشذرب

الخمر

[  ] 3والصالة قول وعمل وإمساك فإذا لم يعقل القول والعمل واإلمساك فلم يأت بالصالة كمذا
أمر فال تجزىء عنه وعليه إذا أفاق القضاء
[  ] 3ويرارق المغلوب على عقله بأمر اهلل الذي ال حيلة له فيه السكران ألنه أدخل نرسذه فذي

السكر فيكون على السكران القضاء دون المغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتلبه على نرسه

فيكون عاصيا باجتالبه

[  ] 3ووجه اهلل رسوله للقبلة في الصالة إلى بيت المقدس فكانت القبلة التي ال يحل قبل نسذخ ا
استقبال غيرها ثم نسخ اهلل قبلة بيت المقدس ووج ه إلى البيت فال يحل ألحد استقبال بيت المقدس

أبدا لمكتوبة وال يحل أن يستقبل غير البيت الحرام

[  ] 3قال وكل كان حقا في وقته فكان التوجه إلى بيت المقدس يام وجه اهلل إليه نبيه حقذا ثذم

نسخه فصار الحق في التوجه إلى البيت الحرام ال يحل استقبال غيره في مكتوبه إال فذي بعذض
الخوف أو نافلة في سرر استدالال بالكتاب والسنة
[  ] 3وهكذا كل ما نسخ اهلل ومعنى نسخ ترك فرضه كان حقا في وقته وتركه حقا غذا نسخه
اهلل فيكون من أدرك فرضه مطيعا به وبتركه ومن لم يرك فرضه مطيعا باتباع الررض الناسخ له
[  ] 3قال اهلل لنبيه { قد نرى تقلب وج ك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وج ك شذطر

المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره }

[  ] 3فإن قال قائل فأين الداللة على أن م حولوا إلى قبلة بعد قبلة
[  ] 3فري قول اهلل { سيقول السر اء من الناس ما والهم عن قبلت م التي كذانوا علي ذا قذل هلل

المشرق والمغرب ي دي من يشاء إلى صراط مستقيم }

[  ] 3مالك عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر قال بينما الناس بقباء في صذالة الصذبح غذذ

جاءهم آت فقال إن النبي قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاسذتقبلوها وكانذت
وجوه م إلى الشام فاستدركوا إلى الكعبة
[  ] 3مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول صلى رسول اهلل ستة عشر

ش را نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بش رين
[  ] 3قال واالستدالل بالكتاب في صالة الخوف قول اهلل { فإن خرتم فرجاال أو ركبانا } ولذيس

لمصلي المكتوبة أن يصلي راكبا إال في خوف ولم يذكر اهلل أن يتوجه القبلة

[  ] 3وروى بن عمر عن رسول اهلل صالة الخوف فقال في روايته فإن كان خوف أشد من ذلك

صلوا رجاال وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبلي ا

[  ] 3وصلى رسول اهلل النافلة في السرر على راحلته أين توج ت به حرظ ذلك عن جابر بن عبد
اهلل وأنس بن مالك وغيرهما وكان ال يصلي المكتوبة مسافرا إال باألرض متوج ا للقبلة
[  ] 3بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن عثمان بن عبد اهلل بن سراقة عن جابر بن عبد اهلل أن
النبي كان يصلي على راحلته موج ة به قبل المشرق في غزوة بني أنمار

[  ] 3قال اهلل { يا أي ا النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون

مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألرا من الذين كرروا بان م قوم ال يرق ون }

[  ] 3ثم أبان في كتابه انه وضع عن م ان يقوم الواحد بقتال العشرة واثبت علي م أن يقوم الواحد
بقتال اإلثنين فقال { اآلن خرف اهلل عنكم وعلم أن فيكم ضعرا فإن يكن منكم مائة صابرون يغلبوا
مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألرين بإذن اهلل واهلل مع الصابرين }

[  ] 3أخبرنا سريان عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال لما نزلت هذه اآلية { إن يكن منكم

عشرون صابرون يغلبوا مائتين } كتب علي م أال يرر العشرين من المذائتين فذأنزل اهلل { اآلن
خرف اهلل عنكم وعلم أن فيكم ضعرا } إلى { يغلبوا مائتين } فكتب ان ال يرر المائة من المائتين
[  ] 3قال وهذا كما قال بن عباس إن شاء اهلل وقد بين اهلل هذا في اآلية وليست تحتاج إلى ترسير

[  ] 3قال { والالتي ياتين الراحشة من نسائكم فاستش دوا علي ن أربعذة مذنكم فغذن شذ دوا
فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل اهلل ل ن سبيال واللذان يأتيان ا منكم فآذوهمذا

فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عن ما إن اهلل كان توابا رحيما }

[  ] 3ثم نسخ اهلل الحبس واألذى في كتابه فقال { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد من ما مائذة

جلدة }

[  ] 3فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكرين
[  ] 3أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسذول اهلل

ق ال خذوا عني خذوا عني قد جعل اهلل ل ن سبيال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عذام والثيذب
بالثيب جلد مائة والرجم
[  ] 3أخبرنا الثقة من أهل العلم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن حطان الرقاشي عن عبذادة

بن الصامت عن النبي مثله

[  ] 3قال فدلت سنة رسول اهلل أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثبتذين

وأن الرجم ثابت على الثبتين الحرين

[  ] 3ألن قول رسول اهلل خذوا عني قد جعل اهلل ل ن سبيال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم أول نزل فنسخ به الحبس واألذي عن الزانيين

[  ] 3فلما رجم النبي ماعزا ولم يجلده وأمر أنيسا أن يغدوا على امرأة األسلمي فذإن اعترفذت
رجم ا دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم علي ما ألن كل شيء أبدا بعد

أول ف و آخر

[  ] 3فدل كتاب اهلل ثم سنة نبيه على أن الزانيين المملوكين خارجان من هذا المعنى
[  ] 3قال اهلل تبارك وتعالى في المملوكات { فإذا أحصن فإن أتين براحشة فعلي ن نصف ما على

المحصنات من العذاب }

[  ] 3والنصف ال يكون إال من الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فال نصف لذه ألن

المرجوم قد يموت في أول حجر يرمي به فال يزاد عليه ويرمي بالف وأكثر فيزاد عليذه حتذى
يموت فال يكون ل ذا نصف محدود أبدا والحدود موقتة باتالف نرس واالتالف موقت بعدد ضرب

أو تحديد قطع وكل هذا معروف وال نصف للرجم معروف

[  ] 3وقال رسول اهلل إذا زنت امة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل يرجم ا ولم يختلف

المسلمون في أال رجم على مملوك في الزنا
[  ] 3وإحصان األمة إسالم ا

[  ] 3وإنما قلنا هذا استدالال بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم
[  ] 3ولما قال رسول اهلل إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل محصذنة كانذت أو

غير محصنة استدللنا على أن قول اهلل في اإلماء { فإذا أحصن فإن أتين براحشة فعلي ن نصف ما
على المحصنات من العذاب } إذا اسلمن ال إذا نكحن فأصبن بالنكاح وال إذا اعتقن وإن لم يصبن
[  ] 3فإن قال قائل أراك توقع االحصان على معاني مختلرة

[  ] 3قيل نعم جماع اإلحصان أن يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم فاالسذالم مذانع

وكذلك الحرية مانعة وكذلك الزوج واإلصابة مانع وكذلك الحبس في البيوت مانع وكل مذا منذع

أحصن قال اهلل { وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم } وقال { ال يقاتلونكم جميعذا إال

في قرى محصنة } يعني ممنوعة
[  ] 3قال وآخر الكالم وأوله يدالن على أن معنى اإلحصان المذكور عاما في موضع دون غيره

أن اإلحصان ها هنا اإلسالم دون النكاح والحرية والتحصين بالحبس والعراف وهذه األسماء التي
يجمع ا اسم اإلحصان
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة واإلجماع
[  ] 3قال اهلل تبارك وتعالى { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين
واألقربين بالمعروف حقا على المتقين }
[  ] 3قال اهلل { والذين يتوفون منكم ويذرن أزواجا وصية ألزواج م متاع إلذى الحذول غيذر
إخراج فإن خرجن فال جناح عليكم في ما فعلن في أنرس ن من معروف واهلل عزيز حكيم }
[  ] 3فأنزل اهلل ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومع ما من األقربين وميراث الذزوج مذن

زوجته والزوجة من زوج ا

[  ] 3فكانت اآليتان محتملتين ألن تثبتا الوصية للوالدين واألقربين والوصية للزوج والميراث مع

الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا

[  ] 0فما احتملت اآليتان ما وصرنا كان على أهل العلم طلب الداللة من كتاب اهلل فما لم يجدوه

نصا في كتاب اهلل طلبوه في سنة رسول اهلل فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول اهلل فعن اهلل قبلوه بما
افترض من طاعته
[  ] 0و وجدنا أهل الرتيا ومكن حرظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم ال يختلرون

في أن النبي قال عام الرتح ال وصية لوارث وال يقتل مؤمن كافر ويأثرونه عن من حرظوا عنذه

ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي

[  ] 3فكان هذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض األمر من نقل واحد عن واحد وكذلك
وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين
[  ] 2قال وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فيه أن بعض رجال مج ولون

فرويناه عن النبي منقطعا

[  ] 2وإنما قبلناه بما وصرت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه وإن كنذا قذد ذكرنذا

الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس

[  ] 2أخبرنا سريان عن سليمان األحول عن مجاهد أن رسول اهلل قال ال وصية لوارث
[  ] 2فاستدللنا بما وصرت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي أن ال وصية لوارث على أن

المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي وإجماع العامة على القول
به
[  ] 2وكذلك قال أكثر العامة إن الوصية لألقربين منسوخة زائل فرضذ ا إذا كذانوا وارثذين
فبالميراث وإن كانوا غير وارثين فليس بررض أن يوصى ل م
[  ] 2إال أن طاوسا وقليال معه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين فمذن

أوصى لغير قرابة لم يجز

[  ] 2فلما احتملت اآلية ما ذهب إليه طاوس من أن الوصية للقرابة ثابتة إذ لم يكن في خبر أهل

العلم بالمغازي إال أن النبي قال ال وصية لوارث وجب عندنا على أهل العلم طلب الداللة على
خالف ما قال طاوس أو موافقته
[  ] 2فوجدنا رسول اهلل حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل ال مال له غيرهم فأعتق م عند الموت

فجزأهم النبي ثالثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة
[  ] 2أخبرنا بذلك عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قالبة عن أبي الم لب عن عمران بن حصين

عن النبي

[  ] 2قال فكانت داللة السنة في حديث عمران بن حصين بينة بأن رسول اهلل أنزل عتق م فذي

المرض وصية

[  ] 2والذي أعتق م رجل من العرب والعربي إنما يملك من ال قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز

النبي ل م الوصية

[  ] 2فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين ألن ذم ليسذوا

بقرابة للمعتق

[  ] 2ودل ذلك على أن ال وصية لميت إال في ثلث ماله ودل ذلك على أن يرد ما جاوز الثلذث

في الوصية وعلى ابطال االستسعاء وإثبات القسم والقرعة

[  ] 2وبطلت وصية الوالدين ألن ما وارثان وثبت ميراث ما
[  ] 2ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا
[  ] 2وأحب إلي لو أوصى لقرابة
[  ] 2وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مررق في مواضعه في كتاب { أحكام القرآن }
[  ] 2وإنما وصرت منه جمال يستدل ب ا على ما كان في معناها ورأيت أن ا كافية في األصذل

سكنت عنه وأسأل اهلل العصمة والتوفيق
[  ] 2وأتبعت ما كتبت من ا علم الررائض التي أنزل ا اهلل مرسرات وجمال وسنن رسول اهلل مع ا

وفي ا ليعلم من علم هذا من علم { الكتاب } الموضع الذي وضع اهلل به نبيه من كتابه ودينه وأهل
دينه
[  ] 2ويعلمون أن أتباع أمره وطاعة اهلل وأن سنته تبع لكتاب اهلل فيما أنزل وأن ذا ال تخذالف
كتاب اهلل أبدا
[  ] 2ويعلم من ف م الكتاب { هذا الكتاب } أن البيان يكون من وجوه ال من وجه واحد يجمع ا

أن ا عند أهل العلم بينه ومشتب ة البيان وعند من يقصر علمه مختلرة البيان
باب الررائض التي أنزل اهلل نصا

[  ] 2قال اهلل جل ثناؤه { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة ش داء فاجلدوهم ثمذانين

جلدة وال تقبلوا ل م ش ادة أبدا وأولئك هم الراسقون }

[  ] 2قال الشافعي فالمحصنات ها هنا البوالغ الحراير وهذا يدل على أن اإلحصان اسم جذامع

لمعاني مختلرة

[  ] 2وقال { والذين يرمون أزواج م ولم يكن ل م ش داء إال أنرس م فش ادة أحدهم أربعة ش ادات

باهلل إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة اهلل عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عن ذا العذذاب أن
تش د أربع ش ادات باهلل إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب اهلل علي ا إن كان من الصادقين }
[  ] 2فلما فرق اهلل بين حكم الزوج والقاذف سواه فحد القاذف سواه إال أن يأتي بأربعة شذ داء

على ما قال وأخرج الزوج باللعان من الحد دل ذلك على ان قذفه المحصنات الذين أريدوا بالجلد

قذفة الحرائر البوالغ غير األزواج

[  ] 2وفي هذا الدليل على ما وصرت من القرآن عربي يكون منه ظاهره عاما وهو يذراد بذه
الخاص ال أن واحدة من اآليتين نسخت األخرى ولكن كل واحدة من ما على ما حكم اهلل به فيررق

بين ما حيث فرق اهلل ويجمعان حيث مع اهلل

[  ] 2فإذا التعن الزوج خرج من الحد كما يخرج األجنبيون بالش ود وإذا لم يلتعن وزوجته حرة

بالغة حد

[  ] 2قال وفي العجالني وزوجته أنزلت آية اللعان وال عن النبي بين ما فحكى اللعان بين ما س ل
بن سعد الساعدي وحكاه بن عباس وحكى بن عمر حضور لعان عند النبي فما حكى من م واحذد

كيف لرظ النبي في أمرهما باللعان

[  ] 2وقد حكوا معا أحكاما لرسول اهلل ليست نصا في القرآن من ا ترريقه بين المتالعنين ونريذه

الولد وقوله إن جاءت به هكذا ف و للذي يت مه فجاءت به على الصرة وقال إن أمره لبين لوال
ما حكى اهلل وحكى بن عباس أن النبي قال عند الخامسة قروه فإن ا موجبة

[  ] 2فاستدللنا على أن م ال يحكون بعض ما يحتاج إليه من الحديث ويدعون بعض ما يحتاج إليه

منه وأواله أن يحكى من ذلك كيف ال عن النبي بين ما إال علما بأن أحدا قرأ كتذاب اهلل يعلذم أن
رسول اهلل إنما العن كما أنزل اهلل
[  ] 2فاكتروا بإبانة اهلل اللعان بالعدد والش ادة لكل واحد من ما دون حكاية لرظ رسول اهلل حذين
العن بين ما
[  ] 2قال الشافعي في كتاب اهلل غاية الكراية عن اللعان وعدده
[  ] 2ثم حكى بعض م عن النبي في الررقة بين ما كما وصرت

[  ] 2وقد وصرنا سنن رسول اهلل مع كتاب اهلل قبل هذا
[  ] 2قال اهلل { كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات } {
فمن ش د منكم الش ر فليصمه ومن كان مريضا }
[  ] 2ثم بين أي ش ر هو فقال { ش ر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينذات مذن
ال دى والررقان فمن ش د منكم الش ر فليصمه ومن كان مريضا أو على سرر فعدة من أيام أخذر
يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا اهلل على ما هداكم ولعلكم تشكرون

}
[  ] 2قال الشافعي فما علمت أحدا من أهل العلم بالحديث قبلنا تكلف أن يروي عذن النبذي أن
الش ر المرر وض صومه ش ر رمضان الذي بين شعبان وشوال لمعرفت م بش ر رمضذان مذن
الش ور واكتراء من م بأن اهلل فرضه

[  ] 2وقد تكلروا حرظ صومه في السرر وفطره وتكلروا كيف قضاؤه وما أشبه هذا مما ليس فيه

نص كتاب

[  ] 2وال علمت أحدا من غير أهل العلم احتاج في المسألة عن ش ر رمضان أي ش ر هذو وال
هل هو واجب أم ال
[  ] 2وهكذا ما أنزل اهلل من جمل فرائضه في أن علي م صالة وزكاة وحجا من أطاقه وتحذريم
الزنا والقتل وما أشبه هذا
[  ] 2قال وقد كانت لرسول اهلل في هذا سننا ليست نصا في القرآن أبان رسول اهلل عن اهلل معنى

ما أراد ب ا وتكلم المسلمون في أشياء من فروع ا لم يسن رسول اهلل في ا سنة منصوصة

[  ] 2فمن ا قول اهلل { فإن طلق ا فال تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره فإن طلق ا فال جناح

علي ما أن يتراجعا }

[  ] 2فاحتمل قول اهلل { حتى تنكح زوجا غيره } أن يتزوج ا زوج غيره وكان هذا المعنى الذي
يسبق إلى من خوطب به أن ا إذا عقدت علي ا عقدة النكاح فقد نكحت
[  ] 2واحتمل حتى يصيب ا زوج غيره ألن اسم النكاح يقع باإلصابة ويقع بالعقد
[  ] 2فلما قال رسول اهلل المرأة طلق ا زوج ا ثالثا ونكح ا بعده رجل ال تحلين حتذى تذذوقي
عسيلته ويذوق عسيلتك يعني يصيبك زوج غيره واإلصابة النكاح
[  ] 2فإن قال قائل فاذكر الخبر عن رسول اهلل بما ذكرت
[  ] 2قيل أخبرنا سريان عن بن ش اب عن عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي
فقالت إن رفاعة طلقني فبت طالقي وأن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما معه مثذل هدبذة

الثوب فقال رسول اهلل أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

[  ] 2قال الشافعي فبين رسول اهلل أن إحالل اهلل إياها للزوج المطلق ثالثا بعد زوج بالنكذاح إذا

كان مع النكاح إصابة من الزوج

الررائض المنصوصة التي سن رسول اهلل مع ا

[  ] 2قال اهلل تبارك وتعالى { إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجذوهكم وأيذديكم إلذى المرافذق
وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاط روا }
[  ] 2وقال { وال جنبا إال عابري سبيل حتى تغتسلوا }

[  ] 2فأبان أن ط ارة الجنب الغسل دون الوضوء
[  ] 2وسن رسول اهلل الوضوء كما أنزل اهلل فغسل وج ه ويديه إلى المرفقين ومسذح برأسذه
وغسل رجليه إلى الكعبين
[  ] 2أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس عن النبي
أنه توضأ مرة مرة
[  ] 2أخبرنا مالك بن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد اهلل بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى

هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول اهلل يتوضأ فقال عبد اهلل نعم فدعا بوضوء فافرغ على يديه
فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ثالثا ثم غسل وج ه ثالثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى

المرفقين ث م مسح براسه بيديه فاقبل ب ما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب ب ما إلى قراه ثم ردهمذا
إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه

[  ] 2فكان ظاهر قول اهلل { فاغسلوا وجوهكم } أقل ما وقع عليه اسم الغسل وذلك مرة واحتمل

أكثر

[  ] 2فسن رسول اهلل الوضوء مرة فوافق ذلك ظاهر القرآن وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسذل
واحتمل أكثر وسنه مرتين وثالثا
[  ] 2فلما سنه مرة استدللنا على أنه لو كانت مرة ال تجزىء لم يتوضأ مرة ويصذلي وأن مذا
جاوز مرة اختيار ال فرض في الرضوء ال يجزئ أقل منه
[  ] 2وهذا مثل ما ذكرت من الررائض قبله لو ترك الحديث فيه استغنى فيه بالكتاب وحين حكي

الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب اهلل

[  ] 2ولعل م إنما حكوا الحديث فيه لن أكثر ما توضأ رسول اهلل ثالثا فارادوا ان الوضوء ثالثذا

اختيار ال أنه واجب ال يجزئ أقل منه ولما ذكر منه في أن من توضأ وضوء هذا وكان ثالثا ثم
وصل ال يحدث نرسه فيما غرر له فأرادوا طلب الرضل في الزيادة في الوضوء وكانت الزيادة فيه

نافلة

[  ] 2وغسل رسول اهلل في الوضوء المرفقين والكعبين وكانت اآلية محتملة أن يكونا مغسذولين

وأن يكون مغسوال إلي ما وال يكونان مغسولين ولعل م حكوا الحديث إبانة ل ذا أيضا
[  ] 2وأشبه األمرين بظاهر اآلية أن يكونا مغسولين
[  ] 2وهذا بيان السنة مع بيان القرآن

[  ] 2وسواء البيان في هذا وفيما قبله ومستغنى بررضه بالقرآن عند أهل العلم ومختلرذان عنذد

غيرهم

[  ] 2وسن رسول اهلل في الغسل من الجنابة غسل الررج والوضوء كوضوء الصالة ثم الغسذل

فكذلك أحببنا أن نرعل

[  ] 2ولم أعلم مخالرا حرظت عنده من أهل العلم في أنه كيف ما جاء بغسل وأتى على اإلسذباغ
أجزأه وإن اختاروا غيره ألن الررض الغسل فيه ولم يحدد تحديد الوضوء
[  ] 2وسن رسول اهلل فيما يجب منه الوضوء وما الجنابة التي يجب منه الوضوء وما الجنابذة
التي يجب ب ا الغسل إذ لم يكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب
الررض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص
قال اهلل تبارك وتعالى { يسترتونك قل اهلل يرتيكم في الكاللة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخذت

فل ا نصف ما ترك وهو يرث ا إن لم يكن ل ا ولد }

[  ] 2وقال { للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما تذرك الوالذدان
واألقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مرروضا }
[  ] 2وقال { وألبويه لكل واحد من ما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه
أبواه فألمه الثلث فإن كان له اخوة فألمه السدس من بعد وصية يوصي ب ا أو ديذن آبذاؤكم ال

تدرون أي م أقرب لكم نرعا فريضة من اهلل إن اهلل كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم
إن لم يكن ل ن ولد فإن كان ل ن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين ب ا أو دين }
[  ] 2وقال { ول ن الربع } مع أي المواريث كل ا
[  ] 2فدلت السنة على أن اهلل إنما أراد أراد ممن سمى له المواريث من االخوة واألخوات والولد
واألقارب والوالدين واألزواج وجميع من سمى له فريضة في كتابه خاصا مما سمى
[  ] 2وذلك ان يجت مه دين الوارث والموروث فال يختلران ويكونان من أهل دار المسلمين ومذن
له عقد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه أو يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك
[  ] 2أخبرنا سريان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن زيد أن رسول اهلل

قال ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم

[  ] 2وأن يكون الوارث والموروث حرين في اإلسالم
[  ] 2أخبرنا بن عيينة عن بن ش اب عن سالم عن أبيه أن رسول اهلل قال من باع عبدا وله مال

فماله للبائع إال ان يشترطه المبتاع

[  ] 2قال فلما كان بينا في سنة رسول اهلل أن العبد ال يملك ماال وأن ما ملك العبد فإنما يملكذه

لسيده وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه ألنه في يديه ال أنه مالك له وال يكون مالكا له وهو ال
يملك نرسه وهو مملوك يباع ويوهب ويورث وكان اهلل إنما نقل ملك الموتى إلى األحياء فملكذوا

من ا ما كان الموتى مالكين وإن كا ن العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة فكان لذو أعطي ذا
ملك ا سيده عليه لم يكن السيد بأبي الميت وال وارثا سميت له فريضة فكنا لو أعطينا العبد بأنذه

اب إنما أعطينا السيد الذي ال فريضة له فورثنا غير من ورثه اهلل فلم نورث عبدا لما وصرت وال

أحدا لم تجتمع فيه الحرية واإلسالم والبراءة من القتل حتى ال يكون قاتال

[  ] 2وذلك أنه روى مالك عن يحيى بن سعيد بن عمرو بن شعيب ان رسول اهلل قذال لذيس
لقاتل شيء
[  ] 2فلم نورث قاتال ممن قتل وكان أخف حال القاتل عمدا أن يمنع الميراث عقوبة مع تعرض
سخط اهلل أن يمنع ميراث من عصى اهلل بالقتل
[  ] 2وما وصرت من أال يرث المسلم إال المسلم حر غير قاتل عمدا ما ال اختالف فيه بين أحد

من أهل العلم حرظت عنه ببلدنا وال غيره

[  ] 2وفي اجتماع م على ما وصرنا من هذا حجة تلزم م أال يتررقوا في شيء من سنن رسذول

اهلل بأن سنن رسول اهلل إذا قامت هذا المقام فيما هلل فيه فرض منصوص فدلت على أنه على بعض
من لزمه اسم ذلك الررض دون بعض كانت فيما كان مثله من القرآن هكذا وكانت فيما سن النبي

فيما ليس فيه هلل حكم منصوص هكذا

[  ] 2وأولى أن ال يشك عالم في لزوم ا وأن يعلم أن أحكام اهلل ثم أحكام رسوله ال تختلف وأن ا

تجري على مثال واحد

[  ] 2قال اهلل تبارك وتعالى { ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عذن تذراض

منكم }

[  ] 2وقال { ذلك بأن م قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل اهلل البيع وحرم الربا }
[  ] 2ون ى رسول اهلل عن بيوع تراضى ب ا المتبايعان فحرمت مثل الذهب بالذذهب إال مذثال
بمثل ومثل الذهب بالورق وأحدهما نقد واآلخر نسيه وما كان في معنى هذا مما ليس بالتبايع بذه

مخاطرة وال أمر يج له البائع وال المشتري

[  ] 2فدلت السنة على أن اهلل جل ثناؤه أراد بإحالل البيع ما لم يحرم منه دون ما حذرم علذى

لسان نبيه

[  ] 2ثم كانت لرسول اهلل في بيوع سوى هذا سننا من ا العبد يباع وقد دلس البذائع المشذتري

بعيب فللمشتري رده وله الخراج بضمانه ومن ا أن من باع عبدا وله مذال فمالذه للبذائع إال أن
يشترطه المبتاع ومن ا من باع نخال قد أبرت فثمرها للبائع إال أن يشترط المبتاع لزم الناس األخذ

ب ا بما ألزم م اهلل من االنت اء إلى أمره
جمل الررائض

[  ] 2قال اهلل تبارك وتعالى { إن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا }
[  ] 2وقال { وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة }
[  ] 2وقال لنبيه { خذ من أموال م صدقة تط رهم وتزكي م ب ا }
[  ] 2وقال { وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال }
[  ] 2قال الشافعي أحكم اهلل فرضه في كتابه في الصالة والزكاة والحج وبين كيف فرضه علذى

لسان نبيه
[  ] 2فأخبر رسول اهلل أن عدد الصلوات المرروضات خمس وأخبر أن عدد الظ ذر والعصذر

والعشاء في الحضر أربع أربع وعدد المغرب ثالث وعدد الصبح ركعتان

[  ] 2وسن في ا كل ا قراءة وسن أن الج ر من ا بالقراءة في المغرب والعشذاء والصذبح وأن

المخافتة بالقراءة في الظ ر والعصر

[  ] 2وسن أن الررض في الدخول في كل صالة بتكبير والخروج من ا بتسليم وأنه يؤتى في ذا
بتكبير ثم قراءة ثم ركوع ثم سجدتين بعد الركوع وما سوى هذا من حدودها
[  ] 2وسن في صالة السرر كلما كان أربعا من الصلوات إن شاء المسذافر وإثبذات المغذرب
والصبح على حال ا في الحضر
[  ] 2وأن ا كل ا في القبلة مسافر كان أو مقيما إال في حال من الخوف واحدة
[  ] 2وسن أن النوافل في مثل حال ا ال تحل إال بط ور وال تجوز إال بقراءة ومذا تجذوز بذه
المكتوبات من السجود والركوع واستقبال القبلة في الحض وفي األرض وفي السرر وأن للراكذب

أن يصلي في النافلة حيث توج ت به دابته

[  ] 2أخب رنا بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن عثمان بن عبد اهلل بن سراقة عن جابر بن عبد

اهلل أن رسول اهلل في غزوة بني أنمار كان يصلي على راحلته متوج ا قبل المشرق

[  ] 2أخبرنا مسلم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي مثل معناه ال أدري أسمى
بني أنمار أو ال أو قال صلى في السرر
[  ] 2وسن رسول اهلل في صالة األعياد واالستسقاء سنة الصلوات في عدد الركذوع والسذجود

وسن في صالة الكسوف فزاد في ا ركعة على ركوع الصلوات فجعل في كل ركعة ركعتين
[  ] 5قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد بن عمرة عن عائشة عن النبي
[  ] 5وأخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي
[  ] 5قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس عن النبي مثله
[  ] 5قال فحكى عن عائشة وابن عباس في هذه األحاديث صالة النبي بلرظ مختلف واجتمع في
حديث ما معا على أنه صلى صالة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركعتين
[  ] 5وقال اهلل في الصالة { إن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا }
[  ] 5فبين رسول اهلل عن اهلل تلك المواقيت وصلى الصلوات لوقت ا فحوصر يوم األحزاب فلذم
يقدر على الصالة في وقت ا فأخرها للعذر حتى صلى الظ ر والعصر والمغرب والعشاء في مقام

واحد

 516أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن
أبي سعيد عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق عن الصالة حتى كان بعد المغرب ب وي من الليل حتى

كرينا وذلك قول اهلل { وكرى اهلل المؤمنين القتال وكان اهلل قويا عزيزا } فدعا رسذول اهلل بذالال
فأمره فأقام الظ ر فصالها فأحسن صالت ا كما كان يصلي ا في وقت ا ثم أقام العصر فصالها هكذا
ثم أقام المغرب فصالها كذلك ثم أقام العشاء فصالها كذلك أيضا قال وذلك قبل أن ينزل في صالة

الخوف { فرجاال أو ركبانا }

[  ] 5قال فبين أبو سعيد أن ذلك قبل أن ينزل اهلل على النبي اآليةالتي ذكرت في ا صالة الخوف

[  ] 5واآلية التي ذكر في ا صالة الخوف قول اهلل { وإذا ضربتم في األرض فليس عليكم جنذاح

أن تقصروا من الصالة إن خرتم أن يرتنكم الذين كرروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا } وقال {
وإذا كنت في م فأقمت ل م الصالة فلتقم طائرة من م معك وليأخذوا أسلحت م فإذا سجدوا فليكونوا من
ورائكم ولتأت طائرة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك }

[  ] 5أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول اهلل صالة

الخوف يوم ذات الرقاع أن طائرة صرت معه وطائرة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت
قائما وأتموا ألنرس م ثم انصرفوا فصروا وجاه العدو وجاء الطائرة األخرى فصلى ب م الركعة التي

بقيت من صالته ثم ثبت جالسا وأتموا ألنرس م ثم سلم ب م

[  ] 5أخبرني من سمع عبد اهلل بن عمر بن حرص يذكر عن أخيه عبيد اهلل بن عمر عن القاسم

بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه خوات بن جبير عن النبي مثل حديث يزيد بن رومان

[  ] 5وفي هذا داللة على ما وصرت قبل هذا في { هذا الكتاب } من أن رسول اهلل إذا سن سنة
فأحدث اهلل إليه في تلك السنة نسخ ا أو مخرجا إلى سعة من ا سن رسول اهلل سنة تقوم الحجة على
الناس ب ا حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها

[  ] 5فنسخ اهلل تأخير الصالة عن وقت ا في الخوف إلى أن يصلوها كما أنزل اهلل وسن رسذوله

في وقت ا ونسخ رسول اهلل سنته في تأخيرها بررض اهلل في كتابه ثم بسنته صالها رسول اهلل في
وقت ا كما وصرت
[  ] 5أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أراه عن النبي فذكر صالة الخوف فقال إن كان خوف
أشد من ذلك صلوا رجاال وركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبلي ا
[  ] 5أخبرنا رجل عن بن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي مثل معنذاه ولذم

يشك أه عن أبيه وأنه مرفوع إلى النبي

[  ] 5قال فدلت سنة رسول اهلل على ما وصرت من أن القبلة في المكتوبة على فرض ا أبذدا إال

في الموضع الذي ال يمكن فيه الصالة إلي ا وذلك عند المسايرة وال رب وما كان في المعنى الذي
ال يمكن فيه الصالة إلي ا
[  ] 5وثبتت السنة في هذا أال تترك الصالة في وقت ا كيف ما أمكنت المصلي
في الزكاة
[  ] 5قال اهلل { أقيموا الصالة وآتوا الزكاة } وقال { والمقيمون الصالة والمؤتون الزكاة } وقال
{ فويل للمصلين الذين هم عن صالت م ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون }
[  ] 5فقال بعض أهل العلم هي الزكاة المرروضة
[  ] 5قال اهلل { خذ من أموال م صدقة تط رهم وتزكي م ب ا وصل علي م إن صالتك سكنا ل ذم
واهلل سميع عليم }
[  ] 5فكان مخرج اآلية عاما على األموال وكان يحتمل أن تكون على بعض األموال دون بعض
فدلت السنة على أن الزكاة في بعض األموال دون بعض
[  ] 5فلما كان المال أصنافا منه الماشية فأخذ رسول اهلل من اإلبل والغنم وأمر فيما بلغنا باألخذ

من البقر خاصة دون الماشية سواها ثم أخذ من ا بعدد مختلف كما قضى اهلل على لسان نبيه وكان

للناس ماشية من خيل حمر وبغال وغيرها فلما لم يأخذ رسول اهلل من ا شيئا وسن أن لذيس فذي
الخيل صدقة استدللنا على أن الصدقة فيما اخذ من ا وأمر باألخذ منه دون غيره
[  ] 5وكان للناس زرع وغراس فأخذ رسول اهلل من النخل والعنب الزكاة بخرص غير مختلف

ما أخذ من ما وأخذ من ما معا العشر إذا سقيا بسماء أو عين ونصف العشر إذا سقيا بغرب

[  ] 4وقد أخذ بعض أهل العلم من الزيتون قياسا على النخل والعنب
[  ] 4ولم يزل للناس غراس غير النخل والعنب والزيتون كثير من الجوز واللوز والتين وغيره

فلما لم يأخذ رسول اهلل منه شيئا ولم يأمر باألخذ منه استدللنا على أن فرض اهلل الصدقة فيما كان
من غراس في بعض الغراس دون بعض

[  ] 5وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة وأصنافا سواها فحرظنا عن رسول اهلل األخذذ مذن

الحنطة والشعير والذرة وأخذ من قبلنا من الدخن والسلت والعلس واألرز وكل ما نبتذه النذاس
وجعلوه قوتا خبزا وعصيدة وسويقا وأدما مثل الحمص والقطاني ف ي تصلح خبزا وسويقا وأدمذا
اتباعا لمن مضى وقياسا على ما ثبت أن رسول اهلل أخذ منه الصدقة وكان في معنى ما أخذ النبي

ألن الناس نبتوه ليقتاتوا

[  ] 5وكان للناس نبات غيره فلم يأخذ منه رسول اهلل وال من بعد رسول اهلل علمناه ولم يكن في
مع نى ما أخذ منه ومثل ذلك الثراء واألسبيوش والكسبرة وحب العصرر وما أشب ه فلم تكذن فيذه
زكاة فدل ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض

[  ] 5وفرض رسول اهلل في الورق صدقة وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة إما بخبر عذن

