
لفقه: كتاب  ا أصول  لربهان يف    ا
ملعايل: املؤلف  أبو ا اجلويين  بن يوسف  اهللا  عبد  بن  امللك   عبد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  رب يسر يا كرمي 

  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خري خلقه حممد واله 
كل من حياول اخلوض يف فن من فنون العلوم قال الشيخ اإلمام أبو املعايل إمام احلرمني رضي اهللا عنه حق على  - ١

أن حييط باملقصود منه وباملواد اليت منها يستمد ذلك الفن وحبقيقته وفنه وحده إن أمكنت عبارة سديدة على صناعة 
احلد وإن عسر فعليه أن حياول الدرك مبسلك التقاسيم والغرض من ذلك أن يكون اإلقدام على تعلمه مع حفظ من 

  بالعلم الذي حياول اخلوض فيه العلم اجلملى 
  فأصول الفقه مستمدة من الكالم والعربية والفقه 

  والكالم نعين به معرفة العامل وأقسامه وحقائقه وحدثه والعلم  - ٢

مبحدثة وما جيب له من الصفات وما يستحيل عليه وما جيوز يف حقه والعلم بالنبوات ومتيزها باملعجزات عن دعاوى 
النبوات والقول فيما جيوز وميتنع من كليات الشرائع وال يندرج املطلوب من الكالم حتت حد وهو  املبطلني وأحكام

يستمد من اإلحاطة بامليز بني العلم وما عداه من االعتقادات والعلم بالفرق بني الرباهني والشبهات ودرك مسالك 
  النظر 

بالكالم على مقتضى األلفاظ ولن يكون املرء على ومن مواد أصول الفقه العربية فإنه يتعلق طرف صاحل منه  - ٣
  ثقة من هذا الطرف حىت يكون حمققا مستقال باللغة والعربية 

ومن مواد األصول الفقه فإنه مدلول األصول وال يتصور درك الدليل دون درك املدلول مث يكتفي األصويل  - ٤
فما الفقه قلنا هو يف اصطالح علماء الشريعة العلم  بأمثلة من الفقه يتمثل هبا يف كل باب من أصول الفقه فإن قيل

بأحكام التكليف فإن قيل معظم متضمن مسائل الشريعة ظنون قلنا ليست الظنون فقها وإمنا الفقه العلم بوجوب 
العمل عند قيام الظنون ولذلك قال احملققون أخبار اآلحاد وأقيسة الفقة ال توجب عمال لذواهتا وإمنا جيب العمل مبا 

  جيب به العلم بالعمل وهي األدلة القاطعة على وجوب العمل عند رواية أخبار اآلحاد وإجراء األقيسة 
فإن قيل فما أصول الفقه قلنا هي أدلته وأدلة الفقه هي األدلة السمعية وأقسامها نص الكتاب ونص السنة  - ٥

  املتواترة واإلمجاع ومستند 

  مجيعها قول اهللا تعاىل 
  تستمد أصول الفقه من الكالم  ومن هذه اجلهة

فإن قيل تفصيل أخبار االحاد واألقيسة ال يلفى إال يف األصول وليست قواطع قلنا حظ األصويل إبانة القاطع  - ٦
  يف العمل هبا ولكن ال بد من ذكرها ليتبني املدلول ويرتبط الدليل به 

  فصل



  ذكر اآلن معىن األحكام ذكرا مجليا مث نفصلها بعد ذلك قد ذكرنا أن الفقه هو العلم باألحكام الشرعية وحنن ن - ٧
فليس احلكم املضاف إىل متعلقه صفة فيه ثابتة فإذا قلنا شرب اخلمر حمرم مل يكن التحرمي صفة ذاتية للشرب  - ٨

نه وإذا أوجبنا الشرب عند الضرورة فهو كالشرب احملرم عند االختيار واملعىن بكونه حمرما أنه متعلق النهى وبكو
واجبا متعلق األمر وليس ملا يتعلق به قول قائل على جهة صفة حقيقية من ذلك القول وهو كتسميتنا الشيء معلوما 

  مع القطع بأنه ليس له من تعلق العلم به صفة حقيقية 
عينه مث من أحكام الشرع التقبيح والتحسني ومها راجعان إىل األمر والنهي فال يقبح شيء يف حكم اهللا تعاىل ل - ٩