النبي لم يبلغنا وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا على مذا
تبايعوا في البلدان قبل اإلسالم وبعده
[  ] 5وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص فلما لم يأخذ منه رسول اهلل وال أحد بعذده
زكاة تركناه اتباعا بتركه وأنه ال يجوز أن يقاس بالذهب والورق الذين هما الثمن عاما في البلدان
على غيرهما ألنه في غير معناهما ال زكاة فيه ويصلح أن يشترى بالذهب والورق غيرهما مذن

التبر إلى أجل معلوم وبوزن معلوم
[  ] 5وكان الياقوت والزبرجد أكثر ثمنا من الذهب والورق فلما لم يأخذ من ما رسول اهلل ولذم

يأمر باألخذ وال من بعده علمناه وكان مال الخاصة وما ال يقوم به على أحد في شذيء اسذت لكه

الناس ألنه غير نقد لم يأخذ من ما

[  ] 5ثم كان ما نقلت العامة عن رسول اهلل في زكاة الماشية والنقد أنه أخذها في كل سنة مرة
[  ] 5وقال اهلل { وآتوا حقه يوم حصاده } فسن رسول اهلل أن يؤخذ مما فيه زكاة مذن نبذات

األرض الغراس وغيره على حكم اهلل جل ثناؤه يوم يحصد ال وقت له غيره
[  ] 5وسن في الركاز الخمس فدل على أنه يوم يوجد ال في وقت غيره

[  ] 5أخبرنا سريان عن الزهري عن بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول اهلل قذال

وفي الركاز الخمس

[  ] 5ول وال داللة السنة كان ظاهر القرآن أن األموال كل ا سواء وأن الزكاة فذي جميع ذا دون
بعض
في الحج
[  ] 5وفرض اهلل الحج على من يجد السبيل فذكر عن النبي أن السبيل الزاد والمركب وأخبذر
رسول اهلل بمواقيت الحج وكيف التلبية فيه وما سن وما يتقي المحرم من لبس الثيذاب والطيذب

وأعمال الحج سواها من عرفة والمزدلرة والرمي والحالق والطواف وما سوى ذلك

[  ] 5فلو أن امرأ لم يعلم لرسول اهلل سنة مع كتاب اهلل إال ما وصلنا مما سن رسول اهلل يه معنى

ما أنزله اهلل جملة وأنه إنما استدرك ما وصت من فرض اهلل األعمال وما يحرم وما يحل ويدخل
به يه ويخرج منه ومواقيته وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله قامت الحجة عليذه بذأن سذنة

رسول اهلل إذا قامت هذا المقام مع فرض اهلل في كتابه مرة أو أكثر قامت كذلك أبدا

[  ] 5واستدل أنه ال تخالف له سنة أبدا كتاب اهلل وأن سنته وإن لم يكن في ا نص كتاب الزمذه

بما وصرت من هذا مع ما ذكرت سواه مما فرض اهلل من طاعة رسوله
[  ] 5ووجب عليه أن يعلم أن اهلل لم يجعل هذا لخلق غير رسوله
[  ] 5وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تبعا لكتاب اهلل ثم سنة رسوله

[  ] 5وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول اهلل سنة لو علم سنة

رسول اهلل لم يخالر ا وانتقل عن وقوله إلى سنة النبي إن شاء اهلل وإن لم يرعل كان غير موسع له

[  ] 5فكيف والحجج في مثل هذا هلل قائمة على خلقه بما افترض من طاعة النبي وأبذان مذن

موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه وأهل دينه

[  ] 5قال اهلل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنرس ن أربعة أش ر وعشرا وقذال
والمطلقات يتربصن بأنرس ن ثالثة قرؤ
[  ] 5وقال واالئى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدت ن ثالثة أش ر واالئى لم يحضن
وأوالت األحمال أجل ن أن يضعن حمل ن

[  ] 5فقال بعض أهل العلم قد أوجب اهلل على المتوفى عن ا زوج ا أربعة أش ر وعشرا وذكذر

أن أجل الحامل أمن تضع فإذا جمعت أن تكون حامال متوفى عن ا أتت بالعدتين معا كما اجدها في
كل فرضين جعال علي ا أتت ب ما معا
[  ] 5قال فلما قال رسول اهلل لسبيعة بنت الحرث ووضعت بعد وفاة زوج ا بأيذام قذد حللذت

فتزوجنى دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطالق باإلقراء والش ور إنما أريد به من ال

حمل به من النساء وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة

في محرمات النساء
[  ] 5قال اهلل { حرمت عليكم أم اتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنذات
األخت وأم اتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأم ات نسذائكم وربذائبكم التذي فذي
حجوركم من نسائكم التي دخلتم ب ن فإن لم تكونوا دخلتم ب ن فال جناح عليكم وحالئذل أبنذاءكم

الذين من أصالبكم وأن تجمعوا بين األختين إال ما قد سلف إن اهلل كان غرورا رحيما والمحصنات
من النساء إال ما ملكت أيمانكم كتاب اهلل عليكم وأحل لكم مذا وراء ذلكذم أن تبتغذوا بذأموالكم
محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به من ن فآتوهن أجورهن فريضة وال جناح علذيكم فيمذا

تراضيتم به من بعد الرريضة إن اهلل كان عليما حكيما }
[  ] 5فاحتملت اآلية معيين أحدهما أن ما سمى اهلل من نساء محرما محرم وما سكت عنه حالل
بالصمت عنه وبقول اهلل { واحل لكم ما وراء ذلكم } وكان هذا المعنى هو الظاهر من اآلية
[  ] 5وكان بينا في اآلية تحريم الجمع بمعنى غير تحريم األم ات فكان ما سمى حالل حالل وما

سمى حراما حرام وما ن ى عن الجمع بينه من األختين كما ن ى عنه

[  ] 5وكان في ن يه عن الجمع بين ما دليل على أنه إنما حرم الجمع وأن كل واحدة من ما على

االنرراد حالل في األصل وما سواهن من األم ات والبنات والعمات والخذاالت محرمذات فذي
األصل
[  ] 5وكان معنى قوله { وأحل لكم ما وراء ذلكم } من سمى تحريمه في األصل ومن هو فذي
مثل حاله بالرضاع أن ينكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح
الجزء الثاني من الرسالة
قال أنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال بسم اهلل الرحمن الرحيم

[  ] 5فإن قال قائل ما دل على هذا
[  ] 5فإن النساء المباحات ال يحل أن ينكح من ن أكثر من أربع ولو نكح خامسة فسخ النكاح فال
تحل من ن واحدة إال بنكاح صحيح وقد كانت الخامسة من الحالل بوجه وكذلك الواحدة يمعنى قول

اهلل { وأحل لكم ما وراء ذلكم } بالوجه الذي أحل به النكاح وعلى الشرط الذي احله به ال مطلقا

[  ] 5فيكون نكاح الرجل المرأة ال يحرم عليه نكاح عمت ا والخالت ا بكل حال كمذا حذرم اهلل

أم ات النساء بكل حال فتكون العمة والخالة داخلتين في معنى من أحل بالوجه الذي احل ا به كما
يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة كانت العمة إذا فورقت ابنت أخي ا حلت
في محرمات الطعام
[  ] 5وقال اهلل لنبيه { قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو
دما مسروحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير اهلل به }
[  ] 5فاحتملت اآلية معنيين أحدهما أن ال يحرم على طاعم أبدا إال ما استثنى اهلل
[  ] 5وهذا المعنى الذي إذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي يسبق إليه انه ال يحرم غير ما سمى
اهلل محرما وما كان هكذا ف و الذي يقول له أظ ر المعاني وأعم ا وأغلب ا والذي لو احتملت اآلية

معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به إال أن تأتي سنة النبي تدل على معنذى

غيره مما تحتمله اآلية فيقول هذا معنى ما أراد اهلل تبارك وتعالى

[  ] 5وال يقال بخاص في كتاب اهلل وال سنة إال بداللة في ما أو في واحد من ما وال يقال بخاص
حتى تكون اآلية تحتمل أن يكون أريد ب ا ذلك الخاص فأما ما لم تكن محتملة له فال يقال في ا بما

لم تحتمل اآلية

[  ] 5ويحتمل قول اهلل { قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } من شيء سذئل

عنه رسول اهلل دون غيره

[  ] 5ويحتمل مما كنتم تأكلون وهذا أولى معانيه استدالال بالسنة عليه دون غيره

[  ] 5أخبرنا سريان عن بن ش اب عن أبي إدريس الخوالني عن أبي ثعلبة { أن النبي ن ى عن
كل ذي ناب من السباع
[  ] 5أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سريان الحضرمي عن أبي هريذرة

عن النبي قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة

[  ] 5قال اهلل { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنرس ن أربعة أش ر وعشرا فإذا

بلغن أجل ن فال جناح عليكم فيما فعلن في أنرس ن بالمعروف واهلل بما تعملون خبير }

[  ] 5فذكر اهلل أن على المتوفى عن ن عدة وأن ن إذا بلغن ا فل ن أن يرعلن في أنرس ن بالمعروف

ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة

[  ] 5قال فكان ظاهر اآلية أن تمسك المعتدة في العدة عن األزواج فقط مع إقامت ا فذي بيت ذا

بالكتاب

[  ] 5وكانت تحتمل ان تمسك عن األزواج وأن يكون علي ا في اإلمساك عن األزواج إمسذاك
عن غيره مما كان مباحا ل ا قبل العدة من طيب وزينة
[  ] 5فلما سن رسول اهلل على المعتدة من الوفاة اإلمساك عن الطيب وغيره كان علي ا اإلمساك

عن الطيب وغيره بررض السنة واإلمساك عن األزواج والسكنى في بيت زوج ا بالكتاب ثم السنة
[  ] 5واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره من أن تكون السنة بينذت عذن اهلل

كيف إمساك ا كما بينت الصالة والزكاة والحج واحتملت أن يكون رسول اهلل سن فيما ليس فيذه
نص حكم هلل
باب العلل في األحاديث
قال الشافعي قال لي قائل فإنا نجد من األحاديث عن رسول اهلل ألحاديث في القرآن مثل ذا نصذا
وأخرى في القرآن مثل ا جملة وفي األحاديث من ا أكثر مما في القرآن وأخرى ليس من ا شذيء
في القرآن وأخرى موترقة وأخرى مختلرة ناسخة ومنسوخة وأخرى مختلرة ليس في ا داللة علذى

ناسخ وال منسوخ وأخرى في ا ن ي لرسول اهلل فتقولون ما ن ى عنه حرام وأخرى لرسول اهلل في ا
ن ي فتقولون ن يه وأمره على االختيار ال على التحريم ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلرة من
األحاديث دون بعض ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم علي ا وتتركون بعضذا

فال تقيسون عليه فما حجتكم في القياس وتركه ثم ترترقون بعد فمنكم من يترك من حديثه الشذيء

ويأخذ بمثل الذي ترك وأضعف إسنادا منه

[  ] 5قال الشافعي فقلت له كل ما سن رسول اهلل مع كتاب اهلل من سنة ف ي موافقة كتاب اهلل في

النص بمثله وفي الجملة بالتبيين عن اهلل والتبيين يكون أكثر ترسيرا من الجملة

[  ] 5وما سن مما ليس فيه نص كتاب اهلل فيررض اهلل طاعته عامة في أمره تبعناه
[  ] 5وأما الناسخة والمنسوخة من حديثه ف ي كما نسخ اهلل الحكم في كتابة عامة في امره وكذلك

سنة رسول اهلل تنسخ بسنته

[  ] 5وذكر له بعض ما كتبت في { كتابي } قبل هذا من إيضاح ما وصرت

[  ] 5فأما المختلرة التي ال داللة على أي ا ناسخ وال أي ا منسوخ فكل أمره موترذق صذحيح ال

اختالف فيه

[  ] 5ورسول اهلل عربي اللسان والدار فقد يقول القول عاما يريد به العام وعاما يريد به الخاص
كما وصرت لك في كتاب اهلل وسنن رسول اهلل قبل هذا
[  ] 5ويسئل عن الشيء فيجيب على قدر المسئلة ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصي والخبر
مختصرا والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض
[  ] 5ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسئلة فيدله على حقيقة الجذواب

بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب

[  ] 5ويسن في الشيء سنة وفيما يخالره أخرى فال يخلص عض السامعين بين اختالف الحالين

اللتين سن في ما

[  ] 5ويسن سنة في نص معناه فيحرظ ا حافظ ويسن في معنى يخالره في معنى ويجامعه فذي
معنى سنة غيرها الختالف الحالين فيحرظ غيره تلك السنة فإذا أدى كل مذا حرذظ رآه بعذض

السامعين اختالفا وليس منه شيء مختلف

[  ] 5ويسن بلرظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء أو بتحليله ويسن في غيذره خذالف الجملذة

فيستدل على أنه يرد بما حرم ما أحل وال بما أحل ما حرم
[  ] 5ولكل هذا نظير فيما كتبنا من جمل أحكام اهلل

[  ] 5ويسن السنة ثم ينسخ ا بسنته ولم يدع ان يبين كلما نسخ من سنته بسنته ولكن ربما ذهب

على الذي سمع من رسول اهلل بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ فحرظ أحدهما دون الذي سذمع

من رسول اهلل اآلخر وليس يذهب ذلك على عامت م حتى ال يكون في م موجودا إذا طلب
[  ] 5وكل ما كان كما وصرت أمضي على ما سنه وفرق بين ما فرق بينه منه
[  ] 5وكانت طاعته في تشعيبه على ما سنه واجبة ولم يقل ما فرق بين كذا كذا
[  ] 5أن قول ما فرق بين كذا كذا فيما فرق بينه ررسول اهلل ال يعدو أن يكون ج ال ممن قاله
أو ارتيابا شرا من الج ل وليس فيه طاعة اهلل باتباعه
[  ] 5وما لم يوجد فيه إال االختالف فال ان يكون لم يحرظ متقصي كما وصرت قبل هذذا فيعذد

مختلرا ويغيب عنا من سبب تبيينه ما علمنا في غيره أو وهما من محدث

[  ] 5ولم نجد عنه شيئا مختلرا فكشرناه إال وجدنا له وج ا يحتمل به أال يكون مختلرا وأن يكون

داخال في الوجوه التي وصرت لك

[  ] 5أو نجد الداللة على الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث فال يكون الحديثان اللذان نسبا إلى

االختالف متكافيين فنصير إلى األثبت من الحديثين

[  ] 5أو يكون على األثبت من ما داللة من كتاب اهلل أو سنة نبيه أو الشواهد التي وصرنا قبل هذا
فنصير إلى الذي هو أقوى وأولى أن يثبت بال دليل
[  ] 5ولم نجد عنه حديثين مختلرين إال ول ما مخرج أو على أحدهما داللة بأحد ما وصرت إمذا
بموافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض الداليل
[  ] 5وما ن ى عنه رسول اهلل ف و التحريم حتى تأتي داللة عنه على انه أراد به غير التحريم
[  ] 5قال وأما القياس على سنن رسول اهلل فاصله وج ان ثم يتررع في أحدهما وج ه

[  ] 5قال وما هو
[  ] 5قلت إن اهلل تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه بما سبق في قضائه أن يتعبدهم به ولمذا
شاء ال معقب لحكمه فيما تعبدهم به مما دل م رسول اهلل على المعنى الذي له تعبدهم به أو وجدوه

في الخبر عنه لو ينزل في شيء ف ي مثل المعنى الذي له تعبد خلقه ووجب على أهذل العلذم أن
يسلكوه سبيل السنة غذا كان في معناها وهذا الذي يتررع كثيرا

[  ] 5والوجه الثاني أن يكون أحل ل م شيئا جملة وحرم منه شيئا بعينه فيحلون الحالل بالجملذة
ويحرمون الشيء بعينه وال يقيسون عليه على األقل الحرام ألن األكثر منه حالل والقياس علذى

األكثر أولى أن يقاس عليه من األقل

[  ] 5وكذلك إن حرم جملة وأحل بعض ا وكذلك إن فرض شيئا وخص رسول اهلل التخريف فذي

بعضه

[  ] 5وأما القياس فإنما أخذناه استدالال بالكتاب والسنة واآلثار
[  ] 5وأما ان نخالف حديثا عن رسول اهلل ثابتا عنه فأرجو أن ال يؤخذ ذلك علينا إن شاء اهلل

[  ] 5وليس ذلك ألحد ولكن قد يج ل الرجل السنة فيكون له قول يخالر ا ال أنه عمد خالف ا وقد

يغرل المرء ويخطىء في التأويل

[  ] 6قال فقال لي قائل فمثل لي كل صنف مما وصرت مثاال تجمع لي فيه اإلتيان على ما سألت
عنه بأمر ال تكثر علي فأنساه وأبدا بالناسخ والمنسوخ من سنن النبي واذكر من ما شيئا مما معذه

القرآن وإن كررت بعض ما ذكرت

[  ] 5فقلت له كان أول ما فرض اهلل على رسوله في القبلة أن يستقبل بيت المقدس للصالة فكان

بيت المقدس القبلة التي ال يحل ألحد أن يصلي إال إلي ا في الوقت الذي استقبل ا فيه رسذول اهلل
فلما نسخ اهلل قبلة بيت المقدس ووجه رسوله والناس إلى الكعبة كانت الكعبة القبلة التي ال يحذل

لمسلم أن يستقبل المكتوبة في غير حال من الخوف غيرها وال يحل أن يستقبل بيت المقدس ابدا

[  ] 6وكل كان حقا في وقته بيت المقدس من حين استقبله النبي إلى أن حول عنه الحق في القبلة

ثم البيت الحرام الحق في القبلة إلى يوم القيامة

[  ] 6وهكذا كل منسوخ في كتاب اهلل وسنة نبيه
[  ] 6قال وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة دليل لك على ان النبي إذا سن

سنة حوله اهلل عن ا إلى غيرها سن أخرى يصير إلي ا الناس بعد التي حول عن ا لئال يذهب على
عامت م الناسخ فيثبتون على المنسوخ
[  ] 6ولئال يشبه على أحد بأن رسول اهلل يسن فيكون في الكتاب شيء يرى من ج ل اللسان أو

العلم بموقع السنة مع الكتاب أو ابانت ا معانيه أن الكتاب ينسخ السنة
[  ] 6فقال أفيمكن أن تخالف السنة في هذا الكتاب

[  ] 6قلت ال وذلك ألن اهلل جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وج ين أصل ا في الكتاب كتابذه

سنة نبيه بررضه في كتابه اتباع ا

[  ] 6فال يجوز أن يسن رسول اهلل سنة الزمة فتنسخ فال يسن ما نسخ ا وإنما يعذرف الناسذخ

باآلخر من األمرين وأكثر الناسخ في كتاب اهلل إنما عرف بداللة سنن رسول اهلل

[  ] 6فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن وتررق بينه وبين منسوخه لم يكن ان تنسخ السذنة

بقرآن إال أحدث رسول اهلل مع القرآن سنة تنسخ سنته األولى لتذهب الشب ة عن من أقام اهلل عليه

الحجة من خلقه
[  ] 6قال افرايت لو قال قائل حيث وجدت القرآن ظاهرا عاما ووجدت سنة تحتمل أن تبين عن

القرآن وتحتمل أن تكون بخالف ظاهره علمت أن السنة منسوخة بالقرآن
[  ] 6فقلت له ال يقول هذا عالم
[  ] 6قال ولم

[  ] 6قلت إذا كان اهلل فرض على نبيه اتباع ما انزل اهلل إليه وش د له بال دى وفذرض علذى

الناس طاعته وكان اللسان كما وصرت قب هذا محتمال للمعاني وأن يكون كتاب اهلل ينزل عامذا
يراد به الخاص وخاصا يراد به العام وفرضا جملة بينه رسول اهلل فقامت السنة مع كتاب اهلل هذا

المقام لم تكن السنة لتخالف كتاب اهلل وال تكون السنة إال تبعا لكتاب اهلل بمثل تنزيله أو مبينة معنى

ما أراد اهلل ف ي بكل حال متبعة كتاب اهلل

[  ] 6قال افتوجدني الحجة بما قلت في القرآن
[  ] 6فذكرت له بعض ما وصرت في كتاب { السنة مع القرآن } من أن اهلل فذرض الصذالة

والزكاة والحج فبين رسول اهلل كيف الصالة وعددها ومواقيت ا وسنن ا وفي كم الزكاة من المذال
وما يسقط عنه من المال ويثبت عليه ووقت ا وكيف عمل الحج وما يجتنب فيه ويباح
[  ] 6قال وذكرت له قول اهلل { والسارق والسارقة فاقطعوا أيذدي ما } و { الزانيذة والزانذي
فاجلدوا كل واحد من ما مائة جلدة } وأن رسول اهلل لما سن القطع على من بلغت سرقته دينذار
فصاعدا على الحرين البكرين دون الثيبين الحرين والمملوكين دلت سنة رسول اهلل علذى أن اهلل

أراد ب ا الخاص من الزناة والسراق وإن كان مخرج الكالم عاما في الظاهر على السراق والزناة
[  ] 6قال ف ذا عندي كما وصرت أفتجد حجة على من روى أن النبي قال مذا جذاءكم عنذي

فاعرضوه على كتاب اهلل فما وافقه فأنا قلته وما خالره فلم أقله
[  ] 6فقلت له ما ورى هذا يثبت حديثه في شيء صغر وال كبر فيقال لنا قد ثبتم حديث من روى

هذا في شيء

[  ] 6وهذا أيضا رواية منقطعة عن رجل مج ول ونحن ال نقبل مثل هذه الرواية في شيء
[  ] 6قال ف ل عن النبي رواية بما قلتم
[  ] 6فقلت له نعم
[  ] 6أخبرنا سريان قال أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع اهلل بن أبي رافع يحدث عن أبيذه أن

النبي قال الألرين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه األمر من أمري مما أمرت به أو ن يت عنه فيقول
ال أدري ما وجدنا في كتاب اهلل تبعاناه
[  ] 6قال الشافعي فقد ضيق رسول اهلل على الناس أن يردوا امره بررض اهلل علي م اتباع أمره
[  ] 6قال فأين لي جمال اجمع لك أهل العلم أو أكثرهم عليه من سنة مع كتذاب اهلل يحتمذل أن
تكون السنة مع الكتاب دليال على أن الكتاب خاص وإن كان ظاهره عاما
[  ] 6فقلت له نعم ما سمعتني حكيت في { كتابي }
[  ] 6قال فأعد منه شيئا
[  ] 6قلت قال اهلل { حرمت عليكم أم اتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخذاالتكم وبنذات األخ

وبنات األخت وأم اتكم الالتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأم ات نسائكم وربائبكم الالتي

في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم ب ن فإن لم تكونوا دخلتم ب ن فال جنذاح علذيكم وحالئذل

أبنائكم الذين من أصالبكم وان تجمعوا بين األختين إال ما قد سلف غن اهلل كان غرذورا رحيمذا
والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم كتاب اهلل عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم }
[  ] 6قال وذكر اهلل من حرم ثم قال { وأحل لكم ما وراء ذلكم } فقال رسول اهلل ال يجمع بين

المرأة وعمت ا وال بين المرأة وخالت ا فلم أعلم مخالرا في اتباعه

[  ] 6فكانت فيه داللتان داللة على ان سنة رسول اهلل ال تكون مخالرة لكتاب اهلل بحال ولكن ذا

مبينة عامة وخاصة

[  ] 6وداللة على أن م قبلوا فيه خبر الواحد فال نعلم أحدا رواه من وجه يصح عن النبي إال أبا

هريرة

[  ] 6قال أفيحتمل ا يكون هذا الحديث عندك خالفا لشيء من ظاهر الكتاب
[  ] 6فقلت ال وال غيره
[  ] 6قال فما معنى قول اهلل { حرمت عليكم أم اتكم } فقد ذكر التحريم وقال { واحل لكم مذا

وراء ذلكم }

[  ] 6قلت ذكر تحريم من هو حرام بكل حال مثل األم والبنت واألخذت والعمذة وبنذات األخ

وبنا ت األخت وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاع وذكر من حرم من الجمع بينه وكان
أصل كل واحد من ما مباحا على االنرراد قال { واحل لكم ما وراء ذلكم } يعني بالحال التي احل ا
به

[  ] 6اال ترى أن قوله { وأحل لكم ما وراء ذلكم } بمعنى ما أحل به ال ان واحدة من النسذاء

حالل بغير نكاح يصح وال أنه يجوز نكاح خامسة على أربع وال جمع بين أختين وال غير ذلذك

مما ن ى عنه
[  ] 6فذكرت له فرض اهلل في الوضوء على الخرين وما صار إليه أكثر أهل العلم مذن قبذول

المسح

[  ] 6فقال أفيخالف المسح شيئا من القرآن
[  ] 6قلت ال تخالره سنة بحال

[  ] 6قال فما وج ه
[  ] 6قلت لما قال { غذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلذى المرافذق وامسذحوا

برؤسكم وارجلكم إلى الكعبين } دلت السنة على أن من كان على ط ارة ما لم يحدث فقام إلذى
الصالة لم يكن عليه هذا الررض فكذلك دلت على أن فرض غسذل القذدمين إنمذا هذو علذى

المتوضىء ال خري عليه لبس ما كامل الط ارة

[  ] 6وذكرت له تحريم النبي كل ذي ناب من السباع وقد قال اهلل { قل ال أجد فيما أوحي إلذي

محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل
لغير اهلل به فمن اضطر غير باغ وال عاد فإن ربك غرور رحيم } فقال ثم سمى ما حرم
[  ] 6فقال فما معنى هذا
[  ] 6قلنا معناه قل ال أجد فيما يوحى إلي محرما مما كنتم تأكلون إال أن يكون ميتة ومذا ذكذر
بعدها فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون إال ما سمى اهلل

ودلت السنة على أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون لقول اهلل { يحل ل م الطيبات ويحرم علي م

الخبائث }

[  ] 6قال وذكرت له قول اهلل { وأحل اهلل البيع وحرم الربا } وقوله { ال تأكلوا أموالكم بيذنكم
بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم } ثم حرم رسول اهلل بيوعا من ا الدنانير بالذدراهم

إلى أجل وغيرها فحرم ا المسلمون بتحريم رسول اهلل فليس هذا وال غيره خالفا لكتاب اهلل
[  ] 6قال فحد لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر

[  ] 6فقلت له لما كان في كتاب اهلل داللة على أن اهلل قد وضع رسوله موضذع اإلبانذة عنذه

وفرض على خلقه اتباع أمره فقال { وأحل اهلل البيع وحرم الربا } فإنما يعني أحل اهلل البيذع إذا
كان على غير ما ن ى اهلل عنه في كتابه أو على لسان نبيه وكذلك قوله { وأحل لكم ما وراء ذلكم

} بما أحله اهلل به من النكاح وملك اليمين في كتابه ال أنه إباحه في كل وجه وهذا كالم عربي

[  ] 6وقلت له لو جاز أن تترك سنة مما ذهب إليه من ج ل مكان السنن من الكتاب تذرك مذا

وصرنا من المسح على الخرين وإباحة كل ما لزمه اسم بيع وإحالل أن يجمع بين المرأة وعمت ذا
وخالت ا وإباحة كل ذي ناب من السباع وغير ذلك
[  ] 6ولجاز أن يقال سن النبي أال يقطع من لم تبلغ سرقته ربع دينار قبل التنزيل ثم نزل عليه {
والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي ما } فمن لزمه اسم سرقة قطع
[  ] 6ولجاز أن يقال إنما سن النبي الرجم على الثيب حتى نزلت عليه { الزانية والزاني فاجلدوا

كل واحد من ما مائة جلدة } فيجلد البكر والثيب وال نرجمه

[  ] 6وأن يقال في البيوع التي حرم رسول اهلل إنما حرم ا قبل التنزيل فلما أنزلت { وأحذل اهلل

البيع وحرم الربا } كانت حالال

[  ] 6والربا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول أتقضي أم تربي فيؤخر عنه ويزيده

غري ماله وأشباه ل ذا كثيرة

[  ] 6فمن قال هذا كان معطال لعامة سنن رسول اهلل وهذا القول ج ل مما قاله
[  ] 6قال أجل
[  ] 6وسنة رسول اهلل كما وصرت ومن خالف ما قلت في ا فقد جمع الج ل بالسنة والخطأ فذي

الكالم فيما ج ل

[  ] 6قال فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا
[  ] 6فقلت له السنن الناسخة والمنسوخة مررقة في مواضع ا وإن رددت طالت
[  ] 6قال فيكري من ا بعض ا فاذكره مختصرا بينا
[  ] 6فقلت أخبرنا مالك عن عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد اهلل بذن

واقد عن عبد اهلل بن عمر قال رسول اهلل عن أكل لحوم الضحايا بعد ثالث قال عبد اهلل بن أبي
بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف ناس من أهذل الباديذة حضذرة
األضحى في زمان النبي فقال النبي ادخروا لثالث فتصدقوا بما بقي قال فلما كان بعد ذلك قيل يا

رسول اهلل لقد كان الناس ينترعون بضحاياهم يجملون من ا الودك ويتخذون األسقية فقال رسول اهلل
ما ذلك أو كما قال قالوا يا رسول اهلل ن يت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثالث فقال رسذول اهلل

إنما ن يتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة األضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا

[  ] 6وأخبرنا بن عيينة عن الزهري ع ن أبي عبيد مولى بن أزهر قال ش دت العيد مع علي بن
أبي طالب فسمعته يقول ال يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثالث
[  ] 6أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد عن علي أنه قال قذال رسذول اهلل ال

يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثالث
[  ] 6أخبرنا بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت أنس بن مالك يقول إنا لنذبح ما شاء اهلل

من ضحايانا ثم نتزود بقيت ا إلى البصرة

[  ] 6قال الشافعي ف ذه األحاديث تجمع معاني من ا أن حديث علي عن النبي في الن ذي عذن

إمساك لحوم الضحايا بعد ثالث وحديث عبد اهلل بن واقد موترقان عن النبي

[  ] 6وفي ا داللة على أن عليا سمع الن ي من النبي وأن الن ي بلغ عبد اهلل بن واقد
[  ] 6وداللة على أن الرخصة من النبي لم تبلغ عليا وال عبد اهلل بن واقد ولو بلغت ما الرخصذة

ما حدثا بالن ي والن ي منسوخ وتركا الرخصة والرخصة ناسخة والن ي منسوخ ال يستغني سامعه
عن علم ما نسخه
[  ] 6وقول أنس بن مالك كنا ن بط بلحوم الضحايا البصرة يحتمل أن يكون أنس سمع الرخصة

ولم يسمع الن ي قبل ا فتزود بالرخصة ولم يسمع ن يا أو سمع الرخصة والن ذي فكذان الن ذي

منسوخا فلم يذكره

[  ] 6فقال كل واحد من المختلرين بما علم
[  ] 6وهكذا يجب على من سمع شيئا من رسول اهلل أو ثبت له عنه أن يقول بما سمع حتى يعلم

غيره

[  ] 6قال الشافعي فلما حدثت عائشة عن النبي بالن ي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثالث ثذم
بالرخصة في ا بعد الن ي وأن رسول اهلل أخبر أنه ن ى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثالث للدافة
كان الحديث التام المحروظ أوله وآخره وسبب التحريم واإلحالل فيه حديث عائشة عن النبي وكان

على من علمه أن يصير إليه

[  ] 6وحديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن
[  ] 6وهذا يدل على أن بعض الحديث يخص فيحرظ بعضه دون بعض فيحرظ منه شيء كذان
أوال وال يحرظ آخرا ويحرظ أخرا وال يحرظ أوال فيؤدي كل ما حرظ
[  ] 6فالرخصة بعدها في اإلمساك واألكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لواحذد معيذين
الختالف الحالين
[  ] 6فإذا دفت الدافة ثبت الن ي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثالث وإذا لم تدف دافة فالرخصة

ثابتة باألكل والتزود واالدخار والصدقة

[  ] 6ويجتمل ان يكون الن ي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثالث منسوخا في كل حال فيمسذك

اإلنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء
وجه آخر من الناسخ والمنسوخ

[  ] 6أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ع ن بن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن

أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال حبسنا يوم الخندق عن الصالة حتى كان بعد المغر ب ذوى
من الليل حتى كرينا وذلك قول اهلل { وكرى اهلل المؤمنين القتال وكان اهلل قويا عزيزا } قال فذدعا

رسول اهلل بالال فأمر فأقام الظ ر فصالها فأحسن صالت ا كما كان يصلي ا في وقت ذا ثذم أقذام
العصر فصالها كذلك ثم أقام المغرب فصالها كذلك ثم أقام العشاء فصالها كذلك أيضا قال وذلك

قبل أن أنزل اهلل في صالة الخوف { فرجاال أو ركبانا }
[  ] 6الشافعي فلما حكى أبو سعيد أن صالة النبي عام الخندق كانت قبل أن ينزل فذي صذالة

الخوف إال بعدها إذ حضرها أبو سعيد وحكى تأخير الصلوات حتى خرج من وقت عامت ا وحكى

أن ذلك قبل نزول صالة الخوف

[  ] 6قال فال تؤخر صالة الخوف بحال أبدا عن الوقت إن كانت في حضر أو عن وقت الجمع
في السرر بخوف وال غير ولكن تصلى كما صلى رسول اهلل
[  ] 6والذي أخذنا به في صالة الخوف أن مالكا أخبرنا عن يزيد بن رومان عذن صذالح بذن

خوات عن من صلى مع رسول اهلل صالة الخوف يوم ذات الرقاع أن طائرة صرت معه وطائرة
وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا ألنرس م ثم انصرفوا فصروا وجاه العذدو

و جاءت الطائرة األخرى فصلى ب م الركعة التي بقيت من صالته ثم ثبت جالسا وأتموا ألنرس م ثم

سلم ب م

[  ] 6قال أخبرنا من سمع عبد اهلل بن عمر بن حرص يخبر عن أخيه عبيد اهلل بن عمذر عذن
القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي مثله
[  ] 6قال وقد روى أن النبي صلى صالة الخوف على غير ما حكى مالك
[  ] 6وإنما أخذنا ب ذا دونه ألنه كان أشبه بالقرآن وأقوى في مكايدة العدو
[  ] 6وقد كتبنا هذا باالختالف فيه وتبين الحجة في { كتاب الصالة } وتركنا ذكر من خالرنا فيه
وفي غيره من األحاديث ألن ما خولرنا فيه من ا مرترق في كتبه
وجه آخر
[  ] 6قال اهلل تبارك وتعالى { والالتي يأتين الراحشة من نسائكم فاستش دوا علي ن أربعة مذنكم
فإن ش دوا فامسكوهن بالبيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل اهلل ل ن سبيال واللذان ياتيان ا مذنكم

فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عن ما }

[  ] 6فكان حد الزانيين ب ذه اآلية الحبس واألذى حتى أنزل اهلل على رسوله حد الزنذا فقذال {

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد من ما مائة جلدة } وقال في اإلماء { فإذا أحصذن فذإن أتذين
براحشة فعلي ن نصف ما على المحصنات من العذاب } فنسخ الحبس عن الزناة وثبذت علذي م

الحدود

[  ] 6ودل قول اهلل في اإلماء { فعلي ن نصف ما على المحصنات من العذاب } على فذرق اهلل

بين حد المماليك واألحرار في الزنا وعلى أن النصف ال يكون إال من جلد ألن الجلذد بعذدد وال
يكون من رجم ألن الرجم إتيان على النرس بال عدد ألنه قد يؤتى علي ا برجمة واحذدة وبذألف

وأكثر فال نصف لما ال يعلم بعدد وال نصف للنرس فيؤتى بالرجم على نصف النرس

[  ] 6واحتمل قول اهلل في سورة النور { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد من ما مائة جلدة } أن

يكون على جميع الزناة األحرار وعلى بعض م دون بعض فاستدللنا بسنة رسول اهلل بذأبي هذو
وأمي على من أريد بالمائة جلدة
[  ] 6أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسذول اهلل

قال خذوا عني خذوا عني قد جعل ل ن سبيال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب

جلد مائة والرجم

[  ] 6قال فدل قول رسول اهلل قد جعل اهلل ل ن سبيال على أن هذا أول ما حد به الزناة ألن اهلل
يقول { حتى يتوفاهن الموت أو يجعل اهلل ل ن سبيال }
[  ] 6ثم رجم رسول اهلل ماعزا ولم يجلده وامرأة األسلمي ولم يجلدها فدلت سنة رسول اهلل على
أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين
[  ] 6قال ولم يكن بين األحرار في الزنا فرق إال باإلحصان بالنكاح وخالف اإلحصان به
[  ] 6وإذ كان قول النبي قد جعل اهلل ل ن سبيال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فري هذذا

داللة على أن أول ما نسخ الحبس عن الزانيين وحدا بعد الحبس وأن كل حد حده الذزانيين فذال

يكون إال بعد هذا إذ كان هذا أول حد الزانيين

[  ] 6أخبرنا مالك عن بن ش اب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن مذا
أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول اهلل فقال أحدهما يا رسول اهلل اقض بيننا بكتاب اهلل وقذال

اآلخر وهو أفق ما أجل يا رسول اهلل فاقض بيننا بكتاب اهلل وائذن لي في أن أتكلم قال تكلم قذال
إن ابني كان عسيرا على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شذاة
وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الذرجم

على امرأته فقال رسول اهلل والذي نرسي بيده ألقضين بكتاب اهلل أما غنمك وجاريتك فذرد إليذك
وجلد انه مائة وغربه عام وأمر أنيس األسلمي أن يأتي امرأة اآلخر فإن اعترفت رجم ا فاعترفت

فرجم ا

[  ] 4أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي رجم ي وديين زنيا
[  ] 6قال فثبت جلد ما ئة والنري على البكرين الزانيين والرجم على الثيبين الزانيين
[  ] 6وإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد نسخ عن ما الجلد مع الرجم وإن لم يكونا أريدا بالجلد وأريد
به البكران في ما مخالران للثيبين
[  ] 6ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى رسول اهلل عن اهلل وهذا أشبه معانيه وأوالها عنذدنا

واهلل أعلم

وجه آخر

[  ] 6أخبرنا مالك عن بن ش اب عن أنس بن مالك أن النبي ركب فرسا فصرع عنه فجحذش

شقه األيمن فصلى صالة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل

اإلمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وغذا قال سذمع

اهلل لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون

[  ] 6أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن ا قالت رسول اهلل في بيته وهذو
شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إلي م أن اجلسوا فلما انصرف قال إنمذا جعذل
اإلمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا

[  ] 6قال وهذا مثل حديث أنس وإن كان حديث أنس مرسرا وأوضح من ترسير هذا
[  ] 6أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اهلل خرج في مرضه فأتى أبا بكذر

وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول ااهلل أن كما أنت فجلس رسول اهلل إلى

جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصالة رسول اهلل وكان الناس يصلون بصالة أبي بكر
[  ] 7وبه يأخذ الشافعي

[  ] 7قال وذكر إبراهيم النخعي عن األسود بن يزيد عن عائشة عن رسول اهلل وأبي بكر مثذل

معنى حديث عروة النبي صلى قاعدا وأبو بكر قائما يصلي بصالة النبي وهو وراءه قياما

[  ] 7قال فلما كانت صالة النبي في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلره قياما استدللنا على
ان أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الررس قبل مرضه الذي مات فيه فكانذت صذالته فذي
مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلره قياما ناسخة ألن يجلس الناس بجلوس اإلمام ز

[  ] 7وكان في ذلك دليل بما جاءت به السنة وأجمع عليه الناس من ان الصالة قائما إذا اطاق ذا

المصلي وقاعدا إذا لم يطق وان ليس للمطيق القيام منرردا أن يصلي قاعدا

[  ] 7فكانت سنة النبي أن صلى في مرضه قاعدا ومن خلره قياما مع أن ا ناسخة لسنته األولذى

قبل ا موافقة سنته في الصحيح والمريض وإجماع الناس ان يصلي كل واحد من ما فرضذه كمذا

يصلي المريض خلف اإلمام الصحيح قاعدا واإلمام قائما
[  ] 7وهكذا نقول يصلي اإلمام جالسا ومن خلره من األصحاء قياما فيصلي كل واحد فرضه ولو

وكل غيره كان حسنا

[  ] 7وقد أوهم بععض الناس فقال ال يؤمن أحد بعد النبي جالسا واحتج بحديث رواه منقطع عن

رجل مرغوب الرواية عنه ال يثبت بمثله حجة على أحد فيه ال يؤمن أحد بعدي جالسا
[  ] 7قال ول ذا اشباه في السنة من الناسخ والمنسوخ
[  ] 7وفي هذا داللة على ما كان في مثل معناها إن شاء اهلل

[  ] 7وكذلك له أشباه في كتاب اهلل قد وصرنا بعض ا في كتابنا هذا وما بقي مررق فذي احكذام

القرآن والسنة في مواضعه

[  ] 7قال فقال فاذكر من األحاديث المختلرة التي ال داللة في ا على ناسخ وال منسوخ والحجذة

فيما ذهبت إليه من ا دون ما تركت

[  ] 7فقلت له قد ذكرت قبل هذا أن رسول اهلل صلى صالة الخوف يذوم ذات الرقذاع فصذف
بطائرة وطائرة في غير صالة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة وأتموا ألنرس م ثم انصذرفوا
فوقروا بإزاء العدو وجاءت الطائرة األخرى فصلى ب م الركعة التبي بقيت ثم ثبت جالسا واتمذوا

ألنرس م ثم سلم ب م

[  ] 7قال وروى بن عمر عن النبي أنه صلى الخوف خالف هذه الصالة في بعض أمرها فقال
صلى ركعة بطائرة وطائرة بينه وبين العدو ثم انصرفت الطائرة التي وراءه فكانت بينه وبين العدو
وجاءت الطائرة التي لم تصل معه فصلى ب م الركعة التي بقيت عليه من صالته وسلم ثم انصرفوا

فقضوا معا

[  ] 7قال وروى أبو عياش الزرقي أن النبي صلى يوم عسران وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة
فصف بالناس معه معا ثم ركع وركعوا معا ثم سجد فسجدت معه طائرة وحرسته طائرة فلما قذام
من السجود سجد الذين حرسوه ثم قاموا في صالته
[  ] 7وقال جابر قريبا من هذا المعنى
[  ] 7قال وقد روى ما ال يثبت مثله بخالف ا كل ا ز

[  ] 7فقال لي قائل وكف صرت إلى األخذ بصالة النبي ذات الرقاع دون غيرها
[  ] 7فقلت اما حديث أبي عياش وجابر في صالة الخوف فكذلك أقول وإذا كان مثل السبب الذي

صلى له تلك الصالة
[  ] 7قال وما ه

[  ] 7قلت كان رسول اهلل في ألف وأربعمائة وكان خالد بن الوليد في مائتين وكان منه بعيدا في

صحراء واسعة ال يطمع فيه لقلة من معه وكثرة من مع رسول اهلل وكان األغلب منه أنه مذأمون
على ان يحمل عليه ولو حمل من بينيديه وقد حرس منه في السجود إذ كان ال يغيب عن طرفه
[  ] 7فغذا كانت الحال بقلة العدو وبعده وان ال حائل دونه يستره كما وصرت أمذرت بصذالة
الخوف هكذا
[  ] 7قال فقال قد عرفت ان الرواية في صالة ذات الرقاع ال تخالف هذا الختالف الحالين قذال

فكيف خالرت حديث بن عمر

[  ] 7فقلت له رواه عن النبي خوات بن جبير وقال س ل بن أبي حثمة بقريب من معناه وحرذظ

عن علي بن أبي طالب انه صلى صالة الخوف ليلة ال رير كما روى خوات بن جبير عن النبذي
وكان خوات متقدم الصحبة والسن ز
[  ] 7فقال ف ل من حجة أكثر من تقدم صحبته فقلت ك نعم ما وصرت فيه من الشذبه بمعنذى

كتاب اهلل

[  ] 7قال فأين يوافق كتاب اهلل
[  ] 7قلت قال اهلل { وإذا كنت في م فأقمت ل م الصالة فلتقم طائرة من م معك ولياخذوا أسذلحت م

فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائرة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذذوا حذذرهم
وأسلحت م ود الذين كرروا لو تغرلون عن أسلحت م وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة وال جنذاح

عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم }
[  ] 7وقال { فإذا اطمأننتم فأقيموا الصالة إن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } يعنذي

واهلل أعلم فأقيموا الصالة كما كنتم تصلون في غير الخوف

[  ] 7فلما فرق اهلل بين الصالة في الخوف واألمن حياطة ألهل دينه ان ينال من م عدوهم غذرة

فتعقبنا حدي ث خوات بن جبير والحديث الذي يخالره فوجدنا حديث خوات بن جبير أولى بذالحزم
في الحذر منه وأحرى أن تتكافأ الطائرتان في ما
[  ] 7وذلك أن الطائرة التي تصلي مع اإلمام أوال محروسة بطائرة في غير صالة والحارس إذا
كان في غير صالة كان متررغا من فرض الصالة قائما وقاعدا ومنحرفا يمينا وشماال وحامال إن
حمل عليه ومتكلما إن خاف عجلة من عدوه ومقاتال إن أمكنته فرصة غير محول بينه وبين هذذا

في الصالة ويخرف اإليمان بمن معه الصالة إذا خاف حملة العدو بكالم الحارس
[  ] 7قال وكان الحق للطائرتين معا سواء فكانت الطائرتان في حديث خوات سواء تحرس كذل

واحدة من الطائرتين األخرى والحارسة خارجة من الصالة فتكون الطائرة األولذى قذد أعطذت

الطائرة التي حرست ا مثل الذي أخذت من ا فحرست ا خلية من الصالة فكان هذا عدال بين الطائرتين
[  ] 7قال وكان الحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير على خالف الحذر تحرس الطائرذة
األولى في ركعة ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصالة فتحرس ثم تصذلي الطائرذة الثانيذة

محروسة بطائرة في صالة ثم يقضيان جميعا ال حارس ل ما ألنه لم يخرج من الصالة إال اإلمذام

وهو وحده وال يعني شيئا فكان هذا خالف الحذر والقوة في المكيدة

[  ] 7وقد أخبرنا اهلل أنه فرق بين صالة الخوف وغيرها نظرا ألهل دينه أن ال ينال من م عدوهم
غرة ولم تأخذ الطائرة األولى من اآلخرة مثل ما أخذت من ا
[  ] 7ووجدت اهلل ذكر صالة اإلمام والطائرتين معا ولم يذكر على اإلمام وال على واحذدة مذن
الطائرتين قضاء فدل ذلك على أن حال اإلمام ومن خلره في أهم يخرجون من الصالة ال قضذاء

علي م سواء

[  ] 7وهكذا حديث خوات وخالف الحديث الذي يخالره
[  ] 7قال الشافعي فقال ف ل للحديث الذي تركت وجه غير ما وصرت
[  ] 7قلت نعم يحتمل ان يكون لما جاز أن تصلي صالة الخوف على خالف الصالة في غيذر

الخوف جاز ل م أن يصلوها كيف ما تيسر ل م وبقدر حاالت م وحاالت العدو إذا أكملذوا العذدد

فاختلف صالت م وكل ا مجزية عن م

وجه آخر من االختالف
[  ] 7قال الشافعي قال لي قائل قد اختلف في التش د فروى بن مسعود عن النبي كان يعلم ذم

التش د كما يعلم م ال سورة من القرآن فقال في مبتداه ثالث كلمات التحيات هلل فبذأي التشذ د

أخذت

[  ] 7فقلت أخبرنا مالك عن بن ش اب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر
بن الخطاب يقول على المنبر وهو يعلم الناس التش د يقول قولوا التحات هلل الزاكيات هلل الطيبات

الصل وات هلل السالم عليك أي ا النبي ورحمة اهلل وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهلل الصذالحين
أش د أن ال إله إال اهلل وأش د أن محمدا عبده ورسوله

[  ] 7قال الشافعي فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فق ائنا صغارا ثم سذمعناه بإسذناد
وسمعنا ما خالره فلم نسمع إسنادا في التش د يخالره وال يوافقه أثبت عندنا منه وإن كان غيره ثابتا
[  ] 7فكان الذي نذهب إليه أن عمر ال يعلم الناس على المنبر بين ظ راني أصحاب رسول اهلل
إال على ما علم م النبي
[  ] 7فلما اتن ى إلينا من حديث يثبته عن النبي صرنا إليه وكان أولى بنا
[  ] 7قال وما هو
[  ] 7قلت أخبرنا الثقة وهو حي بن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن سذعيد
بن جبير وطاوس عن بن عباس أنه قال كان رسول اهلل يعلمنا التش د كما يعلمنا القرآن فكان يقول

التحيات المباركات الصلوات الطيبات هلل سالم عليك أي ا النبي ورحمة اهلل وبركاته سذالم علينذا
وعلى عباد اهلل الصالحين أش د أن ال إله غال اهلل وأن محمدا رسول اهلل

[  ] 7قال الشافعي فقال فانى ترى الرواية اختلرت فيه عن النبي فروى بن مسعود خالف هذذا
وروى أبو موسى خالف هذا وجابر خالف هذا وكل ا قد يخالف بعض ا بعضا في شيء من لرظه
ثم علم عمر خالف هذا كله في بعض لرظه وكذلك تش د عائشة وكذلك تش د بن عمر ليس في ذا

شيء إال في لرظه شيء غير ما في لرظ صاحبه وقد يزيد بعض ا الشيء على بعض

[  ] 7فقلت له األمر في هذا بين
[  ] 7قال فأبنه لي
[  ] 7قلت كل كالم أريد ب ا تعظيم اهلل فعلم م رسول اهلل فلعله جعل يعلمذه الرجذل فيحرظذه

واآلخر فيحرظه وما اخذ حرظا فأكثر ما يحترس فيه منه إحالة المعنى فلم تكن فيه زيادة وال نقص
وال اختالف شيء من كالمه يحيل المعنى فال تسع إحالته
[  ] 7فلعل النبي أجاز لكل امرئ من م كما حرظ غذ كان ال معنى فيه يحيل شيئا عن حكمه ولعل

من اختلرت روايته واختلف تش ده إنما توسعوا فيه فقالوا على ما حرظوا وعلى ما حضرهم واجيز

لم

[  ] 7قال افتجد شيئا يدل على إجازة ما وصرت
[  ] 7فقلت نعم
[  ] 7قال وما هو
[  ] 7قلت أخبرنا مالك عن بن ش اب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارىء قال سذمعت

عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الررقان على غير ما اقرؤهذا
وكان النبي أقرأني ا فكدت اعجل عليه ثم ام لته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به إلى النبي

فقلت يا رسول اهلل إني سمعت هذا يقرأ سورة الررقان على غير ما أقرأتني ا فقال له رسذول اهلل
اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول اهلل هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرات فقال هكذذا

أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر
[  ] 7قال فغذا كان اهلل لرأفته بخلقه انزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحرظ قد يزل

ليحل ل م قراءته وإن اختلف اللرظ فيه ما لم يكن في اختالف م إحالة معنى كان ما سوى كتاب اهلل

أولى أن يجوز فيه اختالف اللرظ ما لم يحل معناه

[  ] 7وكل ما لم يكن فيه حكم اختالف اللرظ فيه ال يحيل معناه
[  ] 7وقد قال بعض التابعين لقيت أناسا من أصحاب رسول اهلل فاجتمعوا في المعنى واختلرذوا

علي في اللرظ فقلت لبعض م ذلك فقال ال بأس ما لم يحيل المعنى

[  ] 7قال الشافعي فقال ما في التش د إال تعظيم اهلل وأني ألرجو ان يكون كل هذا فيه واسعا وأن

ال يكون االختالف فيه إال من حيث ذكرت ومثل هذا كما قلت يمكن في صالة الخوف فيكذون إذا
جاء بكمال الصالة على أي الوجوه روى عن النبي أجزأه إذ خالف اهلل بين ا وبين ما سواها مذن

الصلوات ولكن كيف صرت إلى اختيار حديث بن عباس عن النبي في التش د دون غيره
[  ] 7قلت لما رايته واسعا وسمعته عن بن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لرظا من غيره

فأخذت به غير معنف لمن اخذ بغيره مما ثبت عن رسول اهلل
اختالف الرواية على وجه غير الذي قبله

[  ] 7أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول اهلل قال ال تبيعوا الذهب بالذذهب

إال مثال بمثل وال تشروا بعض ا على بعض وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال بمثذل وال تشذروا
بعض ا على بعض وال تبيعوا شيئا من ا غائبا بناجز

[  ] 7أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول اهلل قال
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ال فضل بين ما
[  ] 7أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن بن عمر أنه قال الدينار بالدينار والدرهم

بالدرهم ال فضل بين ما هذا ع د نبينا إلينا وع دنا إليكم
[  ] 7قال الشافعي روى عثمان بن عران وعبادة بن الصامت عن رسول اهلل الن ي عن الزيذادة

في الذهب بالذهب يدا بيد

[  ] 7قال الشافعي وب ذه األحاديث نأخذ وقال بمثل معناها األكابر من أصحاب رسول اهلل وأكثر

المرتين بالبلدان

[  ] 7أخبرنا سريان انه سمع عبيد اهلل بن أبي يزيد يقول سمعت بن عباس يقول أخبرني أسذامة
بن زيد أن النبي قال إنما الربا في النسية
[  ] 7قال فأخذ ب ذا بن عباس ونرر من أصحابه المكيين وغيرهم
[  ] 7قال فقال لي قائل هذا الحديث مخالف لألحادث قبله
[  ] 7قلت قد يحتمل خالف ا وموافقت ا
[  ] 7قال وبأي شيء يحتمل موافقت ا
[  ] 7قلت قد يكون أسامة سمع رسول اهلل يسئل عن الصنرين المختلرين مثل الذذهب بذالورق

و التمر بالحنطة أو ما اختلف جنسه متراضال يدا بيد فقال غنما الربا في النسية أن تكون المسئلة
سبقته ب ذا وأدرك الجواب فروى الجواب ولم يحرظ المسئلة أو شك في ا ألنه ليس في حديثه مذا

ينري هذا عن حديث أسامة فاحتمل موافقت ا ل ذا
[  ] 7فقال فلم قلت يحتمل خالف ا
[  ] 7قلت ألن بن عباس الذي رواه وكان يذهب فيه غير هذا المذهب فيقول ال ربا في بيع يذدا

بيد إنما الربا في النسية
[  ] 7فقال فما الحجة إن كانت األحاديث قبله مخالرة في تركه غيره
[  ] 7فقلت له كل واحد ممن روى خالف أسامة وإن لم يكن اش ر بالحرظ للحديث مذن أسذامة

فليس به تقصير عن حرظه وعثمان بن عران وعبادة بن الصامت أشد تدما بالسن والصحبة مذن

أسامة وأبو هريرة اسن واحرظ من روى الحديث في دهره

[  ] 7ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحرظ وبأن ينري عنه الغلط من حديث واحد كان
حديث األكثر الذي هو اشبه ان يكون أولى بالحرظ من حديث من هو أحدث منه وكذان حذديث

خمسة أولى أن يصار إليه من حديث واحد
وجه آخر

مما يعد مختلرا وليس عندنا بمختلف
[  ] 7أخبرنا بن عيينة عن محمد بن العجالن عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيذد

عن رافع بن خديج أن رسول اهلل قال أسرروا بالرجر فإن ذلك أعظم لألجر أو أعظم ألجوركم

[  ] 7أخبرنا سريان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كن النساء من المؤمنات يصذلين

مع النبي الصبح ثم ينصرفن وهن متلرعات بمروط ن ما يعرف ن أحد من الغلس

[  ] 7قال وذكر تغليس النبي بالرجر س ل بن سعد وزيد بن ثابت وغيرهما من أصحاب رسول
اهلل شبيه بمعنى عائشة
[  ] 7قال الشافعي قال لي قائل نحن نرى أن نسافر بالرجر اعتمادا على حديث رافع بن خذديج

ونزعم أن الرضل في ذلك وأنت ترى ان جائزا لنا غذا اختلف الحديثان ان نأخذ بأحدهما ونحذن

نعد هذا مخالرا لحديث عائشة ز

[  ] 7قال فقلت له ك غن كان مخالرا لحديث عائشة فكان الذي يلزمنا وإياك ان نصير إلى حديث
عائشة دونه ألن أصل ما نبني نحن وأنتم عليه ان األحاديث غذا اختلرت لم نذهب إلى واحد من ما

دون غيره إال بسبب يدل على ان هذا الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا
[  ] 7قال وما ذلك السبب

[  ] 7قلت ان يكون أحد الحديثين اشبه بكتاب اهلل فإذا أشبه كتاب اهلل كانت فيه الحجة
[  ] 7قال هكذا نقول
[  ] 7قلنا فإن لم يكن فيه نص كتاب كان أوالهما بنا االثبت من ما وذلك ان يكذون مذن رواه
أعرف إسنادا واش ر بالعلم وأحرظ له أو يكون روى الحديث الذي ذهبنا إليه من وج ين أو أكثذر
والذي تركنا من وجه فيكون األكثر أولى بالحرظ من األقل أو يكون الذي ذهبنا إليه اشبه بمعنذى

كتاب اهلل أو اشبه بما سواهما من سنن رسول اهلل أو أولى بما يعرف أهل العلذم أو أصذح فذي
القياس والذي عليه األكثر من أصحاب رسول اهلل
[  ] 7قال وهكذا نقول ويقول أهل العلم
[  ] 7قلت فحديث عائشة اشبه بكتاب اهلل ألن اهلل يقول { حافظوا علذى الصذلوات والصذالة
الوسطى } فإذا أحل الوقت فاولى المصلين بالمحافظة المقدم الصالة
[  ] 7وهو أيضا اش ر رجال بالثقة واحرظ ومع حديث عائشة ثالثة كل م يروون عن النبي مثذل

معنى حديث عائشة زيد بن ثابت وس ل بن سعد

[  ] 7وهذا اشبه بسنن النبي من حديث رافع بن خديج
[  ] 7قال وأي سنن
[  ] 7قلت قال رسول اهلل وأول الوقت رضوان اهلل وآخره عرو اهلل
[  ] 7وهو ال يؤثر على رضوان اهلل شيئا والعرو ال يحتمل إال معنيين عرو عن تقصير أو توسعه
والتوسعة تشبه ان يكون الرضل في غيرها إذ لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خالف ا
[  ] 7قال وما تريد ب ذا
[  ] 7قلت إذ لم نؤمر بترك الوقت األول وكان جائزا ان نصلي فيه وفي غيره قبله فالرضل في
التقديم والتأخير تقصير موسع
[  ] 7وقد أبان رسول اهلل مثل ما قلنا وسئل أي األعمال أفضل فقال الصالة في أول وقت ا

[  ] 7وهو ال يدع موضع الرضل وال يأمر الناس إال به
[  ] 7وهو الذي ال يج له عالم ان تقديم الصالة في أول وقت ا أولى بالرضل لما يعرض لآلدميين

من األشغال والنسيان ولعلل

[  ] 7وهذا أشبه بمعنى كتاب اهلل
[  ] 7قال وأين هو كتاب اهلل
[  ] 7قلت قال اهلل { حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى } ومن قدم الصالة في أول وقت ا

كان أولى بالمحافظة علي ا ممن أخرها عن أول الوقت
[  ] 7وقد رأينا الناس فيما وجب علي م وفيما تطوعوا به يؤمرون بتعجيله غذا أمكن لما يعرض

لآلدميين من األشغال والنسيان والعلل الذي ال تج له العقول

[  ] 7وغن تقديم صالة الرجر في أول وقت ا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالذب

وابن مسعود وأبي موسى األشعري وأنس بن مالك وغيرهم مثبت

[  ] 8فقال فإن أبا بكر وعمر وعثمان دخلوا في الصالة مغلسين وخرجوا من ا مسررين بإطالذة
القراءة
[  ] 8فقلت له قد اطالوا القراءة وأوجزوها والوقت في الدخول ال في الخروج من الصالة وكل م
دخل مغلسا وخرج رسول اهلل من ا مغلسا
[  ] 8فخالرت الذي هو أولى بك ان تصير إليه مما ثبت عن رسول اهلل وخالرت م فقلذت يذدخل

الداخل في ا مسررا ويخرج مسررا ويوجز القراءة فخالرت م في الدخول وما احتججت به من طول

القراءة وفي األحاديث عن بعض م أنه خرج من ا مغلسا
[  ] 8قال فقال أفتعد خبر رافع يخالف خبر عائشة
[  ] 8فقلت له ال
[  ] 8فقال فباي وجه يوافقه

[  ] 8فقلت إن رسول اهلل لما حض الناس على تقديم الصالة وأخبر بالرضل في ا احتمل ان يكون

من الراغبين من يقدم ا قبل الرجر اآلخر فقال أسرروا بالرجر يعني حتى يتبين الرجذر اآلخذر

معترضا

[  ] 8قال افيحتمل معنى غير ذلك
[  ] 8قلت نعم يحتمل ما قلت وما بين ما قلنا وقلت وكل معنى يقع عليه اسم األسرار
[  ] 8قال فما جعل معناكم أولى من معنانا
[  ] 8فقلت بما وصرت من التأويل وبأن النبي قال هما فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فال

يحل شي ئا وال يحرمه وأما الرجر المعترض فيحل الصالة ويحرم الطعام يعني علذى مذن أراد
الصيام
وجه آخر مما يعد مختلرا
[  ] 8أخبرنا سريان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب األنصاري ان النبذي
قال ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها لغايط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقذدمنا

الشام فوجدنا مراحيض قد صنعت فننحرف ونستغرر اهلل

[  ] 8أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن
عبد اهلل بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فال تستقبل القبلة وال بيت

المقدس فقال عبد اهلل لقد ارتقيت على ظ ر بيت لنا فرأيت رسول اهلل على لبنتين مسذتقبال بيذت

المقدس لحاجته

[  ] 8قال الشافعي أدب رسول اهلل من كان بين ظ رانيه وهم عرب ال مغتسالت ل م أو ألكثرهم
في منازل م فاحتمل أدبه ل م معنيين
[  ] 8أحدهما أن م إنما ك انوا يذهبون لحوائج م في الصحراء فذامرهم اال يسذتقبلوا القبلذة وال

يستدبروها لسعة الصحراء ولخرة المؤنة علي م لسعة مذاهب م عن أن تستقبل القبلذة أو تسذتدبر
لحاجة اإلنسان من غايط أو بول ولم يكرهم مرفق في استقبال القبلة وال استدبارها أوسع علذي م

من توقى ذلك
[  ] 8وكثيرا ما يكون الذاهبون في تلك الحال في غير ستر عن مصلي يرى عورات م مقبلذين

ومدبرين غذا استقبل القبلة فأمروا أن يكرموا قبلة اهلل ويستروا العورات من مصلي غذن صذلى

حيث يراهم وهذا المعنى اشبه معانيه واهلل أعلم ز

[  ] 8وقد يحتمل أن يكون ن اهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في الصحراء لغائط أو بول لئال يتغوط
أو يبال في القبلة فتكون قذرة بذلك أو من ورائ ا فيكون من ورائ ا أذى للمصلين إلي ا
[  ] 8قال فسمع أبو أيوب ما حكي عن النبي جملة فقال به على المذهب في الصحراء والمنازل
ولم يررق في المذهب بين المنازل التي للناس مرافق ان يضعوها في بعض الحاالت مستقبلة القبلة
أو مستدبرت ا والتي يكون في ا الذاهب لحاجته مستترا فقال بالحديث جملة كما سمعه جملة

[  ] 8وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته حتى يجد داللة يررق ب ا

فيه بينه ز

[  ] 8قال اشافعي لما حكى بن عمر انه رأى النبي مستقبال بيت المقدس لحاجته وهذو إحذدى
القبلتين وإذا استقبله استدبر الكعبة انكر على من يقول ال يستقبل القبلة وال تستدبرها وراى أن ال

ينبغي ألحد أن ينت ي عن أمر فعله رسول اهلل

[  ] 8ولم يسمع فيما يرى ما أمر به رسول اهلل في الصحراء فيررق بين الصذحراء والمنذازل

فيقول بالن ي في الصحراء وبالرخصة في المنازل فيكون قد قال بما سمع ورأى وفرق بالداللذة
عن رسول اهلل على ما فرق بينه الفتراق حال الصحراء والمنازل
[  ] 8وفي هذا بيان ان كل من سمع من رسول اهلل شيئا قبله عنه وقال به وإن لم يعرف حيذث

يتررق لم يتررق بين ما لم يعرف غال بداللة عن رسول اهلل على الررق بينه
[  ] 8ول ذا أشباه في الحديث اكترينا بما ذكرنا من ا مما لم نذكر
وجه آخر من االختالف
[  ] 8أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن بن عباس قال أخبرني
ال صعب بن جثامة أنه سمع النبي يسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسذائ م
وذراري م فقال رسول اهلل هم من م وزاد عمر بن دينار عن الزهري هم من آبائ م

[  ] 8أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن عمه أن النبي لما بعث إلى بذن

أبي الحقيق ن ى عن قتل النساء والولدان

[  ] 8قال فكان سريان يذهب إلى ان قول النبي هم من م إباحة لقتل م وأن حديث بن أبي الحقيق
ناسخ له وقال كان الزهري غذا حدث حديث الصعب بن جثامة اتبعه حديث بن كعب
[  ] 8قال الشافعي وحديث الصعب بن جثامة في عمرة النبي فإن كان في عمرته األولى فقد قيل
أمر بن أبي الحقيق قبل ا وقيل في سنت ا وإن كان في عمرته اآلخرة ف و بعد أمر بن أبي الحقيق

غير شك واهلل اعلم ز

[  ] 8ولم نعلمه صلى اهلل عليه رخص في قتل النساء والولدان ثم ن ى عنه
[  ] 8ومعنى ن يه عندنا واهلل أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون

متميزين ممن أمر بقتله من م

[  ] 8ومعنى قوله هم من م ان م يجمعون خصلتين أن ليس ل م حكم اإليمان الذي يمنع به الذدم

وال حكم دار اإليمان الذي يمنع به اإلغارة على الدار

[  ] 8وغذا أباح رسول اهلل البيات واإلغارة على الدار فاغار على بني المصطلق غارين فذالعلم
يحيط ان البيات واإلغارة إذا حل بإحالل رسول اهلل لم يمتنع أحد بيت أو أغار مذن أن يصذيب

النساء والولدان فيسقط المأثم في م والكرارة والعقل والقود عن من أصاب م إذ أبيح لذه أن يبيذت
ويغير وليست ل م حرمة اإلسالم

[  ] 8وال يكون له قتل م عامدا ل م متميزين عارفا ب م
[  ] 8فإنما ن ى عن قتل الولدان ألن م لم يبلغوا كررا فيعلموا به وعن قتل النساء ألنه ال معنذى

في ن لقتال وأن ن والولدان يتخولون فيكونون قوة ألهل دين اهلل
[  ] 8فإن قال قائل أبن هذا بغيره
[  ] 8قيل فيه ما اكترى العالم به من غيره
[  ] 8فإن قال أفتجد ما تشده به غيره وتشبه من كتاب اهلل

[  ] 8قلت نعم قال اهلل { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريذر
رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إال أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحريذر

رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبين م ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم

يجد فصيام ش رين متتابعين توبة من اهلل وكان اهلل عليما حكيما }

[  ] 8قال فأوجب اهلل بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقبة وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحريذر
رقبة إذا كانا معا ممنوعي الدم باإليمان والع د والدار معا فكان المؤمن في الدار غير الممنوعذة
وهو ممنوع باإليمان فجعلت فيه الكرارة بإتالفه ولم يجعل فيه الدية وهو ممنوع الدم باإليمان فلما

كان الولدان والنساء من المشركين ال ممنوعين بإيمان وال دار ولم يكن في م عقل وال قود وال دية

وال مأثم إن شاء اهلل وال كرارة
في غسل الجمعة
[  ] 8فقال فاذكر وجوها من األحاديث المختلرة عند بعض الناس أيضا
[  ] 8فقلت أخبرنا مالك عن صروان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سذعيد الخذدري أن
رسول اهلل قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
[  ] 8أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي قال من جذاء مذنكم الجمعذة

فليغتسل

[  ] 8قال الشافعي فكان قول رسول اهلل في غسل يوم الجمعة واجب وأمره بالغسذل يحتمذل

معنيين الظاهر من ما أنه واجب فال تجزىء الط ارة لصالة الجمعة إال بالغسل كما ال يجزئ فذي
ط ارة الجنب غير الغسل ويحتمل واجب في االختيار واألخالق والنظافة
[  ] 8أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم قال دخل رجل من أصحاب النبي يوم الجمعة وعمر
بن الخطاب يخطب فقال عمر أيت ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السذوق فسذمعت
النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول اهلل كذان يذأمر

بالغسل
[  ] 8أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه كمثل معنى حديث مالذك وسذمى
الداخل يوم الجمعة بغير غسل عثمان بن عران
[  ] 8قال فلما حرظ عمر عن رسول اهلل أنه كان يأمر بالغسل وعلم أن عثمان قد علم من أمذر

رسول اهلل بالغسل ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي بالغسل وعلم عثمان ذلك فلو وجب على متوهم

أن عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصالة بنسيانه فلما لم يترك عثمان الصالة للغسل ولمذا لذم

يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أن ما قد علما أن أمر رسول اهلل بالغسل على االختيار ال
على أن ال يجزئ غيره ألن عمر بلم يكن ليدع أمره بالغسل وال عثمان إذ علمنا انه ذاكر لتذرك

الغسل وأمر النبي بالغسل إال والغسل كما وصرنا على االختيار
[  ] 8قال وروى البصريون أن النبي قال من توضأ يوم الجمعة فب ا نعمة ومن اغتسل فالغسل

أفضل

[  ] 8أخبرنا سريان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس عمذال أنرسذ م وكذانوا

يروحون ب يآت م فقيل ل م لو اغتسلتم

الن ي عن معنى دل عليه في حديث غيره
[  ] 8أخبرنا مالك عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حبان عن األعرج عن أبذي هريذرة أن

رسول اهلل قال ال يخطب أحدكم على خطبة أخيه

[  ] 8أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي أنه قال ال يخطب أحدكم على خطبة أخيه

[  ] 8قال الشافعي فلو لم تات عن رسول اهلل داللة على ان ن يه عن أن يخطب على خطبة أخيه
على معنى دون معنى كان الظاهر أن حراما ان يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدىء

إلى أن يدع ا

[  ] 8قال وكان قول النبي ال يخطب أحدكم على خطبة أخيه يحتمل ان يكون جوابا أراد بذه

فسي معنى الحديث ولم يسمع من حدثه السبب الذي له قال رسول اهلل هذا فأديا بعضه دون بعض
أو شكا في بعضه وسكتا عما شكا فيه
[  ] 8فيكون النبي سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته وأذنت في نكاحه فخطب ا أرجح عنذدها

منه فرجعت عن األول الذي أذنت في نكاحه فن ى عن خطبة المرأة إذا كانت ب ذه الحذال وقذد

يكون ان ترجع عن من أذنت في نكاحه فال ينكح ا من رجعت له فيكون فسذادا علي ذا وعلذى
خاطب ا الذي اذنت في نكاحه
[  ] 8فإن قال قائل لم صرت إلى أن تقول إن ن ي النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه على

معنى دون معنى

[  ] 8فبالداللة عنه
[  ] 8فإن قال فأين هي
[  ] 8قيل له إن شاء اهلل أخبرنا مالك عن عبد اهلل بن يزيد مولى األسود بن سريان عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوج ا طلق ا فأمرها رسول اهلل أن تعتد فذي بيذت أم

مكتوم وقال إذا حللت فآدنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سذريان وأبذا ج ذم
خطباني فقال رسول اهلل فأما أبو ج م فال يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك ال مال له

انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال انكحي أسامة فنكحته فجعل اهلل فيه خيرا واغتبطت به
[  ] 8قال الشافعي فب ذا قلنا

[  ] 8ودلت سنة رسول اهلل في خطبته فاطمة على أسامة بعد إعالم ا رسول اهلل أن معاوية وأبا

ج م خطباها على أمرين

[  ] 8أحدهما أن النبي يعلم أن ما ال يخطبان ا إال وخطبة أحدهما بعد خطبة اآلخر فلما لم ين ذا

ولم يقل ل ا ما كان لواحد أن يخطبك حتى يترك اآلخر خطبتك وخطب ا على أسامة بن زيد بعذد
خطبت ما فاستدللنا على أن ا لم ترضى ولو رضيت واحدا من ما أمرها أن تتزوج من رضيت وأن

إخبارها إياه بمن خطب ا إنما كان إخبارا عما لم تأذن فيه ولعل ا استشارة له وال يكون أن تستشيره

وقد أذنت بأحدهما

[  ] 8فلما خطب ا على أسامة استدللنا على أن الحال التي خطب ا فيه غير الحال التي ن ى عذن
خطبت ا في ا ولم تكن حال تررق بين خطبت ا حتى يحل بعض ا ويحرم بعض ا إال إذا أذنت للولي
ان يزوج ا فكان لزوج ا إن زوج ا الولي أن يلزم ا التزويج وكان عليه أن يلزمه وحلت له فأما

قبل ذلك فحال ا واحدة ليس لولي ا أن يزوج ا حتى تأذن فركون ا وغير ركون ا سواء
[  ] 8فإن قال قائل فإن ا راكنة مخالرة لحال ا غير راكنة
[  ] 8فكذلك هي لو خطبت فشتمت الخاطب وترغبت عنه ثم عاد علي ا بالخطبة فلم تشتمه ولذم
تظ ر ترغبا ولم تركن كانت حال ا التي تركت في ا شتمة مخالرة لحال ا التي شتمته في ا وكانذت

في هذه الحال أقرب إلى الرضا ثم تنتقل حاالت ا ألن ا قبل الركون إلى متأول بعض ا أقرب إلذى

الركون من بعض

[  ] 8وال يصح فيه معنى بحال واهلل أعلم إال ما وضرت من أنه ن ى على الخطبة بعذد إذن ذا
للولي بالتزويج حتى يصير أمر الولي جائزا فأما ما لم يجز أمر الولي فأول حال ا وآخرها سواء

واهلل أعلم

الن ي عن معنى أوضح من معنى قبله
[  ] 8أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول اهلل قال كل واحد من مذا بالخيذار علذى

صاحبه ما لم يتررقا إال بيع الخيار

[  ] 8أخبرنا سريان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسذول اهلل قذال ال

يبيع الرجل على بيع أخيه

[  ] 8قال الشافعي وهذا مع نى يبين أن رسول اهلل قال المتبايعان بالخيار ما لم يتررقا وأن ن يه

على ان يبيع الرجل على بيع أخيه إنما هو قبل أن يتررقا عن مقام ما الذي تبايعا فيه

[  ] 8وذلك أن ما ال يكونان متبايعين حتى يعقدا البيع معا فلو كان البيع إذا عقداه لزم كل واحذد
من ما ما ضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته أو غيرها وقد تم بيعه لسلعته ولكنه لما كان ل ما
الخيار كان الرجل لو اشترى من رجل ثوبا بعشرة دنانير فجاءه آخر فأعطاه مثله بتسعة دنذانير
اشبه ان يرسخ البيع إذا كان له الخيار قبل أن يرارقه ولعله يرسخه ثم ال يتم البيع بينه وبين اآلخر

فيكون اآلخر قد أفسد على البائع المشتري أو على أحدهما

[  ] 8ف ذا وجه الن ي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه ال وجه له غير ذلك

[  ] 8اال ترى انه لو باعه ثوبا بعشرة دنانير فلزمه البيع قبل أن يتررقا من مقام ما ذلك ثم باع ا

آخر خيرا منه بدينار لم يضر البائع األول ألنه قد لزمه عشرة دنانير ال يستطيع فسخ ا

[  ] 8قال وقد روي عن النبي أنه قال ال يسوم أحدكم على سوم أخيه فإن كان ثابتذا ولسذت
احرظه ثابتا ف و مثل ال يخطب أحدكم على خطبة أخيه ال يسوم على سومه إذا رضذي البيذع

وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه
[  ] 8فإن قال قائل ما دل على ذلك

[  ] 8فإن رسول اهلل باع فيمن يزيد وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البذائع لذم

يرضى السوم األول حتى طلب الزيادة

الن ي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويرارقه في شيء غيره
[  ] 8أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن األعرج عن أبي هريرة أن رسول اهلل ن ى

عن الصالة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس

[  ] 8أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول اهلل قال ال يتحرى أحدكم بصالته عند طلوع

الشمس وال عند غروب ا

[  ] 8أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد اهلل الصنابحي ان رسذول اهلل
قال إن الشمس تطلع ومع ا قرن الشيطان فإذا ارترعت فارق ا ثم إذا استوت قارن ا فذإذا زالذت

فارق ا ثم إذا دنت للغروب قارن ا فإذا غربت فارق ا ون ى رسول اهلل عذن الصذالة فذي تلذك

الساعات

[  ] 8فاحتمل الن ي من رسول اهلل عن الصالة في هذه الساعات معنيين
[  ] 8أحدهما وهو أعم ما أن تكون الصلوات كل ا واجب ا الذي نسي ونيم عنه وما لزم بوجه من

الوجوه من ا محرما في هذه الساعات ال يكون ألحد أن يصلي في ا ولو صلى لم يؤدي ذلك عنه ما
لزمه من الصالة كما يكون من قدم صالة قبل دخول وقت ا لم تجزىء عنه
[  ] 8واحتمل أن يكون أراد به بعض الصالة دون بعض
[  ] 8فوجدنا الصالة تتررق بوج ين أحدهما ما وجب من ا فلم يكن لمسلم تركه في وقتذه ولذو
تركه كان عليه قضاه واآلخر ما تقرب إلى اهلل بالتنقل فيه وقد كان للمتنقل تركه بال قضا له عليه
[  ] 8ووجدنا الواجب عليه من ا يرارق التطوع في السرر إذا كان المرء راكبا فيصلي المكتوبذة

باألرض ال يجزئه غيرها والنافلة راكبا متوج ا حيث شاء

[  ] 8ومررقان في الحضر والسرر وال يكون لمن أطاق القيام أن يصلي واجبا الصذالة قاعذدا

ويكون ذلك له في النافلة

[  ] 8فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن ال يحملوها على خاص دون عام إال بداللذة

من سنة رسول اهلل أو إجماع علماء المسلمين الذين ال يكن أن يجمعوا على خالف سنة رسول اهلل

[  ] 8قال وهكذا غير هذا من حديث رسول اهلل هو على الظاهر من العام حتى تأتي الداللة عنه
كما وصرت أو بإجماع المسلمين أنه على باطن دون ظاهر وخاص دون عام فيجعلونه بما جاءت

عليه الداللة عليه ويطيعونه في األمرين جميعا

[  ] 8أخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سذعيد وعذن األعذرج

يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول اهلل قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقذد
أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
[  ] 8قال الشافعي فالعلم يحيط ان المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة

من العصر قبل غروب الشمس قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين وذلك أن ما صليا بعد
الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغيب ا وهذه أربعة أوقات من ي عن الصالة في ا

[  ] 8لما جعل رسول اهلل المصلين في هذه األوقات مدركين لصالة الصبح والعصذر اسذتدللنا
على أن ن يه عن الصالة في هذه األوقات على النوافل التي ال تلزم وذلك انه ال يكون أن يجعذل

المرء مدركا لصالة في وقت ن ي فيه عن الصالة

[  ] 8أخبرنا مالك عن بن ش اب عن بن المسيب أن رسول اهلل قال من نسي صالة فليصل ا إذا

ذكرها فإن اهلل يقول { أقم الصالة لذكري }

[  ] 8وحدث أنس بن مالك وعمران بن حصين عن النبي مثل معنى حديث بذن المسذيب وزاد
أحدهما أو نام عن ا
[  ] 8قال الشافعي فقال رسول اهلل فليصل ا إذا ذكرها فجعل ذلك وقتا ل ا وأخبر بذه عذن اهلل

تبارك وتعالى ولم يستثني وقتا من األوقات يدع ا فيه بعد ذكرها

[  ] 8أخبرنا بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد اهلل بن باباه عن جبير بن مطعم أن النبي قالل يا

بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فال يمنعن أحدا طاف ب ذا البيذت وصذلى أي
ساعة شاء من ليل أو ن ار
[  ] 8أخبرنا عبد المجيد عن بن جريج عن عطاء عن النبي مثل معناه وزاد فيه يا بنذي عبذد

المطلب يا بني عبد مناف ثم ساق الحديث

[  ] 8قال فأخبر جبير عن النبي أنه أمر بإباحة الطواف بالبيت والصالة له في أي ساعة شذاء

الطائف والمصلي

[  ] 8وهذا يبين أنه أنما ن ى عن المواقيت التي ن ى عن ا عن الصالة التي ال تلزم بوجه مذن

الوجوه فأما ما لزم فلم ينه عنه بل إباحه صلى اهلل عليه

[  ] 8وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح ألن ا ال زمة ز
[  ] 8وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح ثم نظر فلذم يذرى

الشمس طلعت فركب حتى اتى ذا طوى وطلعت الشمس فأناخ فصلى فن ى عن الصالة للطذواف
بعد العصر وبعد الصبح كما ن ى عما ال يلزم من الصالة
[  ] 8قال فإذا كان لعمر أن يؤخر الصالة للطواف فإنما ترك ا ألن ذلك له وألنه لو أراد منذزال

بذي طوى لحاجة كان واسعا له إن شاء اهلل ولكن سمع الن ي جملة عن الصالة وضرب المنكذدر

علي ا بالمدينة بعد العص ر ولم يسمع ما يدل على أنه إنما ن ى عن ا للمعنى الذي وصذرنا فكذان
يجب عليه ما فعل
[  ] 8ويجب على من علم المعنى الذي أباح ا فيه خالف المعنى الذي ن ى فيه عن ا كما وصرت

مما روى علي عن النبي من الن ي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثالث إذا سمع الن ي ولم يسمع

سبب الن ي

[  ] 8قال فإن قال قائل فقد صنع أبو سعيد الخدري كما صنع عمر
[  ] 8قلنا والجواب فيه كالجواب في غيره
[  ] 8قال فإن قال قائل ف ل من أحد صنع خالف ما صنعا
[  ] 9قيل نعم بن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم وقد سمع بن عمر الن ي

من النبي

[  ] 9أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح بن عمر طذاف

بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس

[  ] 9سريان عن عمار الدهني عن أبي شعبة أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا
[  ] 9أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن بن جريج عن بن أبي مليكة قال رأيت بن عباس طاف بعد

العصر وصلى

[  ] 9قال وإنما ذكرنا تررق أصحاب رسول اهلل في هذا ليستدل من علمه على أن تررق م فيمذا
لرسول اهلل فيه سنة ال يكون إال على هذا المعنى أو على أن ال تبلغ السنة من قال خالف ا من م أو

تأويل تحتمله السنة أو ما أشبه ذلك مما قد يرى قائله له فيه عذر إن شاء اهلل

[  ] 9وغذا ثبت عن رسول اهلل الشيء ف و الزم لجميع من عرفه ال يقويه وال يوهنه شيء غيره

بل الررض الذي على الناس اتباعه ولم يجعل ألحد معه أمرا يخالف أمره
باب آخر

[  ] 9أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول اهلل ن ى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر كيال
وبيع الكرم بالزبيب كيال
[  ] 9أخبرنا مالك عن عبد اهلل بن زيد مولى األسود بن سريان أن زيدا أبا عياش أخيره عن سعد

بن أبي وقاص أنه سمع النبي سئل عن شراء التمر بالرطب فقال النبي أينقص الرطب إذا يذبس

قالوا نعم فن ى عن ذلك

[  ] 9أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسذول اهلل رخذص لصذاحب
العرية أن يبيع ا بخرص ا
[  ] 9أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه نعن زيد بن ثابت أن النبي رخص فذي
العرايا
[  ] 9قال الشافعي فكان بيع الرطب بالتمر من يا عنه لن ي النبي وبين رسول اهلل أنه إنما ن ذى

عنه ألنه ينقص إذا يبس وقد ن ى عن التمر بالتمر غال مثال بمثل فلما نظر فذي المتعقذب مذن
نقصان الرطب إذا يبس كان ال يكون أبدا مثال بمثل غذ كان النقصان مغيبا ال يعرف فكان يجمع

معنيين أحدهم التراضل في المكيلة واآلخر المزابنة وهي بيع ما يعرف كيله بما يج ل كيله مذن

جنسه فكان من يا لمعنين

[  ] 9فلما رخص رسول اهلل في بيع العرايا بالتمر كيال لم تعدوا العرايا أن تكون رخصة مذن

شيء ن ى عنه أو لم يكن الن ي عنه عن المزابنة والرطب بالتمر إال مقصودا ب مذا إلذى غيذر
العرايا فيكون هذا من الكالم العام الذي يراد به الخاص
وجه يشبه المعنى الذي قبله
[  ] 9وأخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء عن صروان بن موهب أنه أخبره عن عبد

اهلل بن محمد بن صيري عن حكيم بن حزام أنه قال قال لي رسول اهلل ألم أنبأ أو ألم يبلغنذي أو

كما شاء اهلل من ذلك أنك تبيع الطعام قال حكيم بلى يا رسول اهلل فقال رسول اهلل ال تبيعن طعاما
حتى تشتريه وتستوفيه
[  ] 9أخبرنا سعيد عن بن جريج قال أخبرني عطاء ذلك أيضا عن عبد اهلل بن عصمة عن حكيم

بن حزام انه سمعه منه عن النبي

[  ] 9أخبرنا الثقة ع ن أيوب بن أبي تميمة عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال ن اني

رسول اهلل عن بيع ما ليس عندي

[  ] 9يعني بيع ما ليس عندك وليس بمضمون عليك
[  ] 9أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عبد اهلل بن كثير عن أبي المن ال عن بن عباس قال

قدم رسول اهلل المدينة وهو يسلرون في التمر السنة والسنتين فقال رسول اهلل من سلف فليسلف في
كيل معلوم وأجل معلوم
[  ] 9قال الشافعي حرظي وأجل معلوم
[  ] 9وقال غيري قد قال ما قلت وقال أو إلى أجل معلوم
[]3
[  ] 9قال فكان ن ي النبي أن يبيع المرء ما ليس عنده يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته يذراه

المشتري كما يراه البائع عند تبايع ما ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده ما ليس يملك بعينه فال يكون
موصوفا مضمونا على البائع يؤخذ به وال في ملكه فيلزم أن يسلمه إليه بعينه وغير هذين المعنيين
[  ] 9فلما أمر رسول اهلل من سلف أ ن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلذى

أجل معلوم دخل هذا بيع ما ليس عند المرء حاضرا وال مملوكا حين باعه
[  ] 9ولما كان هذا مضمونا على البائع بصرة يؤخذ ب ا عند محل األجل دل على أنه إنما ن ذى

عن بيع عين الشيء في ملك البائع واهلل أعلم

[  ] 9وقد يحتمل أو يكون الن ي عن بيع العين الغائبة كانت في ملك الرجل أو في غيذر ملكذه

ألن ا قد ت لك وتنقص قبل أن يراها المشتري

[  ] 9قال فكل كالم كان عاما ظاهرا في سنة رسول اهلل ف و على ظ وره وعمومه حتى يعلذم
حديث ثابت عن رسول اهلل بأبي هو وأمي يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض

الجملة دون بعض كما وضرت من هذا وما كان في مثل معناه

[  ] 9ولزم أهل العلم ان يمضوا الخبرين على وجوه ما مذا وجذدوا إلمضذائ ما وج ذا وال
يعدون ما مختلرين وهما يحتمالن أن يمضيا وذلك إذا أمكن في ما أن يمضيا معا أو وجد السذبيل

إلى إمضائ ما ولم يكن من ما واحد بأوجب من اآلخر

[  ] 9وال ينسب الحديثان إلى االختالف ما كان ل ما وج ا يمضيان معا إنما المختلذف مذا لذم

يمضي إال بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه
صرة ن ي اهلل ون ي رسوله
[  ] 9فقال فصف لي جماع ن ي اهلل جل ثناؤه ثم ن ى لنبي عاما ال تبق منه شيئا
[  ] 9فقلت له يجمع ن يه معنيين

[  ] 9أحدهما ان يكون الشيء الذي ن ى عنه محرما ال يحل إال بوجه دل اهلل عليه في كتابذه أو

على لسان نبيه
[  ] 9فإذا ن ى رسول اهلل عن الشيء من هذا فالن ي محرم ال وجه له غير التحريم إال ان يكون

على معنى كما وصرت

[  ] 9قال فصف لي هذا الوجه الذي بدات بذكره من الن ي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه
[  ] 9قال فقلت له كل النساء محرمات الرروج إال بواحد من المعنيين النكاح والذوطىء بملذك

اليمين وهما المعنيان اللذان أذن اهلل في ما وسن رسول اهلل كيف النكاح الذي يحل به الررج المحرم
قبله فسن فيه وليا وش ودا ورضا من المنكوحة الثيب وسنته في رضاها دليل على أن ذلك يكون

برضا المتزوج ال فرق بين ما

[  ] 9فإذا جمع النكاح أربعا رضا المزوجة الثيب والزوج وأن يزوج المرأة ولي ا بش ود حذل

النكاح إال في حاالت سأذكرها إن شاء اهلل

[  ] 9وإذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسد ألنه لم يؤت به كما سن رسول اهلل فيذه

الوجه الذي يحل به النكاح

[  ] 9ولو سمي صداقا كان أحب إلي وال يرسد النكاح بترك تسمية الصداق ألن اهلل أثبت النكاح
في كتابه بغير م ر وهذا مكتوب في غير هذا الموضع
[  ] 9قال وسواء في هذه المرأة الشريرة والدنية ألن كل واحد من ما فيما يحل به ويحرم ويجب
ل ا وعلي ا من الحالل والحرام والحدود سواء
[  ] 9والحاالت التي لو أتي بالنكاح في ا على ما وصرت يجوز النكاح فيما لم ينه في ا عن ا من

النكاح فأما إذا عقد ب ذه األشياء كان النكاح مرسوخا بن ي اهلل في كتابه وعلى لسذان نبيذه عذن

النكاح بحاالت ن ى عن ا فذلك مرسوخ

[  ] 9وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته وقد ن ى اهلل عن الجمع بين ما وأن ينكح الخامسة وقذد
انت ى اهلل به إلى أربع فبين النبي أن انت اء اهلل به إلى أربع حظر عليه أن يجمع بين أكثر من ن أو
ينكح المرأة على عمت ا أو خالت ا وقد ن ى النبي عن ذلك وان ينكح المرأة في عدت ا

[  ] 9فكل نكاح كان من هذا لم يصح وذلك أنه قد ن ى عن عقده وهذا ما خالف فيه بين أحد من

أهل العلم

[  ] 9ومثله واهلل أعلم ان النبي ن ى عن الشغار وأن النبي ن ى عن نكاح المتعة وأن النبي ن ى
المحرم أن ينكح أو ينكح
[  ] 9فنحن نرسخ هذا كله من النكاح في هذه الحاالت التي ن ى عن ا بمثل ما فسخنا به ما ن ذى
مما ذكر قبله
[  ] 9وقد يخالرنا في هذا غيرنا وهو مكتوب فسي غير هذا المرضع
[  ] 9ومثله أن ينكح المرأة بغير إذن ا فتجيز بعد فال يجوز ألن العقد وقع من يا عنه

[  ] 9ومثل هذا ما ن ى عنه رسول اهلل من بيع الغرر وبيع الرطب بالتمر إال في العرايا أو غير

ذلك مما ن ى عنه

[  ] 9وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غيره ال بما أحل به وما أحل به من البيوع ما لم

ينه عنه رسول اهلل وال يكون ما ن ى عنه رسول اهلل من البيوع محال ما كان أصله محرما مذن
مال الرجل ألخيه وال تكون المعصية بالبيع المن ي عنه تحل محرما وال تحل إال بمذا ال يكذون

معصية وهذا يدخل في عامة العلم

[  ] 9فإن قال قائل ما الوجه المباح الذي ن ي المرء فيه عن شيء وهو يخذالف الن ذي الذذي

ذكرت قبله

[  ] 9ف و إن شاء اهلل مثل ن ي رسول اهلل أن يشتمل الرجل على الصماء وأن يحتبي في ثذوب
واحد مرضيا بررجه السماء وأنه أمر غالما أن يأكل مما بين يديه ون اه أن يأكل من أعلى الصحرة
ويروى عنه وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا انه ن ى عن أن يقرن الرجل غذا أكل بين التمذرتين

وأن يكشف التمرة عما في جوف ا وأن يعر على ظ ر الطريق

[  ] 9فلما كان الثوب مباحا لالبس والطعام مباحا آلكله حتى يأتي عليه كله إن شذاء واألرض
مباحة له إن كانت هلل ال آلدمي وكان الناس في ا شرعا ف و ن ي في ا عن شيء ان يرعله وامر في ا

بأن يرعل شيئا غير الذي ن ي عنه

[  ] 9والن ي يدل على أنه إنما ن ى عن اشتمال الصماء واالحتباء مرضيا بررجه غير مستتر ان

في ذلك كشف عورته قيل له يسترها بثوبه فلم يكن ن يه عن كشف عورته ن يه عن لبس ثوبذه
فيحرم عليه لبه بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته
[  ] 9ولم يكن أمره ان يأكل من بين يديه وال يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحا له أن يأكل ما
بين يديه وجميع الطعام إال أدبا في األكل من بين يديه ألنه أجمل به عند مواكله وأبعد له من قبح

الطعمة والن م وأمره أال يأكل من رأس الطعام ألن البركة تنزل منه له على النظر لذه فذي أن
يبارك له بركة دائمة يدوم نزول ا له وهو يبيح له إذا أكل ما حول رأس الطعام أن يأكل رأسه
[  ] 9وإذا أباح له الممر على ظ ر الطريق فالممر عليه غذا كان مباحا ألنه ال مالك لذه يمنذع
الممر عليه فيحرم بمنعه فإنما ن اه لمعنى يثبت نظرا له فإنه قال فإن ا مذأوى ال ذوام وطذرق

الحيات على النظر له ال على أن التعريس محرم وقد ين ى عنه إذا كانذت الطريذق متضذايقا
مسلوكا ألنه إذا عرس عليه في ذلك الوقت منع
[  ] 9فإن قال قائل فما الررق بين هذا واألول

[  ] 9قيل له من قامت عليه الحجة يعلم أن النببي ن ى عما وصرنا ومن فعل ما ن ي عنه وهذو
عالم بن يه ف و عاص برعله ما ن ي عنه وليستغرر اهلل وال يعود
[  ] 9فإن قال ف ذا عاص والذي ذكرت في الكتاب قبله في النكاح والبيوع عاص فكيف فرقذت

بين حال ما

[  ] 9فقلت اما في المعصية فلم أفرق بين ما لني قد جعلت ما عاصيين وبعض المعاصي أعظذم

من بعض

[  ] 9فإن قال فكيف لم تحرم على هذا لبسه وأكله وممره على األرض بمعصيته وحرمت على

اآلخر نكاحه وبيعه بمعصيته

[  ] 9قيل هذا أمر بأمر في مباح حالل له فأحللت له ما حل له وحرمت عليه ما حرم عليه وما
حرم عليه غير ما أحل له ومعصيته في الشيء المباح له ال تحرمه عليه بكل حال ولكن تحذرم

عليه أن يرعل فيه المعصية

[  ] 9فإن قيل فما مثل هذا
[  ] 9قيل له الرجل له الزوجة والجارية وقد ن ي أن يطأهما حائضتين وصائمتين ولو فعل لذم

يحل ذلك الوطء له في حاله تلك ولم تحرم واحدة من ما عليه فيس حال غير تلك أحال غذا كذان

أصل ما مباحا وحالال

[  ] 9وأصل مال الرجل محرم على غيره إال بما أبيح به مما يحل وفروج النساء محرمذات إال
بما أبيحت به من النكاح والملك فإذا عقد عقدة النكاح أو البيع من يا عن ا على محرم ال يحذل إال
بما أحل به لم يحل المحرم بمحرم وكان على أصل تحريمه حتى يؤتى بالوجه الذي احله اهلل بذه

في كتابه أو على لسان رسوله أو إجماع المسلمين أو ما هو في مثل معناه

[  ] 9قال وقد مثلت قبل هذا الن ي الذي أريد به غير التحريم بالدالئل فاكتريت من ترديده وأسأل
اهلل العصمة والتوفيق
باب العلم
[  ] 9قال الشافعي فقال لي قائل ما العلم وما يجب الناس في العلم فقلت له العلم علمان علم عامة
ال يسع بالغا غير مغلوب على عقله ج له

[  ] 9قال ومثل ماذا
[  ] 9قلت مثل الصلوات الخمس وأن هلل على الناس صوم ش ر رمضان وحذج البيذت غذذا

استطاعوه وزكاة في أموال م وأنه حرم علي م الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا
مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنرس م وأموال م وأن يكروا عنه ما حرم عليه منه
[  ] 9وهذا الصنف كله من العلم موجودا نصا في كتاب اهلل وموجودا عاما عند أهذل اإلسذالم
ينقله عوام م عن من مضى من عوام م يحكونه عن رسول اهلل وال يتنازعون فذي حكايتذه وال

وجود به علي م

[  ] 9وهذا العلم العام الذي ال يمكن فيه الغلط من الخبر وال التأويل وال يجوز فيه التنازع
[  ] 9قال فما الوجه الثاني
[  ] 9قلت له ما ينوب العباد من فروع الررائض وما يخص به من األحكام وغيرها مما ليس فيه

نص كتاب وال في أكثر نص سنة وإن كانت في شيء سنة فإنما هي من أخبار الخاصة وال أخبار

العامة وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا

[  ] 9قال فيعدو هذا أن يكون واجبا وجوب العلم قبله أو موضوعا عن الناس علمه حتى يكذون
علمه منترال ومن ترك علمه غير آثم بتركه أو من وجه ثالث فتوجدناه خبرا أو قياسا
[  ] 9فقلت له بل هو من وجه ثالث
[  ] 9قال فصره واذكر الحجة فيه ما يلزم منه ومن يلزم وعن من يسقط
[  ] 9فقلت له هذه درجة من العلم ليس تبلغ ا العامة ولم يكلر ا كل الخاصة ومن احتمل بلوغ ا
من الخاصة فال يسع م كل م كافة ان يعطلوها وغذا قام ب ا من خاصت م من فيه الكراية لم يحرج

غيره ممن ترك ا إن شاء اهلل والرضل في ا لمن قام ب ا على من عطل ا

[  ] 9فقال فأوجدني هذا خبرا أو شيئا في معناه ليكون هذا قياسا عليه
[  ] 9فقلت يه فرض اهلل الج اد في كتابه وعلى لسان نبيه ثم أكد النرير من الج اد فقال { إن اهلل

اشترى من المؤمنين أنرس م وأموال م بأن ل م الجنة يقاتلون في سبيل اهلل فيقتلون ويقتلون وعذدا

عليه حقا في التوراة واإلنجيل والقرآن ومن أوفى بع ده من اهلل فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم بذه
وذلك هو الروز العظيم }
[  ] 9وقال { قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن اهلل مع المتقين }
[  ] 9وقال { اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا ل م كل مرصد فإن
تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل م إن اهلل غرور رحيم }
[  ] 9وقال { قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما حرم اهلل ورسوله وال

يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون }

[  ] 9أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول اهلل

ال أزال أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموال م إال بحق ا
وحساب م على اهلل
[  ] 9وقال اهلل جل ثناؤه { ما لكم إذا قيل لكم انرروا في سبيل اهلل اثاقلتم إلى األرض أرضذيتم

بالحياة الدنيا من اآلخرة فما متاع الحياة الدنيا في اآلخرة إال قليل إال تنرروا يعذبكم عذذابا أليمذا

ويستبدل قوما غيركم وال تضروه شيئا واهلل على كل شيء قدير }

[  { ] 9انرروا خرافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنرسكم في سبيل اهلل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
}
[  ] 9قال فاحتملت اآليات أن يكون الج اد كله والنرير خاصة منه على كل مطيق لذه ال يسذع
أحدا من م التخلف عنه كما كانت الصلوات والحج والزكاة فلم يخرج أحد وجب عليه فرض من ا

أن يؤدي غيره الررض عن نرسه ألن عمل أحد في هذا ال يكتب لغيره

[  ] 9واحتملت أن يكون معنى فرض ا غير معنى فرض الصلوات وذلك أن يكون قصد بالررض

في ا قصد الكراية فيكون من قام بالكراية في ج اد من جوهد من المشركين مدركا تأدية الرذرض
ونافلة الرضل ومخرجا من تخلف من المأثم

[  ] 9ولم يسوي اهلل بين ما فقال اهلل { ال يستوي القاعدون مذن المذؤمنين غيذر أول الضذرر

والمجاهدون في سبيل اهلل بأموال م وأنرس م فضل اهلل المجاهدين بأموال م وأنرس م على القاعذدين
درجة وكال وعد اهلل الحسنى وفضل اهلل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما } فأما الظاهر في

اآليات فالررض على العامة

[  ] 9قال فأين الداللة في أنه إذا قام بعض العامة بالكراية أخرج المتخلرين ن المأثم

[  ] 9فقلت له في هذه اآلية
[  ] 9قال وأين هو من ا
[  ] 9قلت قال اهلل { وكال وعد اهلل الحسنى } فوعد المتخلرين عن الج اد الحسنى على اإليمذان

وبأن فضيلة المجاهدين على القاعدين ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهم كانت العقوبة باإلثم

إن لم يعرو اهلل أولى ب م من الحسنى

[  ] 9قال ف ل تجد في هذا غير هذا
[  ] 9نعم قال اهلل { وما كان المؤمنين لينرروا كافة فلوال نرر من كل فرقة من م طائرة ليترق ذوا

في الدين ولينذروا قوم م إذا رجعوا إلي م لعل م يحذرون } وغزا رسول اهلل وغزى معذه مذن
اصحابه جماعة وخلف أخرى حتى تخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبذوك وأخبرنذا اهلل أن

المسلمين لم يكونوا لينرروا كافة { فلوال نرر من كل فرقة من م طائرة } فأخبر أن النريذر علذى
بعض م دون بعض وأن الترقه إنما هو على بعض م دون بعض
[  ] 9وكذلك ما عدا الررض في عظم الررائض التي ال يسع ج ل ا واهلل أعلم
[  ] 9وهكذا كل ما كان الررض فيه مقصودا به قصد الكرايه فيما ينوب فإذا قام به المسلمين من
فيه الكراية خرج من تخلف عنه من المأثم
[  ] 9ولو ضيعوه معا خرت أن ال يخرج واحد من م مطيق فيه من المأثم بل الأشك إن شذاء اهلل
لقوله { إال تنرروا يعذبكم عذابا أليما }
[  ] 9قال فما معناها
[  ] 9قلت الداللة علي ا أن تخلر م عن النرير كافة ال يسع م ونرير بعض م إذا كانت فذي نريذر

كراية يخرج من تخلف من المأثم إن شاء اهلل ألنه إذا نرر بعض م وقع علي م اسم النرير
[  ] 9قلت ومثل ماذا سوى الج اد
[  ] 9قلت الصالة على الجنازة ودفن ا ال يحل ترك ا وال يجب على كل من بحضذرت ا كل ذم

حضورها ويخرج من تخلف من المأثم من قام بكرايت ا

[  ] 9وهكذا رد السالم قال اهلل { واذا حييتم بتحية حيوا بأحسن من ا أوردوها إن اهلل على كذل

شيء حسيبا } وقال رسول اهلل { يسلم القائم على القاعد } وإذا سلم من القوم واحدا أجزأ عذن م
وإنما أريد ب ذا الرد فرد قليل جامع السم الرد والكراية فيه مانع ألن يكون الرد معطال
[  ] 9ولم يزل المسلمون على ما وصرت منذ بعث اهلل نبيه فيما بلغنا الى اليوم يترقة أقل م ويش د
الجنائز بعض م ويجاهد ويرد السالم بعض م ويتخلف عن ذلك غيرهم فيعرفون الرضل لمن قذام
بالرقه والج اد وحضور الجنائز ورد السالم وال يأثمون من قصر عن ذلك إذا كان ب ذا قذائمون

بكرايته
باب خبر الواحد
[  ] 9فقال لي قائل احدد لي القوم ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبذت علذي م خبذر
الخاصة
[  ] 9فقلت خبر الواحد عن الوحد حتى ينت ي به الى النبي أو من انت ى به اليه دونه
[  ] 0وال تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا

[  ] 0من ا ان يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقال لما يحذدث بذه

علما بما يحيل معاني الحديث من اللرظ وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع ال يحدث

به على المعنى ألنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالما بما يحيل به معناه لم يدر لعله يحيذل
الحالل الى حرام وإذا اداه بحروفه فلم يبقى وجه يخاف فيه احالته الحديث حافظا إذا حدث به من
حرظه حافظا لكتابه إذا حدث من كتابه إذا شرك أهل الحرظ في حديث وافق حديث م بريا مذن أن

يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خالفذه عذن

النبي

[  ] 0ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينت ي بالحديث موصوال الى النبي أو الى من انت ى

به اليه دونه ألن كل واحد من م مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه فال يستغني فكل واحد
من م عما وصرت
[  ] 0فقال فأوضح لي من هذا بشء لعلي أكون به أعرف مني ب ذا لخبرتي به وقلة خبرتي بما
وصرت في الحديث
[  ] 0فقلت له أتريد أن أخبرك بشيء يكون هذا قياسا عليه
[  ] 0قلت نعم
[  ] 0قلت هذا أصل في نرسه فال يكون قياسا على غيره ألن القياس أضعف من األصل
[  ] 0قال فلست أريد أن تجعله قياسا ولكن مثله لي على شيء من الش ادات التي العلم ب ا عام
[  ] 0قلت قد يخالف الش ادات في أشياء ويجامع ا في غيرها
[  ] 0قلت وأين يخالر ا
[  ] 0قلت أقبل في الحديث الواحد والمرأة وال أقبل واحدا من ما وحده في الش ادة

[  ] 0وأقبل في الحديث حدثني فالن عن فالن إذا لم يكن مدلسا وال أقبل في الش ادة إال سذمعت
أو رأيت أو أش دني
[  ] 0وتختلف األحاديث فآخذ ببعض ا استدالال بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وهذا ال يؤخذذ

به في الش ادات هكذا وال يوجد في ا بحال

[  ] 0ثم يكون بشر كل م تجوز ش ادته وال أقبل حديثه من قبل ما يدخل في الحديث من كثذرة

االحالة وإزالة بعض ألراظ المعاني

[  ] 0ثم هو يجامع الش ادات في أشياء غير ما وصرت
[  ] 0فقال اما ما قلت من اال تقبل الحديث اال عن ثقة حافظ عالم بما يحيل معنى الحديث فكمذا

قلت فلم لم تقل هكذا في الش ادات

[  ] 0فقلت ان احالة معنى الحديث أخرى من احالة معنى الش ادة وب ذا احتطت في الحديث بأكثر

مما احتطت به في الش ادة

[  ] 0قال وهكذا كما وصرت ولكني أنكرت إذا كان من يحدث عنه ثقة فحدث عذن رجذل لذم
تعرف أنت ثقته امتناعك من أن تقلد فتحسن الظن به فال تركه يروي اال عن ثقة وان لم تعرفذه

أنت

[  ] 0فقلت له ارايت أربعة نرر عدول فق اء ش دوا على ش ادة شاهدين بحق رجل على رجذل

اكنت قاضيا به ولم يقل لك األربعة ان الشاهدين عدالن

[  ] 0قال ال وال أقطع بش ادت ما شيئا حتى أعرف عدل ما اما تبديل األربعة ل ما واما بتعذديل

غيرهم أو معرفة مني بعدل ما

[  ] 0له ولم لم تقبل ما على المعنى الذي امرتني أن اقبل عليه الحديث فتقول لم يكونوا ليش دوا
غال على من هو اعدل من م

[  ] 0فقال قد يش دون على من هو عدل عندهم ومن عرفوه ومن لم يعرفوا عدله فلما كان هذذا

موجودا في ش ادت م لم يكن لي قبول ش ادة من ش دوا عليه حتى يعده لو أو اعرف عدله أو عدل
من ش د عندي على عدل غيره ةال اقبل تعديل شاهد على شاهد عدل الشاهد غيره ولذم اعذرف

عدله

[  ] 0فقلت فالحجة في هذا لك الحجة عليك في اال تقبل خبر الصادق عن من ج لنا صدقه
[  ] 0والناس من ان يش دوا على ش ادة من عرفوا عدله أشد تحرظا من م من ان يقبلوا اال حديث

من عرفوا صحة الحديثه

[  ] 0وذلك ان الرجل يلقى الرجل يرى عليه سيما الخير فيحسن الظن به فيقبل حديثذه ويقبلذه

وهو ال يعرف حاله فيذكر ان رجال يقال له فالن حدثني كذا اما على وجه يرجو ان يجد علم ذلك
الحديث عند ثقة فيقبله عن الثقة واما ان يحدث به على إنكاره والتعجب منه واما بغرلة في الحديث

عنه

[  ] 0وال اعلمني لقيت أحدا قط بريا من ان يحدث عم ثقة حافظ وآخر يخالره
[  ] 0فرعلت ب ذا ما يجب على
[  ] 0ولم يكن طلبي الدالئل على معرفة صدق من حدثني بأوجب على من طلبي ذلذك علذى

معرفة صدق من فوقه ألني أحتاج في كل م إلى ما أحتاج إليه فيمن لقيت من م ألن كل ذم مثبذت

خبرا عن من فوقه ولمن دونه

[  ] 0فقال فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس أن يقول عن وقد يمكن فيذه أن يكذون لذم
يسمعه
[  ] 0فقلت له المسلمون العدول عدول أصحاء األمر في أنرس م وحال م في أنرس م غير حذال م

في غيرهم أال ترى أني إذا عرفتم بالعدل في أنرس م قبلت ش ادت م وإذا ش دوا على ش ادة غيرهم

لم أقبل ش ادة غيرهم حتى أعرف حاله ولم تكن معرفتي عدل م معرفتي عدل من شذ دوا علذى
ش ادته
[  ] 0وقول م عن خبر أنرس م وتسميت م على الصحة حتى نستدل من فعل م بما يخذالف ذلذك

فنحترس من م في الموضع الذي خالف فعل م فيه ما يجب علي م

[  ] 0ولم نعرف بالتدليس ببلدنا فيمن مضى وال من أدركنا من أصحابنا إال حديثا فإن من م من

قبله عن من لو تركه عليه كان خيرا له

[  ] 0وكان قول الرجل سمعت فالنا يقول سمعت فالنا يقول وقوله حدثني فالن عذن فذالن

سواء عندهم ال يحدث واحد من م عن من لقي إال ما سمع منه ممن عناه ب ذه الطريق قبلنا منذه
حدثني فالن عن فالن
[  ] 0ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته
[  ] 0وليس تلك العورة بالكذب فنرد ب ا حديثه وال النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا مذن
أهل النصيحة في الصدق
[  ] 0فقلنا ال نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت
[  ] 0فقال قد أراك تقبل ش ادة من ال يقبل حديثه

[  ] 0قال فقلت لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين ولمعنى بين
[  ] 0قال وما هو
[  ] 0قلت تكون اللرظة تترك من الحديث فتحيل معناه أو ينطق ب ا بغير لرظة المحدث والناطق

ب ا غير عامد إلحالة الحديث فيحيل معناه

[  ] 0فإذا كان الذي يحمل الحديث وج ل هذا المعنى كان غير عاقل للحديث فلم نقبل حديثه إذا
كان ما ال يعقل إن كان ممن ال يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس تأديته على معانيذه وهذو ال

يعقل المعنى

[  ] 0قال أفيكون عدال غير مقبول الحديث
[  ] 0قلت نعم إذا كان كما وصرت كان هذا موضع ظنه بينة يرد ب ا حديثه وقد يكون الرجذل

عدال على غيره ظنيا في نرسه وبعض أقربيه ولعله ان يخر من بعد أهون عليه مذن أن يشذ د
بباطل ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت ب ا ش ادته فالظنة ممن ال يؤدي الحديث بحروفذه وال

يعقل معانيه أبين من ا في الشاهد لمن ترد ش ادته فيما هو ظنين فيه بحال

[  ] 0وقد يعتبر على الش ود فيما فيه فإن استدللنا على ميل نستبينه أو حياطة بمجذاوزة قصذد

للمش ود له لم نقبل ش ادت م وإن ش دوا في شيء مما يدق ويذهب ف مه علي م في مثل ما ش دوا
عليه لم نقبل ش ادت م ألن م ال يعقلون معنى ما ش دوا عليه
[  ] 0ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه كما يكون من

أكثر الغلط في الش ادة لم نقبل ش ادته

[  ] 0وأهل الحديث متباينون
[  ] 0فمن م المعروف بعلم الحديث بطلبه وسماعه من األب والعم وذوي الرحم والصديق وطول

مجالسة أهل التنازع فيه ومن كان هكذا كان مقدما بالحرظ إن خالره من يقصر عنه كان أولى أن
يقبل حديثه ممن خالره من أهل التقصير عنه
[  ] 0ويعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يستدل علذى حرذظ
أحدهم بموافقة أهل الحرظ وعلى خالف حرظه بخالف حرظ أهل الحرظ له
[  ] 0وإذا اختلرت الرواية استدللنا على المحروظ من ا والغلط ب ذا ووجوه سواه تدل على الصدق

والحرظ والغلط قد بيناها في غير هذا الموضع وأسأل اهلل التوفيق

[  ] 0فقال فما الحجة لك في قبول خبر الواحد وأنت ال تجيز ش ادة واحد وحده وما حجتك فذي

أن قسته بالش ادة في أكثر أمره وفرقت بينه وبين الش ادة في بعض أمره

[  ] 0قال فقلت له أنت تعيد ما قد ظننتك فرغت منه ولم أقسه بالش ادة غنما سألت أن امثله لذك

بشيء ال أني احتجت ألن يكون قياسا عليه

[  ] 0وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله بغيره بل هو أصل في نرسه
[  ] 0قال فكيف يكون الحديث كالش ادة في شيء ثم يرارق بعض معاني ا في غيره
[  ] 0فقلت له هو مخالف للش ادة كما وصرت لك في بعض أمره ولو جعلته كالش ادة في بعض

أمره دون بعض كانت الحجة لي فيه بينة إن شاء اهلل
[  ] 0قال وكيف ذلك وسبيل الش ادات سبيل واحدة

[  ] 0قال فقلت أتعني في بعض أمرها دون بعض أم في كل أمرها
[  ] 0قال بل في كل أمرها
[  ] 0قلت فكم أقل ما تقبل على الزنا
[  ] 0قال أربعة
[  ] 0قلت فإن نقصوا واحد جلدت م
[  ] 0قال نعم

[  ] 0قلت فكم تقبل على القتل والكرر وقطع الطريق الذي تقتل به كله
[  ] 0قال شاهدين
[  ] 0قلت له كم تقبل على المال
[  ] 0قال شاهدا وامرأتين
[  ] 0قلت فكم تقبل في عيوب النساء
[  ] 0قال امرأة
[  ] 0قلت ولو لم يتموا شاهدين وشاهدا وامرأتين لم تجلدهم كما جلدت ش ود الزنا

[  ] 0قال نعم
[  ] 0قلت أفتراها مجتمعة
[  ] 0قال نعم في أن أقبل ا متررقة في عددها وفي أن ال يجلد إال شاهد الزنا
[  ] 0قلت له فلو قلت لك هذا في خبر الواحد وهو مجامع للش ادة في أن أقبله ومرارق ل ا فذي
عدده هل كانت لك حجة إال ك ي عليك
[  ] 0قال فإنما قلت بالخالف بين عدد الش ادات خبرا واستدالال
[  ] 0قلت وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبرا واستدالال
[  ] 0وقلت أرأيت ش ادة النساء في الوالدة لم أجزت ا وال تجيزها في درهم
[  ] 0قال اتباعا
[  ] 0قلت فإن قيل لك لم يذكر في القرآن أقل من
الجزء الثالث من الرسالة
قال أبو القاسم عبد الرحمن بن نصر قال نا أبو علي الحسن بن حبيب قال نا الربيع بن سذليمان
قال أنا الشافعي بسم اهلل الرحمن الرحيم
[  ] 0قال ولم يحظر أن يجوز أقل من ذلك فأجزنا ما أجاز المسلمون ولم يكن هذا خالفا للقرآن
[  ] 0قلنا ف كذا قلنا في تثبيت خبر الواحد استدالال بأشياء كل ا أقوى من إجازة ش ادة النساء

[  ] 0فقال ف ل من حجة تررق بين الخبر والش ادة سوى االتباع
[  ] 0قلت نعم ما ال أعلم من أهل العلم فيه مخالرا
[  ] 0قال وما هو
[  ] 0قلت العدل يكون جائز الش ادة في أمور مردودها في أمرو
[  ] 0قال فأين هو مردودها
[  ] 0قلت إذا ش د في موضع يجر به إلى نرسه زيادة من أي وجه ما كان الجر أو يدفع ب ا عن

نرسه غرما أو إلى ولده أو والده أو يدفع ب ا عن ما ومواضع الظنن سواها

[  ] 0وفيه في الش ادة أن الشاهد إنما يش د ب ا على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة وللرجل ليؤخذ

له غرم أو عقوبة وهو خلي مما لزم غيره من غرم غير داخل في غرمه وال عقوبته وال العذار
الذي لزمه ولعله يجر ذلك إلى من لعله أن يكون أشد تحامال له منه لولده أو والده فيقبل شذ ادته

ألنه ال ظنة ظاهرة كظنته في نرسه وولده ووالده وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع الظنن

[  ] 0والمحدث بما يحل ويحرم ال يجر إلى نرسه وال إلى غيره وال يدفع عن ا وال عذن غيذره

شيئا مما يتمول الناس وال مما فيه عقوبة علي م وال ل م وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين
سواء إن كان بأمر يحل أو يحرم ف و شريك العامة فيه ال تختلف حاالته فيه فيكون ظنينذا مذرة
مردود الخبر وغير ظنين أخرى مقبول الخبر كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواص م

[  ] 0وللناس حاالت تكون أخبارهم في ا أصح واحرى أن يحضرها التقوى من ا فذي أخذرى

ونيات ذوي النيات في ا أصح وفكرهم في ا أدوم وغرلت م أقل وتلك عند خوف المذوت بذالمرض

والسرر وعند ذكره وغير تلك الحاالت من الحاالت المنب ة عن الغرلة
[  ] 0فقلت له قد يكون غير ذي الصدق من المسلمين صادقا في هذه الحاالت وفذي أن يذؤتمن

على خبر فيرى أنه يعتمد على خبره فيه فيصدق غاية الصدق وإن لم يكن تقوى فحيذاء مذن أن
ينصب ألمانة في خبر ال يدفع به عن نرسه وال يجر إلي ا ثم يكذب بعده أو يدع التحرظ في بعض

الصدق فيه

[  ] 0فإذا كان موجودا في العامة وفي أهل الكتاب الحاالت يصدقون في ا الصدق الذي تطيب به

نرس المحدثين كان أهل التقوى والصدق في كل حاالت م أولى أن يتحرظوا عند أولى األمرو ب ذم
أن يتحرظوا عندها في أن م وضعوا موضع األمانة ونصبوا أعالما للدين وكانوا عالمين بما الزم م
اهلل من الصدق في كل أمر وأن الحديث في الحالل والحرام أعلى األمرو وابعدها من أن يكذون

فيه موضع ظنة وقد قدم إلي م في الحديث عن رسول اهلل النار

[  ] 0عبد العزيز عن محمد بن عجالن عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحد النصري عن
واثلة بن األسقع عن النبي قال إن أفرى الررى من قولني ما لم أقل ومن أرى عينيه ما لم تذرى

ومن ادعى إلى غير أبيه

[  ] 0عبد العزي ز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول اهلل قال مذن

قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار

[  ] 0يحيى بن سليم عن عبيد اهلل بن عمر عن أبي بكر بن سالم عن سالم عن بن عمر أن النبي

قال إن الذي يكذب علي يبني له بيت في النار

[  ] 0حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه قالذت
قلت ألبي قتادة ما لك ال تحدث عن رسول اهلل كما يحدث الناس عنه قالت فقال أبو قتادة سذمعت
رسول اهلل يقول من كذب علي فليتلمس لجنبه مضجعا من النار فجعل رسذول اهلل يقذول ذلذك

ويمسح األرض بيده

[  ] 0سريان عن محمد بن عمرو عن أ بي سلمة عن أبي هريرة أن رسول اهلل قال حدثوا عذن
بني إسرائيل وال حرج وحدثوا عني وال تكذبوا علي
[  ] 0وهذا أشد حديث روي عن رسول اهلل في هذا وعليه اعتمدنا مع غيره في أن ال نقبل حديثا

إال من ثقة ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدىء إلى أن يبلغ به منت اه
[  ] 0فإن قال قائل وما في هذا الحديث من الداللة على ما وصرت

[  ] 0قيل قد أحاط العلم أن النبي ال يأمر أحدا بحال أبدا أن يكذب على بني إسرائيل وال علذى

غيرهم فإذا أباح الحديث عن بني إسرائيل أن يقبلوا الكذب على بني إسرائيل أباح وإنما أباح قبول

ذلك عن من حدث به ممن يج ل صدقه وكذبه

[  ] 0ولم يبحه أيضا عن من يعرف كذبه ألنه يروي عنه أنه من حدث بحديث وهو يراه كذبا
ف و أحد الكاذبين ومن حدث عن كذاب لم يبرأ من الكذب ألنه يرى الكذاب في حديثه كاذبا

[  ] 0وال يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه غال بصدق المخبر وكذبه إال في الخاص القليل

من الحديث وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما ال يجذوز أن يكذون
مثله أو ما يخالره ما هو أثبت وأكثر دالالت بالصدق منه
[  ] 0وإذا فرق رسول اهلل بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل فقال حذدثوا عنذي وال
ت كذبوا علي فالعلم إن شاء اهلل يحيط ان الكذب الذي ن اهم عنه هو الكذب الخري وذلك الحذديث
عمن ال يعرف صدقه ألن الكذب إذا كان من يا عنه على كل حال فال كذب أعظم من كذب علذى

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
الحجة في تثبيت خبر الواحد

[  ] 0قال الشافعي فإن قال قائل اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو داللة فيذه أو
إجماع
[  ] 0فقلت له أخبرنا سريان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن مسعود عن

أبيه أن النبي قال نصر اهلل عبدا سمع مقالتي فحرظ ا ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيذه

ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثالث ال يغل علي ن قلب مسلم إخالص العمل هلل والنصيحة
للمسلمين ولزوم جماعت م فإن دعوت م تحيط من روائ م
[  ] 0فلما ندب رسول اهلل إلى استمع مقالته وحرظ ا وأدائ ا امرأ يؤدي ا واالمرء واحد دل على

انه ال يأمر أن يؤدي عنه إال ما تقوم به الحجة على من أدى إليه ألنه إنما يؤدي عنه حالل وحرام
يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا

[  ] 0ودل على أنه قد يحمل الرقه غير فقيه يكون له حافظا وال يكون فيه فقي ا
[  ] 0وأمر رسول اهلل بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شذاء اهلل

الزم

[  ] 0أخبرنا سريان قال أخبرني سالم أبو النضر انه سمع عبيد اهلل بن أبي رافع يخبر عن أبيذه
قال قال النبي ال ألرين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه األمر من أمري مما ن يت عنه أو أمرت به

فيقول ال ندري ما وجدنا في كتاب اهلل اتبعناه

[  ] 0قال بن عيينة وأخبرني محمد بن المنكدر عن النبي بمثله مرسال
[  ] 0وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول اهلل وإعالم م أنه الزم ل م وإن لم يجدوا له نص حكم في

كتاب اهلل وهو موضوع في غير هذا الموضع

[  ] 0أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجال قبل امرأته وهو صائم فوجد

من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل عن ذلك فدخلت على أم سلمة أم المذؤمنين فأخبرت ذا
فقالت أم سلمة إن رسول اهلل يقبل وهو صائم فرجعت المرأة إلى زوج ا فأخبرته فزاده ذلك شذرا
وقال لسنا مثل رسول اهلل يحل اهلل لرسوله ما شاء فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول اهلل

عندها فقال رسول اهلل ما بال هذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال أال أخبرتي ا أني أفعل ذلك فقالت أم
سلمة قد اخبرت ا فذهبت إلى زوج ا فأخبرته فزاد ذلك شرا وقال لسنا مثل رسذول اهلل يحذل اهلل

لرسوله ما شاء فغضب رسول اهلل ثم قال واهلل إني ألتقاكم هلل وألعلمكم بحدوده
[  ] 0وقد سمعت من يصل هذا الحديث وال يحضرني ذكر من وصله

[  ] 0قال الشافعي في ذكر قول النبي صلى اهلل عليه اال أخبرتي ا أني أفعل ذلك داللة على أن

خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله ألنه ال يأمرها بأن تخبر عن النبي إال وفي خبرها مذا تكذون
الحجة لمن أخبرته
[  ] 0وهكذا خبر امرأته إن كانت من أهل الصدق عنده
[  ] 0أخبرنا مالك عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر قال بينما الناس بقباء في صالة الصبح إذ
أتاهم آت فقال إن رسول اهلل قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلذة فاسذتقبلوها وكانذت

وجوه م إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة

[  ] 0وأهل قباء أهل سابقة من األنصار وفقه وقد كانوا على قبلة فرض اهلل علي م استقباال
[  ] 0ولم يكن ل م أن يدعوا فرض اهلل في القبلة إال بما تقوم علي م الحجة ولم يلقوا رسذول اهلل

ولم يسمعوا ما أنزل اهلل عليه في تحويل القبلة فيكونون مستقبلين بكتاب اهلل وسنة نبيه سماعا من
رسول اهلل وال بخبر عامة وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق عن فذرض كذان

علي م فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي انه حدث علي م من تحويل القبلة

[  ] 0ولم يكونوا ليرعلوه إن شاء اهلل بخبر إال عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهذل

الصدق

[  ] 0وال ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دين م إال عن علم بأن ل م إحداثه

[  ] 0وال يدعون أن يخبروا رسول اهلل بما صنعوا منه
[  ] 0ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول اهلل في تحويل القبلة وهو فرض مما يجذوز
ل م لقال ل م إن شاء اهلل رسول قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم ترك ا إال بعد علم تقوم عليكم بذه

حجة من سماعكم مني أو خبر عامة أو أكثر من خبر واحد عني

[  ] 0أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبذا

طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد
حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها فقمت إلى م راس لنا فضربت ا بأسرله

حتى تكسرت

[  ] 0وهؤالء في العلم والمكان من النبي وتقدم صحبته بالموضع الذي ال ينكره عالم
[  ] 0وقد كان الشراب عندهم حالال يشربونه فجاءهم آت وأخبرهم بتحريم الخمر فذأمر أبذو

طلحة وهو مالك الجرار بكسر الجرار ولم يقل هو والهم وال واحد من م نحن على تحليل ا حتذى

نلقى رسول اهلل مع قربه منا أو يأتينا خبر عامة

[  ] 0وذلك ان م ال ي ريقون حالال إهراقه سرف وليسوا من أهله
[  ] 0والحال في أن م ال يدعون إخبار رسول اهلل ما فعلوا وال يدع لو كان قبلوا من خبر الواحد

ليس ل م أن ين اهم عن قبوله

[  ] 0وأمر رسول اهلل أنيسا أن يغدو على امرأة رجل ذكر أن ا زنت فإن اعترفذت فارجم ذا
فاعترفت فرجم ا
[  ] 0وأخبرنا بذلك مالك وسريان عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن أبي هريرة وزيد بن

خالد وساقا عن النبي وزاد سريان مع أبي هريرة وزيد بن خالد شبال

[  ] 0أخبرنا عبد العزيز عن بن ال اد عن عبد اهلل بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم الزرقي عن

أمه قالت بينما نحن بمنى إذ علي بن أبي طالب على جمل قول إن رسول اهلل يقول إن هذه أيذام
طعام وشراب فال يصومن أحد فاتبع الناس وهو على جمله يصرخ في م بذلك
[  ] 0ورسول اهلل ال يبعث بن يه واحدا صادقا إال لزم خبره عن النبي بصدقه عن المن يين عذن
ما أخبرهم أن النبي ن ى عنه
[  ] 0ومع رسول اهلل الحاج وقد كان قادرا على أن يبعث إلي م فيشاف م أو يبعث إلذي م عذددا

فبعث واحدا يعرفونه بالصدق

[  ] 0وهو ال يبعث بأمره إال والحجة للمبعوث إلي م وعلي م قائمة بقبول خبره عن رسول اهلل
[  ] 0فإذا كان هكذا مع ما وصرت من مقدرة النبي على بعثه جماعة إلي م كان ذلك إن شاء اهلل

فيمن بعده ممن ال يمكنه ما أمكن م وأمكن في م أولى ان يثبت به خبر الصادق

[  ] 0أخبرنا سريان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد اهلل بن صروان عن خال له إن شاء

اهلل يقال له يزيد بن شيبان قال كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف اإلمام جدا فأتانا
بن مربع األنصاري فقال لنا أنا
[  ] 2رسول رسول اهلل إليكم يأمركم أن تقروا على مشاعركم فإنكم على إرث مذن إرث أبذيكم

إبراهيم
[  ] 0وبعث رسول اهلل أبا بكر واليا على الحج في سنة تسع وحضره الحج مذن أهذل بلذدان

مختلرة وشعوب متررقة فأقام ل م مناسك م وأخبرهم عن رسول اهلل بما ل م وما علي م

[  ] 0وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة فقرأ علي م في مجمع م يوم النحر آيذات مذن {

سورة براءة } ونبذ إلى قوم على سواء وجعل ل م مددا ون اهم عن أمرو

[  ] 0فكان أبو بكر وعلي معروفين عند أهل مكة بالرضل والدين والصدق وكان من ج ل ما أو
أحدهما من الحاج وجد من يخبره عن صدق ما وفضل ما
[  ] 0ولم يكن رسول اهلل ليبعث إال واحدا الحجة قائمة بخبره على من بعثه إليه غن شاء اهلل

[  ] 0وقد فرق النبي عماال على نواحي عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرق م علي ا
[  ] 0فبعث قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وابن نويرة إلى عشائرهم بعلم م بصدق م عندهم
[  ] 0وقدم علي م وفد البحرين فعرفوا من معه فبعث مع م بن سعيد بن العص
[  ] 0وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يقاتل من أطاعه من عصاه ويعلم م ما فرض اهلل

علي م ويأخذ من م ما وجب علي م لمعرفت م بمعاذ ومكانه من م وصدقه
[  ] 0وكل من ولى فقد امره بأخذ ما أوجب اهلل علة من واله عليه

[  ] 0ولم يكن ألحد عندنا في أحد مما قدم عليه من أهل الصدق ان يقول أنت واحد وليس لك أن

تأخذ منا ما لم نسمع رسول اهلل يذكر انه علينا

[  ] 0وال أحسبه بعث م مش ورين في النواحي التي بعث م إلي ا بالصدق إال لما وصرت مذن أن
تقوم بمثل م الحجة على من بعثه إليه
[  ] 0وفي شبيه ب ذا المعنى أمراء سرايا رسول اهلل فقد بعث بعث مؤتة فواله زيد بذن حارثذة

وقال فإن أصيب فجعرر فإن أصيب فابن رواحة وبعث بن أنيس سرية وحده

[  ] 0وبعث أمراء سراياه وكل م حاكم فيما بعثه فيه ألن علي م أن يدهبوا من لم تبلغذه الذدعوة

ويقاتلوا من حل قتاله

[  ] 0وكذلك كل والي بعثه أو صاحب سرية
[  ] 0ولم يزل يمكنه ان يبعث واليين وثالثة وأربعة وأكثر
[  ] 0وبعث في دهر واحد اثنى عشر رسوال إلى اثنى عشر ملكا يدعوهم إلى اإلسالم ولم يبعث م

إال إلى من قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة في ا واال يكتب في ا دالالت لمن بعث م إليه علذى

أن ا كتبه

[  ] 0وقد تحرى في م ما تحرى في أمرائه من أن يكونوا معروفين فبعث دحية إلى الناحية التي
هو في ا معروف
[  ] 0ولو أن المبعوث إليه ج ل الرسول كان عليه طلب علم أن النبي بعثه ليستبرىء شكه فذي
خبر رسول اهلل وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المبعوث إليه
[  ] 0ولم تزل كتب رسول اهلل تنرذ إلى والته باألمر والن ي ولم يكن ألحد من والته ترك إنرذاذ

أمره ولم يكن ليبعث رسوال إال صادقا عند من بعثه إليه

[  ] 0وإذا طلب المبعوث إليه علم صدقه وجده حيث هو
[  ] 0ولو شك في كتابه بتغيير في الكتاب أو حال تدل على ت مة من غرلة رسذول اهلل حمذل

الكتاب كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه حتى ينرذ ما يثبت عنده من أمر رسول اهلل

[  ] 0وهكذا كانت كتب خلرائه بعده وعمال م وما أجمع المسلمون عليه من أن يكذون الخليرذة

واحدا والقاضي واحد واألمير واحد واإلمام

[  ] 0فاستخلروا أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر ثم عمر أهل الشورى ليختاروا واحدا فاختذار
عبد الرحمن عثمان بن عران
[  ] 0قال والوالة من القضاة وغيرهم يقضون فتنرذ أحكام م ويقيمون الحدود وينرذ من بعذدهم
أحكام م وأحكام م أخبار عن م

[  ] 0فريما وصرت من سنة رسول اهلل ثم ما أجمع المسلمون عليه منه داللة علذى فذرق بذين

الش ادة والخبر والحكم

[  ] 0أال ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة تثبت عنده أو
إقرار من خصم به أقر عنده وأنرذ الحكم فيه فلما كان يلزمه بخبره أن ينرذه بعلمه كان في معنذى

المخبر بحالل وحرام قد لزمه ان يحله ويحرمه بما ش د منه

[  ] 0ولو كان القاضي المخبر عن ش ود ش دوا عنده على رجل لم يحاكم إليه أو إقذرار مذن

خصم ال يلزمه ان يحكم به لمعنى أن لم يخاصم إليه أو أنه ممن يخاصم إلى غيره فحكم بينه وبين
خصمه ما يلزم شاهدا يش د على رجل أن يأخذ منه ما ش د به عليه لمن ش د له به كان في معنى

شاهد عند غيره فلم يقبل قاضيا كان أو غيره إال بشاهد معه كما لو ش د عند غيره لذم يقبلذه إال
بشاهد وطلب معه غيره ولم يكن لغيره إذا كان شاهدا أن ينرذ ش ادته وحده

[  ] 0أخبرنا سريان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب
قضى في اإلب ام بخمس عشرة وفي التي تلي ا بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر
بتسع وفي الخنصر بست

[  ] 0قال الشافعي لما كان معروفا واهلل أعلم عند عمر أن النبي قضى في اليد بخمسين وكانذت

اليد خمسة أطراف مختلرة الجمال والمنافع نزل ا منازل ا فحكم لكل واحد من األطراف بقدره من
دية الكف ف ذا قياس على الخبر
[  ] 0فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول اهلل قال وفي كل إصبع مما هنالك عشر

من اإلبل صاروا إليه

[  ] 0ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم واهلل أعلم حتى يثبت ل م أنه كتاب رسول اهلل
[  ] 0وفي الحديث داللتا ن أحدهما قبول الخبر واآلخر ان يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيذه

وإن لم يمضي عمل من األئمة بمثل الخبر الذي قبلوا

[  ] 0وداللة على انه مضى أيضا عمل من أحد من األئمة ثم وجد خبرا عن النبي يخالف عمله

لترك عمله لخبر رسول اهلل

[  ] 0وداللة على ان حديث رسول اهلل يثبت نرسه ال بعمل غيره بعده
[  ] 0ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخالف هذا بين الم اجرين واألنصار ولم تذكروا أنتم

أن عندكم خالفه وال غيركم بل صاروا إلى ما وجب علي م من قبول الخبر عن رسول اهلل وترك
كل عمل خالره
[  ] 0ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء اهلل كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول اهلل بتقواه

اهلل وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول اهلل وعلمه وبان ليس ألحد مع رسول اهلل أمذر وأن

طاعة اهلل في اتباع أمر رسول اهلل

[  ] 0فإن قال قائل فادللني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبر عن رسول اهلل
[  ] 0قلت فإن أوجدتكه
[  ] 0قال فري إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين أحدهما أنه قد يقول من ج ة الرأي إذا لم توجد

سنة واآلخر أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نرسه ووجب على الناس ترك كل عمذل
وجدت السنة بخالفه وإبطال ان السنة ال تثبت إال بخبر بعدها وعلم انه ال يوهن ا شيء غن خالر ا
[  ] 0قلت أخبرنا سريان عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كان يقول الدية
للعاقلة وال ترث المراة من دية زوج ا شيئا حتى أخبره الضحاك بن سريان أن رسول اهلل كتذب

إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر
[  ] 0وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع

[  ] 0سريان عن عمرو بن دينار وابن طاوس عن طاوس أن عمر قال أذكر اهلل امرأ سمع من

النبي في الجنين شيئا فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جارتين لذي يعنذي ضذرتين
فضربت إحداهما األخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول اهلل بغرة فقال عمر لو لذم
أسمع فيه لقضينا بغيره

[  ] 0وقال غيره إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا
[  ] 0فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نرسه وأخبذر فذي

الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره وقال إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا

[  ] 0قال الشافعي يخبر واهلل أعلم أن السمنة إذا كانت موجودة بأن في النرس مائة من اإلبل فال
يعدو الجنين أن يكون حيا فيكون فيه مائة من اإلبل أو ميتا فال شيء فيه
[  ] 0فلما أخبر بقضاء رسول اهلل فيه سلم له ولم يجعل لنرسه إال اتباعه فيما مضى بخالفه وفيما

كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول اهلل فيه شيء فلما بلغه خالف فعله صار إلى حكذم رسذول اهلل

وترك حكم نرسه وكذلك كان في كل أمره
[  ] 0وكذلك يلزم الناس ان يكونوا

[  ] 0أخبرنا مالك عن بن ش اب عن سالم أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن خبر عبد

الرحمن بن عوف

[  ] 0قال الشافعي يعني حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون ب ا
[  ] 0مالك عن جعرر بن محمد عن أبيه أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع فذي

أمرهم فقال له عبد الرحمن بن عوف أش د لسمعت رسول اهلل يقول سنوا ب م سنة أهل الكتاب

[  ] 0سريان عن عمرو انه سمع بجالة يقول ولم يكن عمر أخذ الجزية حتى أخبره عبد الرحمن
بن عوف أن النبي أخذها من مجوس هجر
[  ] 0قال الشافعي وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصال أو مش ورا عن من روى عنذه
بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة وكلن كرهت وضع حديث ال أتقنه حرظا وغاب عني
بعض كتبي وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حرظت فاختصرت خوف طول كتابي فأتيت ببعض

ما فيه الكراية دون تقصي العلم في كل أمره
[  ] 0فقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس فأخذ من م وهو يتلو القرآن { من الذين

أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } ويقرأ القرآن بقتذال الكذافرين حتذى
يسلموا وهو ال يعرف في م عن النبي شيئا وهم عنده من الكافرين غير أهل الكتاب فقبل خبر عبد

الرحمن في المجوس عن النبي فاتبعه وحديث بجالة موصول قد أدرك عمر بن الخطاب رجذال

وكان كاتبا لبعض والته

[  ] 0فإن قال قائل قد طلب عمر مع رجل أخبره خبرا آخر
[  ] 0قيل له ال يطلب عمر مع رجل أخبره آخر إال على أحد ثالث معاني
[  ] 0إما أن يحتاط فيكون وإن كانت الحجة تثبت يخبر الواحد فخبر اثنين أكثر وهو ال يزيذدها

إال ثبوتا

[  ] 0وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا ويكون في يده السنة من رسول

اهلل من خمس وجوه فيحدث بسادس فيكتبه ألن األخبار كما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجذة
وأطيب لنرس السامع
[  ] 0وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدالن والثالثة فيقول للمش ود لذه علذى
شاهدين لحكم له ب ما
[  ] 0ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه
[  ] 0وهكذا ممن أخبر ممن ال يعرف لم يقبل خبره وال يقبل الخبر إال عن معروف باالستئ ال
له ألن يقبل خبره
[  ] 0ويحتمل أن يكو ن المخبر له غير مقبول القول عنده فيرد خبره حتى يجد غيره ممن يقبذل

قوله

[  ] 0فإن قال قائل فإلى أي المعاني ذهل عندكم عمر
[  ] 0قلنا أما في خبر أبي موسى فإلى االحتياط ألن أبا موسى ثقة أمين عنده إن شاء اهلل
[  ] 0فإن قال قائل ما دل على ذلك

[  ] 0قلنا قد رواه مالك بن أنس عن ربيعة عن غير واحد من علمائ م حديث أبي موسذى وأن

عمر قال ألبي موسى وأما إني لم أت مك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول اهلل
[  ] 0فإن قال هذا منقطع

[  ] 0فالحجة فيه ثابتة ألنه ال يجوز على إمام في الدين عمر وال غيره أن يقبل خبر الواحد مرة

وقبوله له ال يكون إال بما تقوم به الحجة عنده ثم يرد مثله أخرى وال يجوز هذا على عالم عاقذل
أبدا وال يجوز على حاكم أن يقضي بشاهدين مرة ويمنع ب ما أخرى إال من ج ذة جرح مذا أو

الج الة بعدل ما وعمر غاية في العلم واعقل واألمانة والرضل وفي كتاب اهلل تبارك وتعالى دليذل

على ما وصرت

[  ] 0قال اهلل { إنا أرسلنا نوحا إلى قومه }
[  ] 0وقال { ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه
[  ] 0وقال { وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل }
[  ] 0وقال { وإلى عاد أخاهم هودا }
[  ] 0وقال { وإلى ثمود أخاهم صالحا }

[  ] 0وقال { وإلى مدين أخاهم شعيبا }
[  ] 0وقال { كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال ل م أخوهم لوط أال تتقون إني لكم رسذول مبذين
فاتقوا اهلل وأطيعون }
[  ] 0وقال لنبيه محمد صلى اهلل عليه { إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح }
[  ] 0وقال { وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل }
[  ] 0فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في األعالم التي باينوا ب ا خلقه سواهم وكانذت

الحجة ب ا ومن بعدهم وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء تقوم الحجة بالواحذد مذن م قيامذا
باألكثر
[  ] 0قال { واضرب ل م مثال أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إلي م اثنين فكذبوهما

فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إال بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شذيء إن

أنتم إال تكذبون }

[  ] 0قال الشافعي فظاهر الحجج علي م باثنين ثم ثالث وكذا أقام الحجة على األمم بواحد وليس
الزيادة في التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد إذ أعطاه ما يباين به الخلق غير النبيين
[  ] 0أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الرريعة
بنت مالك بن سنان أخبرت ا ان ا جاءت إلى النبي تساله أن ترجع إلى أهل ا في بني خدرة فذإن

زوج ا خرج في طلب أعبد له حتى إذا كان بطرف القدوم لحق م فقتلوه فسذالت رسذول اهلل أن
أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه قالت فقال رسول اهلل نعم فانصرفت حتى

إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلذت فذرددت عليذه
القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال لي امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتذاب أجلذه قالذت

فاعتددت فيه أربعة أش را وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرتذه فاتبعذه

وقضى به

[  ] 0وعثمان في إمامته وعلمه يقضي بخبر امرأة بين الم اجرين واألنصار
[  ] 0أخبرنا مسلم عن بن جريج قال أخبرني الحسن مسلم عن طاوس قال كنت مع بن عباس

إذ قال له زيد بن ثابت أترتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر ع دها بالبيت فقال لذه بذن
عباس إما لي فسئل فالنة األنصارية هل أمرها بذلك النبي فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول مذا

أراك إال قد صدقت

[  ] 0قال الشافعي سمع زيد الن ي أن يصدر أحد من الحاج حتى يكون آخر ع ده بالبيت وكانت

الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك الن ي فلما أفتاها بن عباس بالصدر إذا كانت قد زارت
بعد النحر انكر عليه زيد فلما أخبره عن المرأة أن رسول اهلل أمرها بذلك فسال ا فأخبرته فصذدق
المرأة ورأى عليه حقا أن يرجع عن خالف بن عباس وما البن عباس حجة غير خبر المرأة

[  ] 0سريان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت البن عباس إن نوف البكذالي يذزعم أن

موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل فقال بن عباس كذب عدو اهلل أخبرني أبي بذن
كعب قال خطبنا رسول اهلل ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسذى صذاحب

الخضر

[  ] 0فابن عباس مع فق ه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول اهلل حتى يكذب به امذرأ
من المسلمين إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول اهلل بما فيه داللة على أن موسى بنذي اسذرائيل

صاحب الخضر

[  ] 0أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن بن جريج أن طاوسا أخبره أنه سأل بن عباس عن الركعتين

بعد العصر فن اه عن ما قال طاوس فقلت له ما أدع ما فقال بن عباس { ومذا كذان لمذؤمن وال

مؤمنة إذا قضى اهلل ورسوله أمرا أن يكون ل م الخيرة من أمرهم ومن يعص اهلل ورسذوله فقذد

ضل ضالال مبينا }
[]2

[  ] 0فرأى بن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره عن النبي ودله بتالوة كتاب اهلل علذى أن

فرضا عليه أن ال تكون له الخيرة إذا قضى اهلل ورسوله أمرا

[  ] 0وطاوس حينئذ إنما يعلم قضاء رسول اهلل بخبر بن عباس وحده ولم يدفعه طاوس بأن يقول
هذا خبرك وحدك فال أثبته عن النبي ألنه يمكن أن تنسى
[  ] 0فإن قال قائل كره أن يقول هذا البن عباس
[  ] 0فابن عباس أفضل من أن يتوقى أحد أن يقول له حقا رآه وقد ن اه عذن الذركعتين بعذد
العصر فأخبره أنه ال يدع ما قبل أن يعلمه أن النبي ن ى عن ما
[  ] 0سريان عن عمرو عن بن عمر قال كنا نخابر وال نرى بذلك بأسا حتى زعذم رافذع أن
رسول اهلل ن ى عن ا فتركناها من أجل ذلك
[  ] 0فابن عمر قد كان ينترع بالمخابرة ويراها حالال ولم يتوسع إذ أخبره واحد ال يت مه عذن

رسول اهلل أنه ن ى عن ا أن يخابر بعد خبره وال يستعمل رأيه مع ما جاء عن رسول اهلل وال يقول
ما عاب هذا علينا أحد ونحن نعمل به إلى اليوم

[  ] 0وفي هذا ما يبين أن العمل بالشيىء بعد النبي إذا لم يكن بخبر عن النبي لم يوهن الخبذر
عن النبي عليه السالم
[  ] 0أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سريان باع سقاية من

ذهب أو ورق بأكثر من وزن ا فقال له أبو الدرداء سمعت رسول اهلل ين ى عن مثل هذذا فقذال
معاوية ما أرى ب ذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول اهلل ويخبرني

عن رأيه ال أساكنك بأرض
[  ] 0فرأ ى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره ولما لم ير ذلك معاوية فارق أبو الدرداء

األرض التي هو ب ا إعظاما ألن ترك خبر ثقة عن النبي ز

[  ] 0وأخبرنا أن أبا سعيد الخدري لقي رجال فأخبره عن رسول اهلل شيئا فذكر الرجذل خبذرا

يخالره فقال أبو سعيد واهلل ال آواني وإياك سقف بيت أبدا

[  ] 0قال الشافعي يرى أن ضيرا على المخبر أن ال يقبل خبره وقد ذكر خبرا يخالف خبر أبذا

سعيد عن النبي ولكن في خبره وج ان أحدهما يحتمل به خالف خبر أبي سعيد واآلخر ال يحتمله

[  ] 0أخبرنا من ال أت م عن بن أبي ذئب عن مخلد بن خراف قال ابتعت غالما فاسذتغللته ثذم
ظ رت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي بذرد
غلته فأتيت عروة فأخبرته فقال أروح عليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني ان رسول اهلل قضى

في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي
فقال عمر فما أيسر علي قضاء قضيته اهلل يعلم أني لم أرد فيه إال الحق فبلغتني فيه سنة رسذول

اهلل فارد قضاء عمر وأنرذ سنة رسول اهلل فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذذي
قضى به علي له
[]2
[  ] 0أخبرني من ال أت م من أهل المدي نة عن بن أب ي ذئب قال قضى سعد بن إبراهيم علذى
رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن فأخبرته عن النبي بخالف ما قضى به فقال سذعد
لربيعة هذا بن أبي ذئب وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي بخالف ما قضيت به فقال له ربيعة قد

اجت دت ومضى حكمك فقال سعد واعجبا أنرذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول اهلل بذل

أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنرذ قضاء رسول اهلل فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي

عليه

[  ] 0قال الشافعي أخبرني أبو حنيرة بن سماك بن الرضل الش ابي قال حدثني بن أبي ذئب عن
المقبري عن بن شريح الكعبي أن النبي قال عام الرتح من قتل له قتيل ف و بخير النظرين إن أحب

أخذ العقل وإن أحب فله القود قال أبو حنيرة فقلت البن أبي ذئب أتأخذ ب ذا يا أبا الحارث فضرب
صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول اهلل وتقول تأخذ به نعم آخذ

به وذلك الررض علي وعلى من سمعه إن اهلل اختار محمدا من الناس ف داهم بذه وعلذى يديذه
واختار ل م ما اختار له وعلى لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين ال مخرج لمسلم من

ذلك قال وما سكت حتى تمنيت أن يسكت
[  ] 0قال وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكري بعض هذا من ا
[  ] 0ولم يزل سبيل سلرنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل

[  ] 0وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان
[  ] 0قال الشافعي وجدنا سعيد بالمدينة يقول أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبذي بالصذرف
فيثبت حديثه سنة ويقول حدثني أبو هريرة عن النبي فيثبت حديثه سنة ويروي عن الواحد غيرهما
فيثبت حديثه سنة ووجدنا عروة يقول حدثتني عائشة أن رسول اهلل قضى أن الخراج بالضذمان

فيثبته سنة ويروي عن ا عن النبي شيئا كثيرا فيثبت ا سننا يحل ب ا ويحرم

[  ] 0وكذلك وجدناه يقول حدثني أسامة بن زيد عن النبي ويقول حدثني عبد اهلل بن عرم عذن
النبي وغيرهما فيثبت خبر كل واحد من ما على االنرراد سنة
[  ] 0ثم وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول حدثني عبد الرحمن بن عبد القارىء عن عمر ويقول

حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر ويثبت كل واحد من هذا خبر عن عمر
[  ] 0ووجدنا القاسم بن محمد يقول حدثتني عائشة عن النبي ويقول في حديث غيره حدثني بذن

عمر عن النبي ويثبت خبر كحل واحد من ما على االنرراد سنة

[  ] 0ويقول حدثني عبد الرحمن ومجمع ابنا يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام عذن النبذي

فيثبت خبرها سنة وهو خبر امرأة واحدة

[  ] 0ووجدنا علي بن حسين يقول أخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي قذال ال
يرث المسلم الكافر فيثبت ا سنة ويثبت ا الناس بخبره سنة
[  ] 0ووجدنا كذلك محمد بن علي بن حسين يخبر عن جابر عن النبي وعن عبيد اهلل بن أبذي
رافع عن أبي هريرة عن النبي فيثبت كل ذلك سنة
[  ] 0ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير بن مطعم ويزيد بن طلحة بذن ركانذة

ومحمد بن طلحة بن ركانة ونافع بن عجير بن عبد يزيد وأبا أسامة بن عبد الرحمن وحميد عبذد

الرحمن وطلحة بن عبد اهلل بن عوف ومصعب بن سعد بن أبي وقاص وإبراهيم بن عبد الرحمن
بن عوف وخارجة بن زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد اهلل بذن أبذي قتذادة
وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وغيرهم من محدثي أهل المدينة كل م يقول حدثني فالن لرجل

من أصحاب النبي عن النببي أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي فثبت ذلك سنة
[  ] 0ووجدنا عطاء وطاوس ومجاهد وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعبيد اهلل بن أبي يزيذد
وعبد اهلل بن باباه وابن أبي عمار ومحدثي المكيين ووجدنا وهب بن منبه هكذا ومكحول بالشذام

وعبد الرحمن بن غنم والحسن وابن سيرين بالبصرة واألسود وعلقمة والشعبي بالكوفة ومحذدثي
الناس وأعالم م باألمصار كل م بحرظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسذول اهلل واالنت ذاء إليذه
واإلفتاء به ويقبله كل واحد من م عن من فوقه وقبله عنه من تحته

[  ] 0ولو جاز ألحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أحمع المسلمون قديما وحذديثا علذى

تثبيت خبر الواحد واالنت اء إليه بأنه لم يعلم من فق اء المسلمين أحد إال وقد ثبته جاز لي

[  ] 0ولكن أقول لم أحرظ عن فق اء المسلمين اختلروا في تثبيت خبر الواحد بما وصرت مذن أن
ذلك موجودا على كل م
[  ] 0قال فإن شبه على رجل بأن يقول قد روي عن النبي حديث كذا وحديث كذا وكان فذالن
يقول قوال يخالف ذلك الحديث
[  ] 0فال يجوز عندي عن عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثلذه إال مذن

ج ة أن يكون عنده حديث يخالره أو يكون ما سمع من سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خالفذه أو
يكون من حدثه ليس بحافظ أو يكون مت ما عنده أو يت م من فوقه ممن حدثه أو يكذون الحذديث

محتمال معنيين فيتأول فيذهب إلى أحدهما دون اآلخر
[  ] 0فأما أن يتوهم متوهم أن فقي ا عاقال يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا ثم يدع ا بخبر مثله

وأوثق بال واحد من هذه الوجوه التي تشبه بالتأويل كما شبه على المتأولين في القذرآن وت مذة

المخبر أو علم يخبر خالفه فال يجوز إن شاء اهلل

[  ] 0فإن قال قائل قل فقيه في بلد إال وقد روى كثيرا يأخذ به وقليال يتركه
[  ] 0فال يجوز عليه إال من الوجه الذي وصرت ومن أن يروي عن رجل من التابعين أو مذن

دون م قوال ال يلزمه األخذ به فيكون إنما رواه لمعرفة قوله ال ألنه حجة عليه وافقه أو خالره

[  ] 0فإن لم يسلك واحد من هذه السبل فيعذر ببعض ا فقد أخذ خطأ ال عذر فيه عندنا واهلل أعلم
[  ] 0فإن قال قائل هل يرترق معنى قولك حجة

[  ] 0قيل له إن شاء اهلل نعم

[  ] 0فإن قال فأبن ذلك
[  ] 0قلنا أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع علي ا في ا مقطوع وال يسع الشك في واحذد

من ما ومن امتنع من قبوله استتيب

[  ] 0فاما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتمال للتأويل
وجاء الخبر فيه من طريق االنرراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حي ال يكون ل م رد مذا

كان منصوصا منه كما يلزم م أن يقبلوا ش ادة العدول ال أن ذلك إحاطة كما يمون نص الكتذاب

وخبر العامة عن رسول اهلل

[  ] 0ولو شك في هذا شاك لم نقل له تب وقلنا ليس لك إن كنت عالمنا أن تشك كما ليس لك اال
ان تقضي بش ادة الش ود العدول وإن أمكن في م الغلط ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدق م

واهلل ولي ما غاب عنك من م

[  ] 0فقال ف ل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه وهل يختلف المنقطع أو هو وغيذره

سواء

[  ] 0قال الشافعي فقلت له المنقطع مختلف
[  ] 0فمن شاهد أصحاب رسول اهلل من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي اعتبذر عليذه

بأمور

[  ] 0من ا أن ينظر الى ما أرسل من الحديث فإن شركه فيه الحراظ المأمونون فأسذندوه الذى

رسول اهلل بمثل معنى ما روى كانت هذه داللة على صحة من قبل عنه وحرظه

[  ] 0وأن انررد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما يررد به من ذلك
[  ] 0ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذذين
قبل عن م
[  ] 0فإن وجد ذلك كانت داللة يقوي به مرسله وهي أضعف من األولى
[  ] 0وإن لم يوجد ذلك نظر الى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول اهلل قوال له فإن وجد
يوافق ما روى عن رسول اهلل كانت هذه داللة على أنه لم يأخذ مرسله اال عن أصل يصح إن شاء

اهلل

[  ] 0وكذلك ان وجد عوام من أهل العلم يرتنون بمثل معنى ما روى عن النبي
[  ] 0قال الشافعي ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مج وال وال مرغوبا

عن الروايةعنه فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه

[  ] 0ويكون إذا شرك أحدا من الحراظ في حديث لم يخالره فإن خالره وجد حديثه أنقص كانذت

في هذه دالئل على صحة مخرج حديثه

[  ] 0ومتى ما خالف ما وصرت أضر بحديثه حتى ال سيع أحدا من م قبول مرسله
[  ] 0قال وإذا وجدت الدالئل بصحة حديث بما وصرت أحببنا أن نقبل مرسله
[  ] 0وال نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوت ا بالموتصل
[  ] 0وذلك ان معنى المنقطع مغيب محتمل أن يكون حمل عن من يرغب عن الرواية عنذه إذا

سمى وإن بعض المنقطعات وان وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرج ا واحدا من حيذث
لو سمى لم يقبل وأن قول بعض أصحاب النبي إذا قال برأيه لو وافقه يدل على صذحة مخذرج

الحديث داللة قوية إذا نظر في ا ويمكن أن يكون انما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي

يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الرق اء

[  ] 0فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدت م لبعض أصحاب رسول اهلل فذال أعلمذن

من م واحدا يقبل مرسله ألمور أحدها أن م أشد تجاوزا فيمن يروون عنه واآلخر أن م يوجد علي م
الدالئل فيما أرسلوا بضعف مخرجه واآلخر كثرة اإلحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه

[  ] 0وقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم فرأيت م أتوا من خصلة وضدها
[  ] 0رأيت الرجل يقنع بيسير العلم ويريد إال أن يكون مستريدا إال من ج ة قد يتركه من مثل ذا

أو أرجح فيكون من أهل التقصير في العلم

[  ] 0ورأيت من عاب هذه السبيل ورغب في التوسع في العلم من دعاه ذلك الى قبول عن مذن

لو أمسك عن القبول عنه كان خيرا له

[  ] 0ورأيت الغرلة قد تدخل على أكثرهم فيقبل عن من يرد مثله وخيرا منه
[  ] 0ويدخل عليه فيقبل عن من يعرف ضعره إذا وافق قوال يقوله ويرد حديث الثقة إذا خذالف

قوال يقوله

[  ] 0ويدخل على بعض م من من ج ات
[  ] 0ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غرلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدالئل

ظاهرة في ا

[  ] 0قال فلم فرقت بين التابعين المتقديمن الذين شاهدوا أصحاب رسول اهلل وبين مذن شذاهد
بعضم دون بعض
[  ] 0فقلت لبعد إحالة من لم يشاهد أكثرهم
[  ] 0قال فلم لم تقبل المرسل من م ومن كل فقيه دون م
[  ] 0قلت ولم وصرت
[  ] 0قال وهل تجد حديثا تبلغ به رسول اهلل مرسال عن ثقة لم يقل أحدا من أهل الرقه به
[  ] 0قلت نعم أخبرنا سريان عن محمد بن المنكدر أن رجال جاء الى النبي فقال يا رسول اهلل ان

لي ماال وعياال وان ألبي ماال وعياال وانه يريد ان يأخذ مالي فيطعمه عياله فقال رسول اهلل أنت
ومالك ألبيك
[  ] 0فقال أما نحن فال نأخذ ب ذا ولكن من أصحابك من يأخذ به
[  ] 0فقلت ال ألن من أخذ ب ذا جعل لألب الموسر أن يأخذ مال ابنه
[  ] 0قال أجل وما يقول ب ذا أحد فلم خالف الناس
[  ] 0قال ألنه ال يثبت عن النبي وأن واهلل لما فرض لألب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره

فقد يكون أقل حظا من كثير من الورثة دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه
[  ] 0قال فمحمد بن المنكدر عندكم غاية في الثقة

[  ] 0قلت أجل والرضل في الدين والورع ولكنا الندري عن من قبل هذا الحديث
[  ] 0وقد وصرت لك الشاهدين العدلين يش دان على الرجل فال تقبل ش ادت ما حتى يعدالهما أو

يعدل ما غيرهما

[  ] 0قال فتذكر من حديثكم مثل هذا
[  ] 0قلت نعم أخبرنا ال ثقة عن مثل أبي ذئب عن بن ش اب أن رسول اهلل أمر رجال ضحك في
الصالة أن يعيد الوضوء والصالة
[  ] 0فلم نقبل هذا ألنه مرسل
[  ] 0ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن بن ش اب عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن النبي ب ذذا
الحديث
[  ] 0وابن ش اب عندنا إمام في الحديث والتخيير وثقة الرجال انما يسمي بعض أصحاب النبي
ثم خيار التابعين وال نعلم محدثا يسمي أفضل وال أش ر ممن يحدث عنه بن ش اب
[  ] 0قال فإني تراه أتى في قبوله عن سليمان بنأرقم
[  ] 0رآه رجل من أهل المروءة والعقل فقبل عنه وأحسن الظن به فسكت عن اسمه امذا ألنذه
أصغر منه وإما لغير ذلك وسأله معمر عن حديثه عنه فأسنده له
[  ] 0فلما أمكن في أن ش اب أن يكون يروي عن سليمان مع ما وصرت به بن ش اب لم يؤمن

مثل هذا على غيره

[  ] 0قال ف ل تجد لرسول اهلل سنة ثابته من ج ة االتصال خالر ا الناس كل م
[  ] 0قل ت ال ولكن قد أجد الناس مختلرين في ا من م من يقول ب ا ومن م من يقول بخالف ا فأمذا

ينة يكونون مجتمعين على القول بخالف ا فلم أجدها قط كما وجدت المرسل عن رسول اهلل

[  ] 0قال الشافعي وقلت له أنت تسأل عن الحجة في رد المرسل وترد ثم تجاوز فترد المسذند

الذي يلزمك عندنا األخذ به ز
باب اإلجماع

[  ] 0قال الشافعي فقال لي قائل قد ف مت مذهبك في أحكام اهلل ثم أحكام رسوله وأن من قبل عن

رسول اهلل فعن اهلل قبل بان افترض طاعة رسوله وقمت الحجة بما قلت بأن ال يحل لمسلم علذم
كتابا وال سنة أين يقول بخالف واحد من ما وعلمت أن هذا فرض اهلل فما حجتك في أن تتبع مذا
اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص حكم هلل ولم يحكوه عن النبي أتزعم مذا يقذول غيذرك أن

إجماع م ال يكون أبدا إال على سنة ثابتة وإن لم يحكوها
[  ] 0قال فقلت له أما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول اهلل إن شاء اهلل
[  ] 0وأما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول اهلل واحتمل غيره وال يجوز أن
نعده له حكاية أنه ال يجوز أن يحكي إال مسموعا وال يجوز أن يحكي شيئا يتوهم يمكن فيه غيذر

ما قال

[  ] 0فكنا نقول بما قالوا به اتباعا ل م ونعلم أن م إذا كانت سنن رسول اهلل ال تعزب عن عامت م

وقد تعزب عن بعض م ونعلم أن عامت م ال تجتمع على خالف لسنة رسول اهلل وال علال خطأ إن
شاء اهلل
[  ] 0فإن قال ف ل من شيء يدل على ذلك وتشده به

[  ] 0قيل أخبرنا سريان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن مسعود عذن
أبيه أن رسول اهلل قال نصر اهلل عبدا
[  ] 0أخبرنا سريان عن عبد اهلل بن أبي لبيد عن بن سليمان عن أبيه أن عمذر بذن الخطذاب

خطب الناس بالجابية فقال إن رسول اهلل قام اهلل فينا كمقامي فيكم فقال أكرم أصحابي ثذم الذذين

يلون م ثم الذين يلون م ثم يظ ر الكذب حتى إن الرجل ليحلف وال يستحلف ويش د وال يستش د أال
فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الرذ وهو من اإلثنين أبعد وال يخلون رجل

بامرأة فإن الشيطان ثالث م ومن سرته حسنته وساءته سيئته ف و مؤمن
[  ] 0قال فما معنى أمر النبي بلزوم وجماعت م

[  ] 0قلت ال معنى له إال واحد
[  ] 0قال فكيف ال يحتمل إال واحدا
[  ] 0قلت إذا كانت جماعت م متررقة في البلدان فال يقدر أحد أن يلزم جماعذة و أبذدان قذوم

متررقين وقد وجدت األبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين واألتقياء والرجار فلم يكن فذي
لزوم األبدا ن معنى ألنه ال يمكن وألن اجتماع األبدان ال يصنع شيئا فلم يكن للزوم جماعت م معنى
إال علي م جماعت م من التحليل والتحريم والطاعة في ما

[  ] 0ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعت م ومن خالف ما تقول به جماعذة

المسلمين فقد خالف جماعت م التي أمر بلزوم ا وإنما تكون الغرلة في الررقة فأما الجماعذة فذال
يمكن في ا كافة غرلة عن معنة كتاب وال سنة وال قياس إن شاء اهلل
القياس

[  ] 0قال فمن أين قلت يقال بالقياس فيما ال كتاب فيه وال سنة وال إجماع أفالقياس نذص خبذر
الزم
[  ] 0قلت لو كان القياس نص كتاب أو سنة قيل في كل ما كان نص كتاب هذا حكم اهلل وفي

كل ما كان نص السنة هذا حكم رسول اهلل ولم نقل له قياس
[  ] 0قال فما القياس أهو االجت اد أم هما متررقان
[  ] 0قلت هما اسمان لمعنى واحد ز
[  ] 0قال فما جماع ما

[  ] 0قلت كل ما نزل بمسلم فقيه حكم الزم أو على سبيل الحق فيه داللة موجودة وعليه إذا كان
فيه حكم اتباعه وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الداللة على سبيل الحق فيه باالجت اد واالجت اد القياس
[  ] 0قال أفرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطة ب م من أن م أصابوا الحق عند اهلل وهل يسع م
أن يختلروا في القياس وهل كلروا كل أمر من سبيل واحد أو سبل متررقة وما الحجة في أن ل م أي
يقيسوا على الظاهر دون الباطن وانه يسع م أن يتررقوا وهل يختلف ما كلروا في أنرس م وما كلروا

في غيرهم ومن الذي له ان يجت د فيقيس في نرسه دون غيره والذي له أن يقيس في نرسه وغيره
[  ] 0فقلت له العلم من وجوه منه إحاطة في الظاهر والباطن وممنه حق في الظاهر
[  ] 0فاإلحاطة منه ما كان نص حكم هلل أو سنة لرسول اهلل نقل ا العامة عذن العامذة ف ذذان
السبيالن اللذان يش د ب ما فيما أحل أنه حالل وفيما حرم أنه حرام وهذا الذي ال يسع أحدا عنذدنا
ج له وال شك فيه وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرف ا العلماء ولم يكلر ا غيذرهم وهذي

موجودة في م أو في بعض م بصدق الخاص المخبر عن رسول اهلل ب ا وهذا الالزم ألهل العلم أن

يصيروا إليه وهو الحق في الظاهر كما نقتل بشاهدين وذلك حق في الظذاهر وقذد يمكذن فذي

الشاهدين الغلط

[  ] 0وعلم إجماع
[  ] 0وعلمك اجت اد بقياس على طلب إصابة الحق فذلك حق في الظاهر عند قياسذه ال عنذد

العامة من العلماء وال يعلم الغيب فيه إال اهلل

[  ] 0وإذا طلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحة أيترق المقايسون في أكثره وقد نجدهم يختلرون
[  ] 0والقياس من وج ين أحدهما أن يكون الشيء في معنى األصل فال يختلف القياس فيه وأن

يكون الشيء له في األصول أشباه فذلك يلحق بأوالها به وأكثرها شب ا فيه وقد

[  ] 0قال فأوجدني ما اعرف به أن العلم من وج ين أحدهما إحاطة بالحق في الظاهر والبذاطن
واآلخر إحاطة بحق في الظاهر دون الباطل مما أعرف
[  ] 0فقلت له أرأيت إذا كنا في المسجد الحرام نرى الكعبة أكلرنا أن نستقبل ا بإحاطة

[  ] 0قال نعم
[  ] 0قلت وفرضت علينا الصلوات والزكاة والحج وغير ذلك أكلرنا اإلحاطة في أن نذأتي بمذا
علينا بإحاطة
[  ] 0قال نعم
[  ] 0قلت وحين فرض علينا أن نجلد الزاني مائة ونجلد القاذف ثمانين ونقتل مذن كرذر بعذد

إسالمه ونقطع من سرق أكلرنا أن نرعل هذا بمن ثبت عليه بإحاطة نعلم أنا قد أخذنا منه
[  ] 0قال نعم
[  ] 0قلت وسواء ما كلرنا في أنرسنا وغيرنا إذا كنا ندري من أنرسنا بأنا نعلم من ا مذا ال يعلذم

غيرنا ومن غيرنا ما ال يدركه علمنا كإدراكنا العلم في أنرسنا
[  ] 0قال نعم

[  ] 0قلت وكلرنا في أنرسنا أين ما كنا أن نتوجه إلى البيت بالقبلة
[  ] 0قال نعم
[  ] 0قلت افتجدنا على احاطة من أنا قد أصبنا البيت بتوهجنا
[  ] 0قال اما كما وجدتكم حين كنتم ترون فال واما أنتم فقد أديتم ما كلرتم
[  ] 0قلت والذي كلرنا في طلب العين المغيب غير الذي كلرنا في طلب العين الشاهد
[  ] 0قال نعم
[  ] 0قلت وكذلك كلرنا ان نقبل عدل الرجل على ما ظ ر لنا من إسالمه
[  ] 0قال نعم
[  ] 0قلت وقد يكون غير عدل في الباطن

[  ] 0قال قد يمكن هذا فيه ولكن لم تكلروا فيه اال الظاهر
[  ] 0قلت وحالل لنا أن نناكحه ونوارثه ونجيز ش ادته ومحرم علينا دمه بالظاهر وحرم علذى

غيرنا ان علم منه أنه كافر غال قتله ومنعه المناكحه والموارثة وما أعطينا
[  ] 0قال نعم

[  ] 0قلت وجد الررض علينا في رجل واحد مختلرا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا

[  ] 0قال نعم وكلكم مؤدي ما عليه على قدر علمه
[  ] 0قلت هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم الزم وانما نطلب باجت اد القياس وإنما كلرنا فيه

الحق عندنا

[  ] 0قال فتجدك تحكم بأمر واحد من وجوه مختلرة
[  ] 0قلت نعم إذا اختلرت أسبابه
[  ] 0قال فاذكر منه شيئا
[  ] 0قلت قد يقر الرجل عندي على نرسه بالحق هلل أو لبعض اآلدميين فآخذه بإقراره وال يقذر
فآخذ بينة تقوم عليه و ال تقوم عليه بينة فيدعى عليه فآمره بأن يحلف ويبرأ فيمتنع فآمر خصذمه
بأن يحلف ونأخذه بما حلف عليه خصمه إذا أبى اليمين التي تبرئه ونحن نعلم أن إقذراره علذى

نرسه بشحه على ماله وأنه يخالف ظلمه بالشح عليه أصدق عليه من ش ادة غيره ألن غيذره قذد

يغلط ويكذب عليه وش ادة العدول عليه أقرب من الصدق من امتناعه من اليمين وخصمه وهذو
غير عدل وأعطي منه بأسباب بعض ا أقوى من بعض

[  ] 0قال هذا كله هكذا غير أنا إذا نكل عن اليمين أعطينا منه بالنكول قلت فقد أعطيذت منذه
بأضعف مما أعطينا منه
[  ] 0قال اجل ولكني أخالرك في األصل
[  ] 0قلت وأقوى ما أعطيت به منه إقراره وقد يمكن أن يقر بحق مسلم ناسيا أو غلطا فآخذه به
[  ] 0قال أجل ولكنك لم تكلف إال ب ذا
[  ] 0قلنا فلست تراني كلرت الحق من وج ين أحدهما حق بإحاطة في الظاهر والباطن واآلخر

حق بالظاهر دون الباطن

[  ] 0قال بلى ولكن هل تجد في هذا قوة بكتاب أو سنة
[  ] 0قلت نعم ما وصرت لك مما كلرت في القبلة وفي نرسي وفي غيري
[  ] 0قال اهلل { وال يحيطون بشيء من علمه إال بما شاء } فآت م من علمه ما شاء وكما شاء ال

معقب لحكمه وهو سريع الحساب }

[  ] 0وقال لنبيه { يسئلونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منت اها }
[  ] 0سريان عن الزهري عن عروة قال { لم يزل رسول اهلل يسئل عن الساعة حتى أنذزل اهلل

عليه { فيم أنت من ذكراها } فانت ى

[  ] 0وقال اهلل { قل ال يعلم من في السماوات واألرض الغيب إال اهلل }

[  ] 0وقال اهلل تبارك وتعالى إن اهلل عنده علم الساعة وينزل ما في األرحام وما تدري نرس ماذا

تكسب غدا وما تدري نرس بأي ارض تموت إن اهلل عليم خبير }

[  ] 0فالناس متعبدون بأن يقولوا ويرعلوا ما أمروا به وينت وا اليه ال يجاوزونه ألن م لم يعطذوا
أنرس م شيئا إنما هو عطاء اهلل فنسئل اهلل عطاءا مؤديا لحقه موجبا لمزيده
باب األجت اد

[  ] 0قال أفتجد تجويز ما قلت من األجت اد مع ما وصرت فتذكره
[  ] 0قلت نعم استدالال بقوله { ومن حيث خرجت فول وج ك شطر المسجد الحرام وحيث مذا
كنتم فولوا وج كم شطره }
[  ] 0قال فما شطره
[  ] 0قلت تلقاءه قال الشاعر
إن العسيب ب ا داء مخامرها

فشطرها بصر العينين مسجور

[  ] 0فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه على صواب باالجت ذاد

للتوجه الى البيت بالدالئل عليه ألن الذي كلف التوجه اليه وهو ال يدري أصذاب بتوجذه قصذد
المسجد الحرام أم أخطأه وقد يرى دالئل يعرف ا فيتوجه بقدر ما يعرف { ويعرف غيذره دالئذل

غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف } وغن اختلف توج ما

[  ] 0قال فإن أجزت لك هذا أجزت لك في بعض الحاالت االختالف

[  ] 0قلت فقل فيما شئت
[  ] 0قال أقول ال يجوز هذا
[  ] 0قلت ف و أنا وأنت ونحن بالطريق عالمان قلت وهذه القبلة وزعمت خالفي على أينا يتبذع

صاحبه

[  ] 0قال ما علي واحد منكما أن يتبع صاحبه
[  ] 0قلت فما يجب علي ما
[  ] 0قال إن قلت ال يجب علي ما أن يصليا حتى يعلما بإحاطة ف ما ال يعلمذان أبذدا المغيذب
بإحاطة وهما إذ يدعان الصالة أو يرترع عن ما فرض القبلة فيصليان حيث شاءا وال أقول واحذدا

من هذين وما أجد بدا من أن أقول يصلي كل واحد من ما كما يرى ولم يكلرا غير هذذا أو أقذول
كلف الصواب في الظاهر والباطن ووضع عن ما الخطأ في الباطن دون الظاهر
[  ] 0قلت فأي ما قلت ف و حجة عليك ألنك فرقت بين حكم الباطن والظاهر وذلك الذي أنكذرت
علينا وأنت تقول إذا اختلرتم قلت وال بد أن يكون أحدهما مخطئ
[  ] 0قلت أجل
[  ] 0قلت فقد أجزت الصالة وأنت تعلم أحدهما مخطئ وقد يمكن أن يكونا معنا مخطئين
[  ] 0وقلت له وهذا يلزمك في الش ادات وفي القياس
[  ] 0قال ما أجد من هذا بدا ولكن أقول هو خطأ موضوع

[  ] 0فقلت له قال اهلل { وال تقتلو الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتذل

من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة }

[  ] 0فأمرهم بالمثل وجعل المثل الى عدلين يحكمان فيه فلما حرم مأكول الصيد عمذا كانذت
لدواب الصيد أمثال على األبدان
[  ] 0فحكم من حكم من أصحاب رسول اهلل على ذلك فقضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز
وفي األرنب بعناق وفي اليربوع بجررة

[  ] 0والعلم يحيط أن م أرادوا في هذا المثل بالبدن ال بالقيم ولو حكمذوا علذى القذيم اختلذف

أحكام م الختالف أثمان الصيد في البلدان وفي األزمان وأحكام م في ا واحدة

[  ] 0والعلم يحيط أن يربوع ليس مثل الجررة وفي البدن ولكن ا كانت أقرب األشياء منه شذب ا
فجعلت مثله وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والظبي ويبعد قليال بعد الجررة من اليربوع
[  ] 0ولما كان المثل في األبدان في الدواب من الصيد دون الطائر لم يجز فيه اال ما قال عمذر
واهلل أعلم من أن ينظر الى المقتول من الصيد فيجزي بأقرب األشياء به شب ا منه في البدن فذإذا

مات من ا شيئا رفع الى أقرب األشياء به شب ا كما فاتت الضبع العنز فرفعت الى الكبش وصذغر
اليربوع عن العناق فخرض الى الجررة
[  ] 0وكان طائر الصيد ال مثل له في النعم الختالف خلقته وخلقته فجزي خيرا وقياسا على ما
كان ممنوعا إلنسان فأتلره انسان فعليه قيمته لمالكه
[  ] 0قال الشافعي الحكم فيه بالقيمة يجتمع في أنه يقوم يومه وبلده ويختلف في األزمان والبلدان

حتى يكون الطائر ببلد ثمن درهم وفي البلد اآلخر ثمن بعض ردهم

[  ] 0وأمرنا بإجازة ش ادة العدل وإذا شرط علينا أن نقبل العدل فريه داللة على أن نرد ما خالره
[  ] 0وليس للعدل عالمة تررق بينه وبين غير العدل في بدنه وال لرظه وإنما عالمة صدقه بمذا

يختبر من حاله في نرسه

[  ] 0فإذا كان األغلب من أمره ظاهر الخير قبل وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره ألنذه ال

يعرى أحد رأينا من الذنوب

[  ] 0وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إال االجت اد على األغلب من أمره بالتمييز بين
حسنه وقبيحه وإذا كان هذا هكذا فال بد من أن يختلف المجت دون فيه
[  ] 0وإذا ظ ر حسنه فقبلنا ش ادته فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظ ور السيىء كان عليه رده
[  ] 0وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برد وقبول وهذا اختالف ولكن كل قد فعل ما عليه
[  ] 0قال فتذكر حديثا في تجويز االجت اد
[  ] 0قلت نعم أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد اهلل بن ال اد عن محمد بن إبراهيم عن بسر

بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول اهلل يقذول
إذا حكم الحاكم فاجت د فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجت د ثم أخطأ فله أجر

[  ] 0أخبرنا عبد العزيز عن بن ال اد قال فحدثت ب ذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بذن
حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة
[  ] 0فقال هذه رواية منرردة يردها علي وعليك غيري وغيرك ولغيري عليذك في ذا موضذع

مطالبة

[  ] 0قلت نحن وأنت ممن يثبت ا
[  ] 0قال نعم
[  ] 0قلت فالذين يردون ا يعلمون ما وصرنا من تثبيت ا وغيره
[  ] 0قلت فأين موضع المطالبة في ا
[  ] 0فقال قد سمى رسول اهلل فيما رويت من االجت اد خطأ و صوابا

[  ] 0فقلت فذلك الحجة عليك
[  ] 0قال وكيف
[  ] 0قلت إذ ذكر النبي أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على اآلخر وال يكون الثواب فيما

ال يسع وال الثواب في الخطأ الموضوع

[  ] 0ألنه لو كان إذا قيل له اجت د على الخطأ فاجت د على الظاهر كما أمر كان مخطئا خطذأ
مرفوعا كما قلت كانت العقوبة في الخطأ فيما نرى واهلل أعلم أولى به وكان أكثر أمره أن يغرر له

ولم يشبه أن يكون له ثواب على خطإ ال يسعه

[  ] 0وفي هذا دليل على ما قلنا أنه إنما كلف في الحكم االجت اد على الظاهر دون المغيب واهلل

أعلم

[  ] 0قال إن هذا ليحتمل أن يكون كما قلت ولكن ما معنى صواب خطأ

[  ] 0قلت له مثل معنى استقبال الكعبة يصيب ا من رآها بإحاطة ويتحراها من غابت عنه بعد أو

قرب من ا فيصيب ا بعض ويخطئ ا بعض فنرس التوجه يحتمل صوابا وخطأ إذا قصدت باإلخبار
عن الصواب و الخطأ قصد أن يقول فال أصاب قصد ما طلب فلم يخطئه وفالن أخطأ قصذد مذا

طلب وقد ج د في طلبه

[  ] 0فقال هذا هكذا أفرايت االجت اد أيقال له صواب على غير هذا المعنى
[  ] 0قلت نعم على أنه إنما كلف فيما غاب عنه االجت اد فإذا فعل فقد أصاب باإلتيان بما كلذف

وهو صواب عنده على الظاهر وال يعلم الباطن إال اهلل

[  ] 0ونحن نعلم أن المختلرين في القبلة وإن اصابا باالجت اد إذا اختلرنا يريدان عينا لذم يكونذا

مصيبين للعين أبدا ومصيبان في االجت اد وهكذا ما وصرنا في الش ود وغيرهم
[  ] 0قال أفتوجدني مثل هذا
[  ] 0قلت ما أحسب هذا يوضح باقوى من هذا
[  ] 0قال فاذكر غيره

[  ] 0قلت أحل اهلل لنا أن ننكح من النساء مثنى وثالث ورباع وما ملكت أيماننا وحرم االم ات

والبنات واألخوات
[  ] 0قال نعم

[  ] 0قلت فلو أن رجال اشترى جارية فاستبرأها أيحل له إصابت ا
[  ] 0قال نعم

[  ] 0قلت فأصاب ا فولدت له دهرا ثم علم ان ا أخته كيف القول فيه
[  ] 0قال كان ذلك حالال حتى علم ب ا فلم يحل له أن يعود إلي ا
[  ] 0قلت فيقال لك في امرأة واحدة حالال له حرام عليه بغير إحداث شيء أحدثه هو وال أحدثته

[  ] 0قال أما في المغيب فلم تزل أخته أوال وآخرا وأما في الظاهر فكانت له حالال ما لم يعلذم
وعليه حرام حين علم
[  ] 0وقال إن غيرنا ليقول لم يزل آثما بإصابت ا ولكنه مأثم مرفوع عنه
[  ] 0فقلت اهلل اعلم وأي ما كان فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن وألغوا المأثم عن المجت د
على الظاهر وإن أخطأ عندهم ولم يلغوه عن العامد
[  ] 0قال أجل
[  ] 0وقلت له مثل هذا الرجل ينكح ذات محرم منه وال يعلم وخامسة وقد بلغته وفاة رابعة كانت
زوجة له واشباه ل ذا
[  ] 0قال نعم أشباه هذا كثير
[  ] 0فقال إنه لبين عند من يثبت الرواية منكم أنه ال يكون االجت اد أبدا إال على طلذب عذين
قائمة مغيبة بداللة وانه قد يسع االختالف من له االجت اد
[  ] 0فقال فكيف االجت اد

[  ] 0فقلت إن اهلل جل ثناؤه من على العباد بعقول فدل م ب ا على الررق بين المختلف وهذداهم
السبيل إلى الحق نصا وداللة
[  ] 0قال فمثل من ذلك شيئا
[  ] 0قلت نصب ل م البيت الحرام وأمرهم بالتوجه إليه إذا رأوه وتأخيه إذا غابوا عنه وخلق ل م
سماء وأرضا وشمسا وقمرا ونجوما وبحارا وجباال ورياحا
[  ] 0فقال { وهو الذي جعل لكم النجوم لت تدوا ب ا وظلمات البر والبحر }
[  ] 0وقال { وعالمات وبالنجم هم ي تدون }
[  ] 0فأخبر أن م ي تدون بالنجم والعالمات
[  ] 0فكانوا يعرفون بمنه ج ة البيت بمعونته ل م وتوفيقه إياهم بان قد رآه من رآه مذن م فذي

مكانه وأخبر من رآه من م من لم يره وأبصر ما ي تدى به إليه مكن جبل يقصد قصده أو نجم يؤتم
به وشمال وجنوب وشمس يعرف مطلع ا ومغرب ا وأين تكون من المصلى بالعشي وبحور كذلك
[  ] 0وكان علي م تكلف الدالالت بما خلق ل م من العقول التي ركب ا في م ليقصدوا قصد التوجه

للعين التي فرض علي م استقبال ا

[  ] 0فغذا طلبوها مج ت دين بعقول م وعلم م بالدالئل بعد استعانة اهلل والرغبة إليه في توفيقه فقد

أدوا ما علي م

[  ] 0وأبان ل م ان فرضه علي م التوجه شطر المجد الحرام والتوجه شطره الصابة البيت بكذل

حال

[  ] 0ولم يكن ل م إذا كان ال تمكن م اال إحاطة في الصواب إمكان من عاين البيذت ان يقولذوا
نتوجه حيث رأينا بال داللة
باب االستحسان

[  ] 0قال هذا كما قلت واالجت اد ال يكون إال على مطلوب والمطلوب ال يكون أبدا إال على عين

قائمة تطلب بداللة يقصد ب ا إلي ا أو تشبيه على عين قائمة وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول
باالستحسان إذا خالف االستحسان الخبر والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناهذا المجت ذد
ليصيبه كما البيت يتأخاه من غاب عنه ليصيبه أو قصده بالقياس وأن ليس ألحد أن يقول إال مذن

ج ة االجت اد واالجت اد ما وصرت من طلب الحق ف ل تجيز أنت أن يقول الرجل أستحسن بغذر
قياس
[  ] 0فقلت ال يجوز هذا عندي واهلل أعلم ألحد وإنما كان ألهل العلم ان يقولوا دون غيرهم ألن

يقولوا في الخبر باتباعه فيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخر

[  ] 0ولو جاز تعطيل القياس جاز ألهل العقول من غير أهل العلم ان يقولوا فيما ليس فيه خبر

بما يحضرهم من االستحسان

[  ] 0وإن القول بغير خبر وال قياس لغير جائز بما ذكرت من كتاب اهلل وسنة رسوله وال فذي

القياس

[  ] 0فقال أما الكتاب والسنة فيدالن على ذلك ألنه إذا أمر النبي باالجت اد فاالجت اد أبدا ال يكون
إال على طلب شيء وطلب الشيء ال يكون إال بدالئل والدالئل هي القياس قال فأين القيذاس مذع

الدالئل على ما وصرت

[  ] 0قلت أال ترى أن أهل العلم غذا أصاب رجل لرجل عبدا لم يقولوا لرجل اقم عبدا وال أمذة

إال وهو خابر بالسوق ليقيم معنيين بما يخبركم ثمن مثله في يومه وال يكون ذلك إال بذأن يعتبذر
عليه بغيره فيقيسه عليه وال يقال لصاحب سلعة أقم إال وهو خابر
[  ] 0وال يجوز أن يقال لرقيه عدل غير عالم بقيم الرقيق أقم هذا العبد وال هذه األمة وال إجازة

هذا العامل ألنه غذا أقامه على غير مثال بداللة على قيمته كان متعسرا

[  ] 0فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من المال وييسر الخطأ فيه على المقام له والمقام عليذه

كان حالل اهلل وحرامه أولى أن ال يقال في ما بالتعسف واالستحسان
[  ] 0وإنما االستحسان تلذذ
[  ] 0وال يقول فيه إال عالم باألخبار عاقل للتشبيه علي ا

[  ] 0وإذا كان هذا هكذا كان على العالم أن ال يقول إال من ج ة العلم وج ة العلم الخبر الذالزم

بالقياس بالدالئل على الصواب حتى يكون صاحب العلم ابدا متبعا خبرا وطالب الخبر بالقياس كما

يكون متبع البيت بالعيان وطالب قصده باالستدالل باألعالم مجت دا

[  ] 0ولو قال بال خبر الزم و قياس كان أقرب من اإلثم من الذي قال وهو غير عذالم وكذان
القول لغير أهل العلم جائزا
[  ] 0ولم يجعل اهلل ألحد بعد رسول اهلل أن يقول إال من ج ة علم مضى قبله وج ة العلم بعذد
الكتاب والسنة واإلجماع واآلثار وما وصرت من القياس علي ا
[  ] 0وال يقيس إال من جمع اآللة التي له القياس ب ا وهي العلم بأحكام كتاب اهلل وفرضه وادبه

وناسخه ومنسوخه وعامة وخاصة وإرشاده

[  ] 0ويستدل على ما احتمل التاويل منه بسنن رسول اهلل فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين فإن

لم يكون إجماع فبالقياس

[  ] 0وال يكون ألحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السذنن وأقاويذل السذلف
وإجماع الناس واختالف م ولسان العرب
[  ] 0وال يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يررق بين المشتبه وال يعجل بالقول
به دون التثبيت
[  ] 0وال يمتنع من االستماع ممن خالره ألنه قد يتنبه باالستماع لترك الغرلة ويزداد به تثبيتا فيما

اعتقده من الصواب

[  ] 0وعليه في ذلك بلوغ غاية ج ده واالنصاف من نرسه حتى يعرف من أين قال مذا يقذول

وترك ما يترك

[  ] 0وال يكون بما قال أعنى منه بما خالره حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما تذرك إن

شاء اهلل

[  ] 0فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصرنا فال يحل له أن يقول بقياس وذلك أنه ال يعرف

ما يقيس عليه كما ال يحل لرقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم وال خبرة له بسوقه

[  ] 0ومن كان عالما بما وصرنا بالحرظ ال بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضا بقياس ألنه قد

يذهب عليه عقل المعاني

[  ] 0وكذلك لو كان حافظ ا مقصرا العقل أو مقصرا عن علم لسان العرب لم يكن له أن يقذيس

من قبل نقص عقله عن اآللة التي يجوز ب ا القياس

[  ] 0وال نقول يسع هذا واهلل أعلم أن يقول أبدا إال اتباعا وال قياسا
[  ] 0فإن قال قائل فاذكر من األخبار التي تقيس علي ا وكيف تقيس
[  ] 0قيل له إن شاء اهلل كل حكم هلل أو لرسوله وجدت عليه داللة فيه أو في غيره من أحكام اهلل

أو رسوله بأنه حكم في ا حكم النازلة المحكوم في ا إذا كانت في معناها

[  ] 0والقياس وجوه يجمع ا القياس ويتررق ب ا ابتداء قياس كل واحد من ما أو مصدره أو همذا
وبعض ما أوضح من بعض
[  ] 0فأقوى القياس ان يحرم اهلل في كتابه أو يحرم رسول اهلل القليل من الشيء فيعلم أن قليله إذا
حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر برضل الكثرة على القلة
[  ] 0وكذلك غذا حمد على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر من ا أولى ان يحمد عليه
[  ] 0وكذلك إذا أباح كثير شيء كان األقل منه أولى أن يكون مباحا
[  ] 0فإن قال فاذكر من كل واحد من هذا شيئا
[  ] 0قلت قال رسول اهلل إن اهلل حرم من المؤمن دمه وماله وأن يظن به إال خيرا
[  ] 0فإذا حرم أن يظن به ظنا مخالرا للخير يظ ره كان ما هو أكثر من الظن المظ ر ظنا مذن

التصريح له بقول غير الحق أولى ان يحرم ثم كيف ما زيد في ذلك كان أحرم

[  ] 0قال اهلل { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره }

[  ] 0فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد وما هو أكثر من مثقال ذرة مذن الشذر

أعظم في المأثم

[  ] 0وأباح لنا دماء أهل الكرر المقاتلين غير المعاهدين وأموال م ولم يحظر علينا من ذا شذيئا
أذكره فكان ما نلنا من أبدان م دون الدماء ومن أموال م دون كل ا أولى أن يكون مباحا
[  ] 0وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى هذا قياسا هذا معنى ما أحل اهلل وحرم وحمذد
وذم ألنه داخل في جملته ف و بعينه وال قياس على غيره
[  ] 0ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحالل فأحل والحرام فحرم
[  ] 0ويمتنع أن يسمى القياس إال ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شذب ا مذن
معنيين مختلرين فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون اآلخر
[  ] 0ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه ف و قيذاس

واهلل اعلم

[  ] 0فإن قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختالفه في البيان واالسباب والحجة فيه
سوى هذا األول الذي تدرك العمة علمه
[  ] 0قيل له إن شاء اهلل قال اهلل { والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يذتم
الرضاعة وعلى المولود له رزق ن وكسوت ن بالمعروف }
[  ] 0وقال { وإن أردتم أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف }
[  ] 0فأمر رسول اهلل هند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوج ا أبي سريان ما يكري ا وولدها وهذم

ولده بالمعروف بغير أمره
[  ] 0قال فدل كتاب اهلل وسنة نبيه أن على الوالد رضاع ولده ونرقت م صغارا
[  ] 0فكان الولد من الوالد فجبر على صالحه في الحال التي ال يغني الولد في ا نرسه فقلذت إذا

بلغ األب إال يغني نرسه بكسب وال مال فعلى ولده صالحه في نرقته وكسوته قياسا على الولد

[  ] 0وذلك ان الولد من الوالد فال يضيع شيئا هو منه كما لم يكن للولد أن يضيع شيئا من ولذده

غذ كان اولد منه وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سرلوا في هذا المعنى واهلل أعلم فقلت ينرق
على كل محتاج من م غير محترف وله النرقة على الغني المحترف
[  ] 0وقضى رسول اهلل في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب فظ ر عليه بعد ما استغله أن للمبتاع رده
بالعيب وله حبس الغلة بضمانه العبد
[  ] 0فاستد للنا غذا كانت الغلة لم يقع علي ا صرقة البيع فيكون ل ا حصة من الثمن وكانت فذي

ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري انه إنما جعل ا لذه ألن ذا
حادثة في ملكه وضمانه فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوف ا وأوالدها وولد الجاريذة

وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه وكذلك وطء األمة الثيب وخدمت ا
[  ] 0قال فتررق علينا بعض أصحابنا وغيرهم في هذا
[  ] 0فقال بعض الناس الخراج والخدمة والمتاع غير الوطء من المملوك والمملوكة لمالك ا الذي
اشتراها وله ردها بالعيب وقال ال يكون له أن يرد األمة بعد أن يطأها وإن كانت ثيبا وال يكون له
ثمر النخل وال لبن الماشية وال صوف ا وال ولد الجارية ألن كل هذا من الماشية والجارية والنخل

والخراج ليس بشيء من العبد
[  ] 0فقلت لبعض من يقول هذا القول أرأيت قولك الخراج ليس من العبد والثمر مذن الشذجر

والولد من الجاري ة أليسا يجتمعان في أن كل واحد من ما كان كان حادثا في ملك المشتري لم تقع
عليه صرقة البيع

[  ] 0قال بلى ولكن يتررقان في أن ما وصل إلى السيد من ما مرترق وتمر النخل من ذا وولذد
الجارية والماشية من ا وكسب الغالم ليس منه إنما هو شيء تحرف فيه فاكتسبه
[  ] 0فقلت له ارايت إن عارضك معارض بمثل حجتك فقال قضى النبي أن الخراج بالضذمان
والخراج ال يكون إال بما وصرت من التحرف وذلك يشغله عن خدمة مواله فياخذ لذه بذالخراج

العوض من الخدمة ومن نرقته على مملوكه فغن وهبت له هبة فال بة ال تشغله عن شيء لم تكذن
لمالكه اآلخر وردت إلى األول
[  ] 0قال ال بل تكون لآلخر الذي وهبت له وهو في ملكه
[  ] 0قلت هذا ليس بخراج هذا من وجه غير الخراج
[  ] 0قال وإن فليس من العبد
[  ] 0قلت ولكنه يرارق معنى الخراج ألنه من غير وجه الخراج
[  ] 0قال وإن كان من غير وجه الخراج ف و حادث في ملك المشتري
[  ] 0قلت وكذلك الثمرة والنتاج حادث في ملك المشتري والثمرة إذا باينت النخلة فليسذت مذن
النخلة قد تباع الثمرة وال تتبع ا النخلة والنخلة وال تتبع ا الثمرة وكذلك نتاج الماشذية والخذراج

أولى ان يرد مع العبد لنه قد يتكلف فيه ما تبعه من ثمر النخلة ولو جاز أن يرد واحد من ما

[  ] 0وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووطء الثيب وثمر النخل وخالرنا في ولد الجارية

[  ] 0وسواء ذلك كله ألنه حادث في ملك المشتري ال يستقم فيه إال هذا أو ال يكون لمالك العبد
المشتري شيء إال الخراج والخدمة وال يكون له ما وهب للعبد وال ما التقط وال غير ذلذك مذن
شيء أفاد من كنز وال غيره إال الخراج والخدمة وال ثمر النخل وال لبن الماشية وال غير ذلك ألن

هذا ليس بخراج
[  ] 0ون ى رسول اهلل عن الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير إال مذثال
بمثل يدا بيد
[  ] 0فلما خرج رسول اهلل في هذه األصناف المأكولة التي شح الناس علي ا حتى باعوها كذيال

بمعنيين أحدهما أن يباع من ا شيء بمثله حدهما نقد واآلخر دين والثاني أن يزاد في واحد من مذا

شيء على مثله يدا بيد وكان ما كان في معناها محرما قياسا علي ا

[  ] 0وذل ك كل ما أكل مما بيع موزونا ألني وجدت ا مجتمعة المعاني في أن ا مأكولة ومشروبة
والمشروب في معنى المأكول ألنه كله للناس إما قوت وإما غذاء وإما هما ووجدت الناس شذحوا

علي ا حتى باعوها وزنا والوزن أقرب من اإلحاطة من الكيل وفي معنى الكيل وذلك مثل العسذل

والسمن والزيت والسكر وغيره مما يؤكل ويشرب ويباع موزونا

[  ] 0فإن قال قائل أفيحتمل ما بيع موزونا أن يقاس على الوزن من الذذهب والذورق فيكذون
الوزن بالوزن أولى بأن يقاس من الوزن بالكيل
[  ] 0قيل إن شاء اهلل له إن الذي منعنا مما وصرت من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القيذاس
إذا قست الشيء بالشيىء أن تحكم له بحكمه فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم وكنت إنما
حرمت الرضل في بعض ا على بعض إذا كانت جنسا واحدا قياسا على الدنانير والذدراهم أكذان

يجوز أن يشتري بالدنانير والدراهم نقدا عسال وسمنا إلى أجل
[  ] 0فإن قال يجيزه بما أجازه به المسلمون

[  ] 0قيل إن شاء اهلل فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه لو كان قياسا عليه كان
حكمه حكمه فلم يحل أن يباع إال يدا بيد كما ال تحل الدنانير بالدراهم إال يدا بيد
[  ] 0فإن قال أفتجدك حين قسته على الكيل حكمت له حكمه
[  ] 0قلت نعم ال أفرق بينه في شيء بحال
[  ] 0قال أفال يجوز أن تشتري مد حنطة نقدا بثالثة أرطال زيت إلى أجل
[  ] 0قلت ال يجوز أن يشتري وال شيء من المأكول والمشروب بشيء من غير صنره إلى أجل
[  ] 0حكم المأكول المكيل حكم المأكول الموزون
[  ] 0قال فما تقول في الدنانير والدراهم
[  ] 0قلت محرمات في أنرس ا ال يقاس شيء من المأكول علي ا ألنه ليس في معناها والمذأكول
المكيل محرم في نرسه ويقاس به في معناه من المكيل والموزون عليه ألنه في معناه
[  ] 0فإن قال فافرق بين الدنانير والدراهم
[  ] 0قلت لم أعلم مخالرا من أهل العلم في إجازة أن يشتري بالدنانير والدراهم الطعام المكيذل
والموزون إلى أجل وذلك ال يحل في الدنانير والدراهم وإني لم أعلم من م مخالرا في أني لو علمت
معدنا فأديت الحق فيما خرج منه ثم أقامت فضته أو ذهبه عندي دهري كان علي في كل سنة أداء

زكات ا ولو حصدت طعام أرضي فأخرجت عشرة أقام عندي دهره لم يكن علي فيه زكاة وفي أني
لو است لكت لرجل شيئا قوم على دنانير أو دراهم ألن ا األثمان في كل مال لمسلم إال الديات

[  ] 0فإن قال هكذا
[  ] 0قلت فاألشياء تتررق بأقل مما وصرت لك

[  ] 0ووجدنا عاما في أهل العلم أن رسول اهلل قضى في جناية الحر المسلم خطأ بمائة من اإلبل

على عاقله الجاني وعاما في م أن ا في مضي ثالث سنين في كل سنة ثلث ا وبأسنان معلومة
[  ] 0فدل على معاني من القياس سأذكر من ا إن شاء اهلل بعض ما يحضرني

[  ] 0إن وجد نا عاما في أهل العلم أن ما جنى الحر المسلم من جناية عمد أو فساد مذال ألحذد

على نرس أو غيره فري ماله دون عاقلته وما كان من جناية في نرس خطأ فعلى عاقلته

[  ] 0ثم وجدناهم مجمعين على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية في الجراح فصاعدا
[  ] 0ثم افترقوا فيما دون الثلث فقال بعض أصحابنا تعقل العاقلة الموضحة وهي نصف العشر

فصاعدا وال تعقل ما دون ا

[  ] 0فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر وال تعقل ما دونه هل يستقيم القياس على السنة إال
بأحد وج ين
[  ] 0قال وما هما
[  ] 0قلت أن تقول لما وجدت النبي قضى بالدية على العاقلة قلت به اتباعا فما كان دون الديذة
فري مال الجاني وال تقيس على الدية غيرها ألن األصل الجاني أولى أن يغرم جنايته من غيذره

كما يغرم ا في غير الخطأ في الجراح وقد أوجب اهلل على القاتل خطأ دية ورقبذة فزعمذت أن

الرقبة في ماله ألن ا من جناي ته وأخرجت الدية من هذا المعنى اتباعا وكذذلك اتبذع فذي الديذة

وأصرف بما دون ا إلى أن يكون في ماله ألنه أولى أن يغرم ما جنى من غيره وكما أقذول فذي

المسح عل الخرين رخصة بالخبر عن رسول اهلل وال أقيس عليه غيره
[  ] 0أو يكون القياس من وجه ثاني
[  ] 0قال وما هو

[  ] 0قلت إذا أخرج رسول اهلل الجناية خطأ على النرس مما جنى الجاني على غير النرس ومذا

جنى على نرس عمدا فجعل على عاقلته يضمنون ا وهي األكثر جعلت على عاقلته يضمنون األقل
من جناية الخطأ ألن األقل أولى أن يضمنوه عنه من األكثر أو في مثل معناه
[  ] 0قال هذا أولى المعنيين أن يقاس عليه وال يشبه هذا المسح على الخرين
[  ] 0فقلت له هذا كما قلت إن شاء اهلل وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثذر
وإجماع م دليل على أن م قد قاسوا بعض ما هو من الدية بالدية
[  ] 0قال أجل
[  ] 0فقلت له فقد قال صاحبنا أحسن ما سمعت أن تغرم العاقلة ثلث الدية فصاعدا وحكى أنذه
األمر عندهم أفرايت إن احتج له محتج بحجتين
[  ] 0قال وما هما
[  ] 0قلت انا وأنت مجمعان على أن تغرم العاقلة الثلث فأكثر ومختلران فيما هو أقل منه وإنمذا
قامت الحجة بإجماعي وإجماعك على الثلث وال خبر عندك في أقل منه ما تقول له
[  ] 0قال أقول إن إجماعي إنما هو قياس على أن العاقلة إذا غرمت األكثر ضمنت ما هو أقذل

منه فمن حد لك الثلث أرأيت إن قال لك غيرك بل تغرم تسعة اعشار وال تغرم ما دونه
[  ] 0قلت فإن قال لك فالثلث يردح من غرمه قلت معه أو عنه ألنه فادح وال يغرم ما دونه بين

فادح

[  ] 0قال أفرايت من ال مال له إال درهمين أما يردحه أن يغرم الثلث والدرهم فيبقى ال مال لذه

أرأيت من له دنيا عظيمة هل يردحه الثلث

[  ] 0فقلت له أفرايت لو قال لك هو ال يقول لك األمر عندنا واألمر مجتمع عليه بالمدينة
[  ] 0قال واألمر المجتمع عليه بالمدينة أقوى من األخبار المنرردة قال فكيف تكلف أن حكى لنا
األقوى الألزم من األمر المجتمع عليه
[  ] 0قلنا فإن قال لك قائل لقلة الخبر وكثرة اإلجماع عن أن يحكى وأنت قد تصنع مثذل هذذا

فتقول هذا أمر مجتمع عليه

[  ] 0قال لست أقول ألحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إال لما تلقى عالما أبدا إال قاله لذك

وحكاه عن من قبله كالظ ر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا وقد أجده يقول المجمذع عليذه
وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرا يقولون بخالفه وأجد عامة أهل البلدان على خالف ما يقذول

المجتمع عليه

[  ] 0قال فقلت له فقد يلزمك في قولك ال تعقل ما دون الموضحة مثل ما لزمه في الثلث
[  ] 0فقال لي إن فيه علة بان رسول اهلل لم يقض فيما دون الموضحة بشيء
[  ] 0فقلت له أفرايت إن عارضك معارض فقال ال اقضي فيمذا دون الموضذحة بشذيء ألن

رسول اهلل لم يقضي فيه بشيء
[  ] 0قال ليس ذلك له وهو إذا لم يقض فيما دون ا بشيء فلم ي در ما دون ا من الجراح
[  ] 0قال وكذلك يقول لك هو إذا لم يقل ال تعقل العاقلة ما دون الموضحة فلم يحذرم أن تعقذل

العاقلة ما دون ا ولو قضى في الموضحة ولم يقضي فيما دون ا على العاقلة ما منع ذلك العاقلة أن
تغرم ما دون ا إذا غرمت األكثر غرمت األقل كما قلنا نحن وأنت احتججت على صاحبنا ولو جاز

هذا لك جاز عليك
[  ] 0ولو قضى النبي بنصف العشر على العاقلة أن يقول قائل تغرم نصف العشر والديذة وال

تغرم ما بين ما و يكون ذلك في مال الجاني ولكن هذا غير جائز ألحد والقول فيه أن جميع ما كان

خطأ فعلى العاقلة وإن كان درهما

[  ] 0وقلت له قد قال بعض أصحابنا إذا جنى الحر على العبد جناية فأتى على نرسه أو ما دون ا
خطأ ف ي في ماله دون عاقلته وال تعقل العاقلة فقلنا هي جناية حر وإذا قضى رسول اهلل أن عاقلة
الحر تحمل جنايته في حر إذا كانت غرما ال حقا بجناية خطإ وكذلك جنايته في العبذد إذا كانذت

غرما من خطإ واهلل أعلم وقلت بقولنا فيه وقلت من قال ال تعقل العاقلة عبدا احتمل قوله ال تعقذل
جناية عبد ألن ا في عنقه دون مال سيده غيره فقلت بقولنا ورأيت ما احتججت به من هذا حجذة

صحيحة داخلة في معنى السنة
[  ] 0قال أجل

[  ] 0قال وقلت له وقال صاحبك وغيره من أصحابنا جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته

فري عينه نصف ثمنه وفي موضحته نصف عشر ثمنه وخالرتنا فيه فقلت في جراح العبد ما نقص
من ثمنه
[  ] 0قال فأنا أبدأ فأسألك عن حجتك في قول جراح العبد في ديته أخبرا قلته أم قياسا

[  ] 0قلت أما الخبر فيه فعن سعيد بن المسيب
[  ] 0قال فاذكره
[  ] 0قلت أخبرنا سريان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه فسذمعته

منه كثيرا هكذا وربما قال كجراح الحر في ديته قال بن ش اب فإن ناسا يقولون يقوم سلعة
[  ] 0فقال إنما سألتك خبرا تقوم به حجتك
[  ] 0فقلت قد أخبرتك أني ال أعرف فيه خبرا عن أحد أعلى من سعيد بن المسيب
[  ] 0قال فليس في قوله حجة

[  ] 0قال وما ادعيت ذلك فترده علي
[  ] 0قال فاذكر الحجة فيه
[  ] 0قلت قياسا على الجناية على الحر
[  ] 0قال قد يرارق الحر في أن دية الحر مؤقتة وديته ثمنه فيكون بالسلع من اإلبذل والذدواب
وغير ذلك أشبه ألن في كل واحد من ما ثمنه
[  ] 0فقلت ف ذا حجة لمن قال ال تعقل العاقلة ثمن العبد عليك
[  ] 0قال ومن أين

[  ] 0قال يقول لك لم قلت تعقل العاقلة ثمن العبد إذا جنى عليه الحر قيمته وهو عندك بمنزلذة
الثمن ولو جنى على بعير جناية ضمن ا في ماله
[  ] 0قال ف و نرس محرمة
[  ] 0قلت والبعير نرس محرمة على قاتله
[  ] 0قال ليست كحرمة المؤمن
[  ] 0قلت ويقول لك وال العبد كحرمة الحر في كل أمره
[  ] 0فقلت ف و عندك مجامع الحر في المعنى أفتعقله العاقلة
[  ] 0قال ونعم
[  ] 0قلت وحكم اهلل في المؤمن يقتل خطأ بدية وتحرير رقبة
[  ] 0قال نعم
[  ] 0قلت وزعمت أن في العبد تحرير رقبة ك ي في الحر وثمن وأن الثمن كالدية
[  ] 0قال نعم
[  ] 0قلت وزعمت أنك تقتل الحر بالعبد
[  ] 0قال نعم

[  ] 0قلت وزعمنا أنا نقتل العبد بالعبد

[  ] 0قال وأنا أقوله
[  ] 0قلت فقد جامع الحر في هذه المعاني عندنا وعندك في أن بينه وبين المملوك قصاصا فذي
كل جرح وجامع البعير في معنى أن ديته ثمنه فكيف اخترت في جراحته أن تجعل ا كجراحة بعير
فتجعل فيه ما نقصه ولم تجعل جراحته في ثمنه كجراح الحر في ديته وهو يجامع الحر في خمسة

معاني ويرارقه في معنى واحد أليس أن تقيسه على ما يجامعه في خمسة معاني أولى بك مذن أن
تقيسه على جامعه على معنى واحد مع أنه يجامع الحر في أكثر من هذا أن ما حرم على الحذر

حرم عليه وأن عليه الحدود والصالة والصوم وغيرها من الررائض ولي من الب ائم بسبيل
[  ] 0قال رأيت ديته ثمنه

[  ] 0قلت وقد رأيت دية المرأة نصف دية الرجل فما منع ذلك جراح ا أن تكون في ديت ا كمذا

كانت جراح الرجل في ديته

[  ] 0وقلت له إذا كانت الدية في ثالث سنين إبال أفليس قد زعمت أن اإلبل ال تكون بصرة دينا
فكيف أنكرت أن تشتري اإلبل بصرة إلى أجل ولم تقسه على الدية وال على الكتابة وال على الم ر
وأنت تجيز في هذا كله أن تكون اإلبل بصرة دينا فخالرت فيه القياس وخالرت الحديث نصا عذن

النبي أنه استسلف بعيرا ثم أمر بقضائه بعد
[  ] 0قال كرهه بن مسعود
[  ] 0فقلنا وفي أحد مع النبي حجة

[  ] 0قال ال إن ثبت عن النبي
[  ] 0قلت هو ثابت باستسالفه بعيرا وقضاه خيرا منه وثابت في الديات عندنا وعندك هذا فذي

معنى السنة

[  ] 0قال فما الخبر الذي يقاس عليه
[  ] 0قلت أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن النبي استسذلف

من رجل بعيرا فجاءته إبل فأمرني أن أقضيه إياه فقلت ال أجد في اإلبل إال جمال خيذارا فقذال
أعطه إياه فإن خيار الناس أحسن م قضاء
[  ] 0قال فما الخبر الذي ال يقاس عليه
[  ] 0قلت ما كان هلل في حكم منصوص ثم كانت لرسول اهلل سنة بتخريف في بعذض الرذرض
دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول اهلل دون ما سواها ولم يقس ما سواها علي ذا
وهكذا ما كان لرسول اهلل من حكم عام بشيء ثم سن سنة ترارق حكم العام
[  ] 0قال وفي مثل ماذا
[  ] 0قلت فرض اهلل الوضوء على من قام إلى الصالة من نومه فقال { إذا قمتم إلذى الصذالة

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم إلى الكعبين }
[  ] 0فقصد الرجلين بالررض كما قصد قصد ما سواهما في أعضاء الوضوء

[  ] 0فلما مسح رسول اهلل على الخرين لم يكن لنا واهلل أعلم أن نمسح على عمامة وال برفع وال

قرازين قياسا علي ما وأثبتنا الررض في أعضاء الوضوء كل ا وارخصنا بمسح النبي في المسذح

على الخرين دون سواهما

[  ] 0قال فتعد هذا خالفا للقرآن
[  ] 0قلت ال تخالف سنة لرسول اهلل كتاب اهلل بحال
[  ] 0قال فما معنى هذا عندك

[  ] 0قلت معناه أن يكون قصد بررض إمساس القدمين من ال خري عليه لبس ما كامل الط ارة
[  ] 0قال أو يجوز هذا في اللسان
[  ] 0قلت نعم كما جاز أن يقوم إلى الصالة من هو على وضوء فال يكون المذراد بالوضذوء

استدالال بأن رسول اهلل صلى صالتين وصلوات بوضوء واحد

[  ] 0وقال اهلل { والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي ما جزاء بما كسبا نكاال مذن اهلل واهلل عزيذز

حكيم }

[  ] 0فدلت السنة على أن اهلل لم يرد بالقطع كل السارقين
[  ] 0فكذلك دلت سنة رسول اهلل بالمسح أنه قصد بالررض في غسل القدمين من ال خري عليذه

لبس ما كامل الط ارة

[  ] 0قال فما مثل هذا في السنة
[  ] 0قلت ن ى رسول اهلل عن بيع التمر بالتمر إال مثال بمثل سئل عن الرطب بذالتمر فقذال

أينقص الرطب إذا يبس فقيل نعم فن ى عنه

ن ى عن المزابنة وهي كل ما عرف كيلذه كلذه

مجتمع المعاني ورخص أن تباع العرايا بخرص ا تمرا يأكل ا أهل ا رطبا
[  ] 0فرخصنا في العرايا بإرخاصه وهي بيع الرطب بالتمر وداخلة في المزابنذة بإرخاصذه

فأثبتنا التحريم محرما عاما في كل شيء من صنف واحد مأكول بعضه جذزاف بعضذه بكيذل
للمزابنة وأحللنا العرايا خاصة بإحالله من الجملة التي حرم ولم نبطل أحد الخبرين باآلخر ولذم

نجعله قياسا عليه

[  ] 0قال فما وجه هذا
[  ] 0ق لت يحتمل وج ين أول ما به عندي واهلل أعلم أن يكون ما ن ى عنه جملة أراد به ما سوى

العرايا ويحتمل أن يكون أرخص في ا بعد وجوب ا في جملة الن ي واي ما كان فعلينا طاعته بإحالل

ما أحل وتحريم ما حرم

[  ] 0وقضى رسول اهلل بالدية في الحر المسلم يتل خطأ مائة من اإلبل وقضى ب ا على العاقلة
[  ] 0وكان العمد يخالف الخطأ في القود والمأثم ويوافقه في أنه قد تكون فيه دية
[  ] 0فلما كان قضاء رسول اهلل في كل امرئ فيما لزمه إنما هو في ماله دون مال غيره إال في

الحر يقتل خطأ قضينا على العاقلة في الحر يقتل خطأ ما قضى به رسول اهلل وجعلنا الحر يقتذل
عمدا إذا كانت فيه دية في مال الجاني كما كان كل ما جنى في ماله غير الخطأ ولم نقس ما لزمه

من غرم بغير جراح خطإ على ما لزمه بقتل الخطأ

[  ] 0فإن قال قائل ما الذي يغرم الرجل من جنايته وما لزمه غير الخطأ
[  ] 0قلت قال اهلل { وآتوا النساء صدقات ن نحلة }
[  ] 0وقال { وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة }

[  ] 0وقال { فإن أحصرتم فما استيسر من ال دي }
[  ] 0وقال { والذين يظاهرون من نسائ م ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا }
[  ] 0وقال { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ

الكعبة أو كرارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عرا اهلل عما سلف ومن عذاد
فينتقم اهلل منه واهلل عزيز ذو انتقام }

[  ] 0وقال { فكرارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوت م أو تحريذر

رقبة فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام }

[  ] 0وقضى رسول اهلل على أن على أهل ا األموال حرظ ا بالن ار وما أفسدت المواشي بالليل
ف و ضامن على أهل ا
[  ] 0فدل الكتاب والسنة وما لمن يختلف المسلمون فيه أن هذا كله في مال الرجل بحق وجذب
عليه هلل أو أوجبه اهلل عليه لآلدميين بوجوه لزمته وأنه ال يكلف أحد غرمه عنه
[  ] 0وال يجوز أن يجني رجل ويغرم غير الجاني إال في الموضع الذي سنه رسذول اهلل فيذه

خاصة من قتل الخطأ وجنايته على اآلدميين خطأ

[  ] 0والقياس فيما جنى على ب يمة أو متاع أو غيره على ما وصرت أن ذلذك فذي مالذه ألن

األكثر المعروف أن ما جنى في ماله فال يقاس على األقل ويترك األكثر المعقول ويخص الرجل
الحر يقتل الحر الخطأ فتعقله العاقلة وما كان من جناية خطأ على نرس وجرح خبرا وقياسا
[  ] 0وقضى رسول اهلل في الجنين بغرة عبد أو أمة وقوم أهل العلم الغرة خمسا من اإلبل

[  ] 0قال فلما لم يحكا أن رسول اهلل سأل عن الجنين أذكر هو أم أنثى إذ قضى فيه سوى بذين
الذكر واألنثى إذا سقط ميتا ولو سقط حيا فمات جعلوا في الرجل مائة من اإلبذل وفذي المذرأة

خمسين

[  ] 0فلم يجز ان يقاس على الجنين سيء من قبل أن الجنايات على من عرفت جنايته موقتذات

معروفات مرروق في ا بين الذكر واألنثى وأن ال يختلف الناس في أن لو سقط الجنين حيا ثم مات
كانت فيه دية كاملة إذا كان ذكرا فمائة من اإلبل وإن كانت أنثى فخمسون من اإلبل وأن المسلمين

فيما علمت ال يختلرون أن رجال لو قطع الموتى لم يكن في واحد من م دية وال أرش والجنذين ال
يعدو أن يكون حيا أو ميتا
[  ] 0فلما حكم فيه رسول اهلل بحكم فارق حكم النروس األحياء وكان مغيب األمر كان الحكم بما
حكم به على الناس اتباعا ألمر رسول اهلل
[  ] 0قال ف ل تعرف له وج ا
[  ] 0قلت وج ا واحدا واهلل أعلم
[  ] 0قال وما هو
[  ] 0قلت يقال إذا لم تعرف له حياة وكان ال يصلي عليه وال يرث فالحكم فيه أن ا جناية علذى

أمه وقت في ا رسول اهلل شيئا قومه المسلمون كما وقت في الموضحة
[  ] 0قال ف ذا وجه

[  ] 0قلت وجه ال يبين الحديث أنه حكم به له فال يصح أن يقال إنه حكم به له ومن قال إنه حكم

به ل ذا المعنى قال هو للمرأة دون الرجل هو لألم دون أبيه ألنه علي ا جني وال حكم للجنين يكون

به موروثا وال يورث من ال يرث
[  ] 0قال ف ذا قول صحيح
[  ] 0قلت اهلل أعلم
[  ] 0قال فإن لم يكن هذا وجه فما يقال ل ذا الحكم
[  ] 0قلنا يقال له سنة تعبد العباد بأن يحكموا ب ا
[  ] 0وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي له حكم به

[  ] 0قيل حكم سنة تعبدوا ب ا ألمر عرفوه بمعنى الذي تعبدوا له في السنة فقاسوا عليه ما كان
في مثل معناه
[  ] 0قال فاذكر منه وج ا غير هذا إن حضرك تجمع فيه ما يقاس عليه وال يقاس
[  ] 0فقلت له قضى رسول اهلل في المصراة من اإلبل والغنم إذا حلب ذا مشذتري ا إن أحذب
أمسك ا وإن أحب ردها وصاعا من تمر وقضى أن الخراج بالضمان
[  ] 0فكان معقوال في الخراج بالضمان أني إذا ابتعت عبدا فأخذت له خراجا ثم ظ رت منذه
على عيب يكون لي رده فما أخذت من الخراج والعبد في ملكي فريه خصلتان أحداهما ك أنه لذم

يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن واألخرى أن ا في ملكي وفي الوقت الذي خرج فيه
العبد من ضمان بائعه إلى ضماني فكان العبد لو مات مات من مالي وفي ملكي ولو شئت حبسته

بعيبه فكذلك الخراج

[  ] 0فقلنا بالقياس على حديث الخراج بالضمان فقلنا كل ما خرج من ثمر حائط اشتريته أو ولد

ماشية أو جارية اشتريت ا ف و مثل الخراج ألنه حدث في ملك مشتريه ال في ملك بائعه

[  ] 0وقلنا في المصراة اتباعا ألمر رسول اهلل ولم نقس عليه وذلك أن الصرقة وقعت على شاة
بعين ا في ا لبن محبوس مغيب المعنى والقيمة ونحن نحيط أن لبن اإلبل والغنم يختلف وألبان كل

واحد من ما يختلف فلما قضى فيه رسول اهلل بشيء مؤقت وهو صاع من تمر قلنا به اتباعا ألمر

رسول اهلل

[  ] 0قال فلو اشترى رجل شاة مصراة فحلب ا ثم رضي ا بعد العلم بعيب التصرية فأمسك ا ش را
حلب ا ثم ظ ر من ا على عيب دلسه له البائع غير التصرية كان له ردها وكان له اللبن بغير شيء

بمنزلة الخراج ألنه لم يقع عليه صرقة البيع وإنما هو حادث في ملك المشتري وكان عليه أن يرد

فيما أخذ من لبن التصرية صاعا من تمر كما قضى به رسول اهلل

[  ] 0فنكون قد قلنا في لبن التصرية خبرا وفي اللبن بعد التصرية قياسا على الخراج بالضمان
[  ] 0ولبن التصرية مرارق للبن الحادث بعده ألنه وقعت عليه صرقة البيع واللبن بعده حادث في

ملك المشتري لم تقع عليه صرقة البيع

[  ] 0فإن قال قائل ويكون أمر واحد يؤخذ من وج ين
[  ] 0قيل له نعم إذا جمع أمرين مختلرين أو أمورا مختلرة
[  ] 0فإن قال فمثل من ذلك شيئا غير هذا
[  ] 0قلت المرأة تبلغ ا وفاة زوج ا فتعتد ثم تتزوج ويدخل ب ا الزوج ل ا الصداق وعلي ا العدة

والولد الحق وال حد على واحد من ما ويررق بين ما وال يتوارثان وتكون الررقة فسخا بال طالق

[  ] 0يحكم له إذا كان ظاهره حالال حكم الجالل في ثبوت الصداق والعدة ولحوق الولذد ودرء

الحد وحكم عليه إذ كان حراما في الباطن حكم الحرام في أن ال يقرا عليه وال تحل له إصذابت ا
بذلك النكاح إذا علما به وال يتوارثان وال يكون الرسخ طالقا ألن ا ليست بزوجة
[  ] 0ول ذا أشباه مثل المرأة تنكح في عدت ا
باب االختالف
[  ] 0قال فإني أجد أهل العم قديما وحديثا مختلرين في بعض أمورهم ف ل يسع م ذلك
[  ] 0قال فقلت له االختالف من وج ين أحدهما محرم وال أقول ذلك في اآلخر
[  ] 0قال فما االختالف المحرم
[  ] 0قلت كل ما أقام اهلل به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل االختالف

فيه لمن علمه

[  ] 0وما كان من ذلك ي حتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتملذه
الخبر أو القياس وإن خالره فيه غيره لم أقل أنه يضيق الخالق في المنصوص
[  ] 0قال ف ل في هذا حجة تبين فرقك بين االختالفين
[  ] 0قلت قال اهلل في ذم التررق { وما تررق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءت م البينة }
[  ] 0وقال جل ثناؤه { وال تكونوا كالذين تررقوا واختلروا من بعد ما جاءهم البينات }

[  ] 0فذم االختالف فيما جاءت م به البينات
[  ] 0فأما ما كلروا فيه االجت اد فقد مثلته لك بالقبلة والش ادة وغيرها
[  ] 0قال فمثل لي بعض ما افترق عليه من روى قوله من السلف مما هلل فيه نص حكم يحتمذل

التأويل ف ل يوجد على الصواب فيه داللة

[  ] 0قلت قل ما اختلروا فيه إال وجدنا فيه عندنا داللة من كتاب اهلل أو سنة رسذوله أو قياسذا

علي ما أو على واحد من ما
[  ] 0قال فاذكر منه شيئا

[  ] 0فقلت له قال اهلل { والمطلقات يتربصن بأنرس ن ثالثة قروء }
[  ] 0فقالت عائشة األقراء األط ار وقال بمثل معنى قول ا زيد بن ثابت وابن عمر وغيرهما
[  ] 0وقال نرر من أصحاب النبي األقراء الحيض فال يحلوا المطلقة حتى تغتسل من الحيضة
الثالثة
[  ] 0قال فإلى أي شيء ترى ذهب هؤلى وهؤلى
[  ] 0قلت يتجمع األقراء أن ا أوقات واألوقات في هذا عالمات تمر على المطلقات تحبس ب ذا
عن النكاح حتى تستكمل ا
[  ] 0وذهب من قال األقراء الحيض فيما نرى واهلل أعلم إلى أن قال إن المواقيت أقل األسذماء

أل ن ا أوقات واألوقات أقل مما بين ا كما حدود الشيء أقل مما بين ا والحيض أقل من الط ر ف ذو
في اللغة أولى للعدة أن يكون وقتا كما يكون ال الل وقتا فاصال بين الش رين

[  ] 0ولعله ذهب إلى ان النبي أمر في سبي أوطاس أن يستبرين قبل أن يوطين بحيضة فذذهب
إلى أن العدة استبراء حيض وانه فرق بين استبراء األمة والحرة وأن الحرة تستبرأ بثالث حيض
كوامل تخرج من ا إلى الط ر كما تستبرأ األمة بحيضة كاملة تخرج من ا إلى الط ر
[  ] 0فقال هذا مذهب فكيف اخترت غيره واآلية محتملة للمعنيين عندك
[  ] 0قال فقلت له إن الوقت برؤية األهلة إنما هو عالمة جعل ا اهلل للش ور وال الل غير الليذل

والن ار وإنما هو جماع لثالثين وتسع وعشرين كما يكون ال الل الثالثذون والعشذرون جماعذا
يستأنف بعده العدد وليس له معنى هنا وأن القرء وإن كان وقتا ف و مذن عذدد الليذل والن ذار

والحيض والط ر في الليل والن ار من العدة وكذلك شبه الوقت بالحدود وقد تكون داخلة فيما حدث
به وخارجة منه غير بائن من ا ف و وقت معني
[  ] 0قال وما المعني
[  ] 0قلت الحيض هو أن يرخى الرحم الدم حتى يظ ر والط ر أن يقري الرحم الدم فال يظ ذر

ويكون الط ر والقري لحبس ال اإلرسال فالط ر إذ كان يكون وقتا أولى في اللسان بمعنى القذرء
ألنه حبس الدم

[  ] 0وأمر رسول اهلل عمر حين طلق عبد اهلل بن عمر امرأته حائضا أن يأمره برجعت ا وحبس ا

حتى تط ر ثم يطلق ا طاهرا من غير جماع وقال رسول اهلل فتلك العدة التي أمر اهلل أن يطلق ل ا
النساء
[  ] 0يعني قول اهلل واهلل أعلم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدت ن } فأخبر رسول اهلل أن العذدة

الط ر دون الحيض

[  ] 0وقال اهلل { ثالثة قروء } وكان على المطلقة أن تأتي بثالثة قروء فكان الثالث لو أبطأ عن

وقته زمانا لم تحل حين يكون أو تويس من المحيض أو يخاف ذلك علي ا فتعتد بالش ور لم يكذن
للغسل معنى ألن الغسل رابع غير ثالثة ويلزم من قال الغسل علي ا أن يقول لو أقامذت سذنة

وأكثر ال تغتسل لم تحل

[  ] 0فكان قول من قال األقراء األط ار أشبه بمعنى كتاب اهلل واللسان واضذح علذى هذذه

المعاني واهلل اعلم

[  ] 0فأما أمر ال نبي ان يستبرا السبي بحيضة فبالظاهر ألن الط ر إذا كان متقدما للحيضة ثذم
حاضت األمة حيضة كاملة صحيحة برئت من الحبل في الط ر وقد ترى الدم فال يكون صذحيحا
إنما يصح حيضة بأن تكمل الحيضة فباي شيء من الط ر كان قبل حيضة كاملة ف و براءة مذن

الحبل في الظاهر

[  ] 0والمعتدة تعتد بمعنيين استبراء ومعنى غير استبراء مع استبراء فقذد جذاءت بحيضذتين
وط رين وط ر ثالث فلو أريد ب ا االستبراء كانت قد جاءت باالستبراء مرتين ولكنه أريد ب ا مع

االستبراء التعبد

[  ] 0قال أفتوجدوني في غير هذا ما اختلروا فيه مثل هذا
[  ] 0قلت ن عم وربما وجدناه أوضح وقد بينا بعض هذا فيما اختلرت الرواية فيه من السنة وفيذه

داللة لك على ما سألت عنه وما كان في معناه إن شاء اهلل

[  ] 0وقال اهلل { والمطلقات يتربصن بأنرس ن ثالثة قروء }
[  ] 0وقال { والالئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدت ن ثالثة أش ر والالئذي لذم

يحضن وأوالت األحمال أجل ن أن يضعن حمل ن }

[  ] 0وقال { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنرس ن أربعة أش ر وعشرا }
[  ] 0فقال بعض أصحاب رسول اهلل ذكر اهلل المطلقات أن عدة الحوامل أن يضعن حمل ن وذكر

في المتوفى عن ا أربعة أش ر وعشرا فعلى الحامل المتوفى عن ا أن تعتد أربعة أش ر وعشرا وان
تضع حمل ا حتى تأتي بالعدتين معا إذا لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصا إال في الطالق
[  ] 0كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة وأن األربعة األش ر وعشرا تعبد وأن المتوفى عن ا
تكون غي ر مدخول ب ا فتاتي بأربعة اش ر وانه وجب علي ا شيء من وج ين فال تسقط أحذدهما
كما لو وجب علي ا حقان لرجلين لم يسقط أحدهما حق اآلخر وكما إذا نكحت في عدت ا وأصيبت

اعتدت من األول واعتدت من اآلخر
[  ] 0قال وقال غيره من أصحاب رسول اهلل إذا وضعت ذا بطن ا فقد حلت ولو كذان زوج ذا
على السرير
[  ] 0قال الشافعي فكانت اآلية محتملة المعنيين معا وكان أشب ما بالمعقول الظاهر أن يكذون

الحمل انقضاء العدة

[  ] 0قال فدلت سنة رسول اهلل على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت مثل معناه الطالق
[  ] 0أخبرنا سريان عن الزه ري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن أبيه أن سبيعة األسلمية وضعت

بعد وفاة زوج ا بليال فمر ب ا أبو السنابل بن بعكك فقال قد تصنعت لألزواج إن ا أربعذة أشذ ر
وعشرا فذكرت ذلك سبيعة لرسول اهلل فقال كذب أبو السنابل أو ليس كما قال أبو السنابل قد حللت

فتزوجي
[  ] 0فقال اما ما دلت عليه السنة فال حجة في أحد خالف قوله السنة ولكن أذكر من خالف م مذا

ليس فيه نص سنة مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا أو دل عليه القياس

[  ] 0فقلت له قال اهلل { للذين يؤلون من نسائ م تربص أربعة اش ر فإن فاؤا فذإن اهلل غرذور

رحيم وإن عزموا الطالق فإن اهلل سميع عليم }

[  ] 0فقال األكثر ممن روي عنه من أصحاب النبي عندنا إذا مضت أربعة أش ر وقف المذولى
فإنا أن يرىء وإما أن يطلق

[  ] 0وروي عن غيرهم من أصحاب النبي عزيمة الطالق انقضاء أربعة اش ر
[  ] 0ولم يحرظ عن رسول اهلل في هذا بأبي هو وأمي شيئا
[  ] 0قال فأي القولين ذهب
[  ] 0قلت ذهبت إلى أن المولى ال يلزمه طالق وأن امرأته إذا طلبت حق ا منه لم أعرض لذه
حتى تمضي أربعة اش ر فإذا مضت أربعة اش ر قلت له في أول طلق والريئة الجماع
[  ] 0قال فكيف اخترته على القول الذي يخالره
[  ] 0قلت رأيته اشبه بمعنى كتاب اهلل وبالمعقول
[  ] 0قال وما دل عليه من كتاب اهلل
[  ] 0قلت لما قال اهلل { للذين يؤلون من نسائ م تربص أربعة اش ر } كان الظاهر في اآلية أن

من أنظره اهلل أربعة اش ر في شيء لم يكن له عليه سبيل حتى تمضي أربعة أش ر

[  ] 0قال فقد يحتمل أن يكون اهلل عز وجل جعل له أربعة أش ر يرىء في ا كما تقول قد أجلتذك

في بناء هذه الدار أربعة اش ر تررغ في ا من ا

[  ] 0قال فقلت له هذا ال يتوهمه من خوطب به حتى يشترط في سياق الكالم ولو قال قد أجلتك
في ا أربعة أش ر كان إنما أجله أربعةاش ر ال يجد عليه سبيال حتى تنقضي ولم يررغ من ذا فذال
ينسب إليه ان لم يررغ من الدار وأنه أخلف في الرراغ من ا ما بقي من األربعة اش ر شيء فإذا لم

يبقى من ا شيء لزمه اسم الخلف وقد يكون في بناء الدار داللة على أن يقارب األربعة وقد بقذى

من ا ما يحيط العلم أنه ال يبنيه فيما بقى من األربعة

[  ] 0وليس في الرئة داللة على ان ال يرئ األربعة اال مضي ا الن الجماع يكون في طرفة عين

فلو كان على ما وصرت تزايل حاله حتى تمضي أربعة أش ر ثم تزايل حالة األولى فإذا زايل ذا
صار الى ان اهلل عليه حقا فإما أن يرئ واما ان يطلق
[  ] 0فلو لم يكن في آخر اآلية ما يدل على معناها غير ما ذهبت إليه كان قوله أوالهما ب ا لما
وصرنا ألنه ظاهرها
[  ] 0والقرآن على ظاهره حتى تأتي داللة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر
[  ] 0قال فما في سياق اآلية ما يدل على ما وصرت
[  ] 0قلت لما ذكر اهلل عز وجل أن للمولى أربعة أش ر ثم قال { فإن فاؤا فإن اهلل غرور رحذيم
وإن عزموا الطالق فإن اهلل سميع عليم } فذكر الحكمين معا بال فصل بين ما أن ما إنما يقعان بعد
األربعة أش ر ألنه إنما جعل عليه الريئة أو الطالق وجعل له الخيار في ما في وقت واحد فال يتقدم
واحد من ما صاحبه وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له في الرهن أفده أو نبيعه عليك بال فصذل

وفي كل ما خير فيه افعل كذا أو كذا بال فصل
[  ] 0وال يجوز أن يكونا ذكرا بال فصل فيقال الريئة فيما بين أن يولي أربعة أشذ ر وعزيمذة

الطالق انقضاء ويضيق في اآلخر

[  ] 0قال فأنت تقول إن فاء قبل األربعة األش ر ف ي فيئة
[  ] 0قلت نعم كما أقول إن قضيت حقا عليك إلى أجل قبل محله فقد برئت منه وأنذت محسذن

متسرع بتقديمه قبل يحل عليك

[  ] 0فقلت له أرأيت من اإلثم كان مزمعا على الريئة في كل يوم إال أنه لم يجامع حتى تنقضذي

أربعة أش ر

[  ] 0قال فال يكون اإلجماع على الريئة شيء حتى يرىء والريئة الجماع إذا كان قادرا عليه

[  ] 0قلت ولو جامع ال ينوي فيئة خرج من طالق اإليلى ألن المعنى في الجماع
[  ] 0قال نعم
[  ] 0قلت وكذلك لو كان عازما على ان ال يرىء يحلف في كل يوم أال يرىء ثم جامع قبل مضي

األربعة األش ر بطرفة عين خرج من طالق اإليلى وإن كان جماعه لغير الريئة خرج بذه مذن
طالق اإليلى
[  ] 0قال نعم
[  ] 0قلت وال يصنع عزمه على أال يرىء وال يمنعه جماعه بلذة لغير الريئة إذا جاء بالجماع من
أن يخرج به من طالق اإليلى عندنا وعندك
[  ] 0قال هذا كما قلت وخروجه بالجماع على أي معنى كان الجماع
[  ] 0قلت فكيف يكون عازما على أن ال يرىء في كل يوم فإذا مضت أربعة أش ر لزمه الطالق

وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به أترى هذا قوال يصح في العقول ألحد
[  ] 0قال فما يرسده من قبل العقول
[  ] 0قلت أرأيت إذا قال الرجل المرأته واهلل ال أقربك أبدا أهو كقوله أنت طالق إلذى أربعذة

أش ر

[  ] 0قال إن قلت نعم
[  ] 0قلت فإن جامع قبل األربعة
[  ] 0قال فال ليس مثل قوله أنت طالق إلى أربعة أش ر
[  ] 0قال فتكلم المولى باإليلى ليس هو طالق إنما هي يمين ثم جاءت علي ا مدة جعلت ا طالقذا
أيجوز ألحد يعقل من حيث يقول أن يقول مثل هذا إال بخبر الزم
[  ] 0قال ف و يدخل عليك مثل هذا
[  ] 0قلت وأين
[  ] 0قال أنت تقول إذا مضت أربعة أش ر وقف فإن فاء وإال جبر على أن يطلق
[  ] 0قلت ليس من قبل أن اإليلى طالق ولكن ا يمين جعل اهلل ل ا وقتا منع ب ذا الذزوج مذن

الضرار وحكم عليه إذا كانت أن جعل عليه إما أن يرىء وإما أن يطلق وهذا حكم حادث بمضذي
أربعة األش ر غير اإليلى ولكنه مؤتنف يجبر صاحبه على أن يأتي بأي ما شاء فيئة أو طالق فإن

امتنع من ما أخذ منه الذي يقدر على اخذه منه وذلك أن يطلق عليه ألنه ال يحل أن يجامع عنه

[  ] 0واختلروا في المواريث فقال زيد بن ثابت ومن ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما سمي لذه

فإن فضل فضل وال عصبة للميت وال والء كان ما بقي لجماعة المسلمين

[  ] 0وعن غيره من م أنه كان يرد فضل المواريث على ذوي األرحام فلو أن رجال ترك أختذه
ورثته النصف ورد علي ا النصف
[  ] 0فقال بعض الناس لم لم ترد فضل المواريث

[  ] 0قلت استدالال بكتاب اهلل
[  ] 0قال وأين يدل كتاب اهلل على ما قلت
[  ] 0قلت قال اهلل { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فل ا نصف ما ترك وهو يرث ا إن لذم
يكن ل ا ولد }
[  ] 0وقال { وإن كانوا أخوة رجال ونساءا فللذكر مثل حظ االنثيين }
[  ] 0فذكر األخت منرردة فانت ى ب ا جل ثناؤه إلى النصف واألخ منرردا فانت ى به إلذى الكذل
وذكر األخوة واألخوات فجعل لألخت نصف ما لألخ
[  ] 0وكان حكمه جل ثناؤه في األخت منرردة ومع األخ سواء بأن ا ال تساوي األخ وأن ا تأخذذ
النصف مما يكون له من الميراث
[  ] 0فلو قلت في رجل مات وترك أخته ل ا النصف وأردد علي ا النصف كنت قد أعطيت ا الكل

منرردة وإنما جعل اهلل ل ا النصف في االنرراد واالجتماع

[  ] 0فقال فإني لست أعطي ا النصف الباقي ميراثا إنما أعطي ا إياه ردا
[  ] 0قلت وما معنى ردا أشيىء استحسنه وكان إليك أن تضعه حيث شئت أن تعطيه جيرانذه

أو بعيد النسب منه أيكون ذلك لك

[  ] 0قال ليس ذلك للحاكم ولكن جعلته ردا علي ا بالرحم
[  ] 0ميراثا
[  ] 0قال فإن قلته
[  ] 0قلت إذان تكون ورثت ا غير ما ورث ا اهلل
[  ] 0قال فأقول لك ذلك لقول اهلل { وأولوا األرحام بعض م أولى ببعض في كتاب اهلل }
[  ] 0فقلت له { وأولوا األرحام بعض م أولى ببعض } نزلت بأن الناس توارثوا بذالحلف ثذم

توارثوا باإلسالم وال جرة فكان الم اجر يرث الم اجر وال يرثه من ورثته من لم يكذن م ذاجرا
وهو أقرب إليه ممن ورثه فنزلت { وأولوا األرحام } اآلية على ما فرض ل م
[  ] 0قال فاذكر الدليل على ذلك
[  ] 0قلت { وأولوا األرحام بعض م أولى ببعض في كتاب اهلل } على ما فرض ل م أال ترى أن
من ذوي األرحام من يرث ومن م من ال يرث وأن الزوج يكون أكثر ميراثذا مذن أكثذر ذوي

األرحام ميراثا وأنك لو كنت إنما تورث بالرحم كانت رحم البنت من األب كرحم االبن وكان ذوو
األرحام يرثون معا ويكونون أحق من الزوج الذي ال رحم له
[  ] 0ولو كانت اآلية كما وصرت كنت قد خالرت ا فيما ذكرنا في أن يترك أخته ومواليه فتعطى

أخته النصف ومواليه النصف وليسوا بذوي أرحام وال مرروض ل ذم فذي كتذاب اهلل فذرض

منصوص

[  ] 0واختلروا في الجد فقال زيد بن ثابت وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود يذورث
معه األخوة
[  ] 0وقال أبو بكر الصديق وابن عباس وروي عن عائشة وابن الزبير وعبد اهلل بن عتبة أن م
جعلوا أبا وأسقطوا اإلخوة منه

[  ] 0فقال فكيف صرتم إلى أن ثبتم ميراث اإلخوة مع الجد أبداللة من كتاب اهلل أو سنة
[  ] 0قلت أما شيء مبين في كتاب اهلل أو سنة فال أعلمه
[  ] 0قال فاألخبار متكافئة والدالئل بالقياس مع من جعله أبا وحجب به األخوة
[  ] 0قلت وأين الدالئل
[  ] 0قال وجدت اسم األبوة تلزمه ووجدتكم مجتمعين على ان تحجبوا به بني األم ووجذدتكم ال
تنقصونه من السدس وذلك كله حكم األب
[  ] 0فقلت له ليس باسم األبوة فقط نورثه
[  ] 0قال وكيف ذلك
[  ] 0قلت أجد اسم األبوة يلزمه وال يرث

[  ] 0قال وأين
[  ] 0قلت قد يكون دون أب واسم األبوة تلزمه وتلزم آدم وإذا كان دون الجد أب لم يرث ويكون

ممل وكا وكافرا وقاتال ال يرث واسم األبوة في هذا كله الزم له فلو كان باسم األبوة يرث ورث في
هذه الحاالت
[  ] 0وأما حجبنا به بني آدم فإنما حجبنا به خبرا ال باسم األبوة وذلك أنا نحجب بني األم ببنت
بن بن متسرلة
[  ] 0واما أنا لم ننقصه من السدس فلسنا ننقص الجدة من السدس
[  ] 0وإنما فعلنا هذا كله اتباعا ال أن حكم الجد إذ وافق حكم األب في معنى كان مثله في كذل
معنى ولو كان حكم الجد غذا وافق حكم األب في بعض المعاني كان مثله في كل المعاني كانذت

بنت االبن المتسرلة موافقة له فإنا نحجب ب ا بني االم وحكم الجدة موافق له ال ننقص ا من السدس
[  ] 0قال فما حجتكم في ترك قولنا نحجب بالجد اإلخوة
[  ] 0قلت بعد قولكم من القياس
[  ] 0قال فما كنا نراه إال بالقياس نرسه
[  ] 0قلت أرأيت الجد واألخ أيدل واحد من ما بقرابة نرسه أو بقرابة غيره
[  ] 0قال وما تعني
[  ] 0قلت أليس إنما يقول الجد أنا أبو أبي الميت ويقول األخ أنا بن أبي الميت

[  ] 0قال بلى

[  ] 0قلت وكالهما يدلي بقرابة األب بقدر موقعه من ا
[  ] 0قال نعم
[  ] 0قلت فاجعل األب الميت وترك ابنه وأباه كيف ميراث ما منه
[  ] 0قال البنه خمسة أسداس وألبيه السدس
[  ] 0قلت فإذا كان االبن أولى بكثرة الميراث من األب وكان األخ من األب الذذي يذدلي األخ
بقرابته والجد أبو األب من األب الذي يدلي بقرابته كما وصرت كيف حجبت األخ بالجد ولو كان

أحدهما يكون محجوبا باآلخر انبغى أن يحجب الجد باألخ ألنه اوالهما بكثرة ميراث الذي يدليان
معا بقرابته أو تجعل لألخ خمسة أسداس وللجد سدس
[  ] 0قال فما منعك من هذا القول
[  ] 0قلت كل المختلرين مجتمعين على أن الجد مع األخ مثله أو أكثر حظا منه فلم يكن لي هندي
خالف م وال الذهاب إلى القياس مخرج من جميع أقاويل م
[  ] 0وذهبت إلى اثبات اإلخوة مع الجد أولى األمرين لما وصرت من الدالئل التذي أوجذدني ا
القياس
[  ] 0مع أن ما ذهبت إليه قول األكثر من أهل الرقه بالبلدان قديما وحديثا
[  ] 0مع أن ميراث اإلخوة ثابت في المتاب وال ميراث للجد في الكتاب وميراث اإلخوة أثبذت

في السنة من ميراث الجد
أقاويل الصحابة
[  ] 0فقال قد سمعت قولك في اإلجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب اهلل وسنة رسوله أرأيت

أقاويل أصحاب رسول اهلل إذا تررقوا في ا

[  ] 0فقلت نصير من ا إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو اإلجماع أو كان أصح في القياس
[  ] 0قال افرايت إذا قال الواحد من م القول ال يحرظ عن غيره من م فيه له موافقذة وال خالفذا

أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أحمع الناس عليه فيكون من األسباب التي قلت ب ا

خبرا

[  ] 0قلت له ما وجدنا في هذا كتابا وال سنة ثابتة ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحذدهم
مرة ويتركونه أخرى ويتررقوا في بعض ما أخذوا به من م
[  ] 0قال فإلى أي شيء صرت من هذا
[  ] 0قلت إلى اتباع قول واحد غذا لم أجد كتابا وال سنة وال إجماعا وال شيئا في معناه يحكم له
بحكمه أو وجد معه قياس
[  ] 0وقل ما يوجد من قول الواحد من م ال يخالره غيره من هذا
منزلة اإلجماع والقياس
[  ] 0قال فقد حكمت بالكتاب والسنة فكيف حكمت باإلجماع ثم حكمت بالقياس فأقمت ا مع كتاب

أو سنة

[  ] 0فقلت إني وإن حكمت ب ا كما احكم بالكتاب والسنة فأصل ما أحكم به من ا مرترق
[  ] 0قال أفيجوز ان تكون أصول مررقة األسباب يحكم في ا حكما واحدا
[  ] 0قلت نعم يحكم بالكتاب والسنة المجتمع علي ا الذي ال اختالف في ا فنقول ل ذا حكمنا بالحق
في الظاهر والباطن
[  ] 0ويحكم بالسنة قد رويت من طريق االنرراد ال يجتمع الناس علي ا فنقول حكمنا بالحق فذي

الظاهر ألنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث

[  ] 0ونحكم باإلجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا ولكن ا منزلة ضرورة ألنه ال يحل القياس

والخبر موجود كما يكون التيمم ط ارة في السرر عند اإلعواز من الماء وال يكون ط ارة إذا وجد
الماء إنما يكون ط ارة في اإلعواز
[  ] 0وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة
[  ] 0وقد وصرت الحجة في القياس وغيره قبل هذا
[  ] 0قال أفتجد شيئا شب ه
[  ] 0قلت نعم أقضي على الرجل بعلمي أن ما ادعى عليه كما ادعي أو إقراره فإن لم أعلم ولم

يقر قضيت عليه بشاهدين وقد يغلطان وي مان وعلمي وإقراره أقوى عليه من شاهدين وأقضذي
عليه بشاهد ويمين وهو أضعف من شاهدين ثم أقضي عليه بنكوله عن اليمين ويمين صاحبه وهو

أضعف من شاهد ويمين ألنه قد ينكل خوف الش رة واستصغار ما يحلف عليه ويكذون الحذالف

لنرسه غير ثقة وحريصا فاجرا محمد