  كما ال حيسن شيء لعينه 
  وقسمت املعتزلة األفعال قسمني  - ١٠

  فقالوا يثبت حكم القبح واحلسن يف أحدمها مستدركا بالعقل غري متوقف على 

ورود األمر والنهي مث قسموا هذا القسم قسمني فزعموا أن أحدمها يدرك القبح واحلسن فيه ضرورة ببديهة العقل 
ه بالنظر العقلي اجلامع بينه وبني الضروري ومثلوا ذلك يف التقبيح بالكذب الذي ال فائدة والثاين يدرك األمران في

فيه والكذب املفيد فقالوا ما ال يفيد من الكذب يدرك قبحه ببديهة العقل واملفيد ملحق بغري املفيد مبسلك هلم 
  فهذا أحد القسمني نظري سنذكره يف شبههم وكذلك قوهلم يف الظلم الذي ال يفيد مع املفيد منه 

والقسم الثاين ما يقضي الشرع بالتقبيح فيه والتحسني والعقول ال تستدركها وزعموا أن معظم تفاصيل الشريعة يف 
املأمورات واملنهيات تنحصر يف هذا القسم مث قالوا إمنا يرسم الشارع عليه السالم منها ما يرسم لوقوعها يف املعلوم 

شارع إمنا يأمر مبا يعلم أن امتثال أمره فيه يدعو إىل املثابرة على املستحسنات العقلية ألطافا داعية إىل اخلري وال
  وكذلك القول يف نقيضها من النهي يف التفصيل 

واضطرب النقلة عنهم يف قوهلم يقبح الشيء لعينه أو حيسن فنقل عنهم أن القبح واحلسن يف املعقوالت من صفات 
النفس وأن احلسن ليس كذلك ونقل ضد هذا عن اجلبائي وكل ذلك جهل  أنفسها ونقل عنهم أن القبح صفة

  مبذهبهم فمعىن قوهلم يقبح وحيسن الشيء لعينه أنه يدرك ذلك عقال من غري إخبار خمرب 

  وقد سلك القاضي أبو بكر رمحه اهللا يف الرد عليهم مسلكني  - ١١
ويتبني ذلك مبخالفة عددنا هلم وافترائهم يف دعوى أحدمها أنه قال ما ادعيتم الضرورة فيه فأنتم منازعون فيه 

الضرورة فإن ما يدرك مببادىء العقول ال جيوز يف استمرار العرف خمالفة اجلمع العظيم فيه وإمنا ينشأ اخلالف يف 
ال  النظريات النقسام الناس إىل الناظرين واملضربني مث ينقسمون بعد افتتاح النظر الختالف القرائح والطبائع وهلذا

جيوز اتفاق العقالء يف نظري عقلى كما ال يسوغ اختالفهم يف ضروري مث إذا ظهر النزاع وبطل دعوى الضرورة 
يف األصل بطل النظر املستند إليه فإن قيل أنتم توافقوننا يف تقبيح ما نقبحه وحتسني ما حنسنه ولكنكم تنسبون ذلك 

قلنا حنن نريكم من أصلنا حتسني ما تقبحونه ادعاء منكم  إىل السمع فيئول اخلالف إىل املأخذ وليس ذلك بدعا
وذلك أنا نقول إيالم البهائم واألطفال ال أعواض هلا وليس مترتبا على استحقاق سابق حسن واإليالم على هذا 

  الوجه قبيح بضرورة العقل عندكم 
  واملسلم الثاين للقاضي أنه قال نرى كذبة تنجى أمما والكف عنها ذريعة 



الكهم فما وجه قبحها ومعتمدكم الرجوع إىل تعاقل العقالء فلئن جاز لكم حتسني أمل لنفع يرب قدره عليه فما إىل ه
املانع من مثل ذلك يف الكذب وهذا ال جواب عنه حىت استجرأ بعض املتأخرين وشبب بتحسني الكذب يف الصورة 

با نافعا يكون كاذبا به والكذب عندهم من صفات املفروضة فقيل له فجوز أن خيلق اهللا تعاىل عن قول املبطلني كذ
  الفعل إذ هو من أقسام الكالم فتبلد ومل حير جوابا 

واملسلك احلق عندي يف ذلك اجلامع حملاسن املذاهب الناقض ملساويها أن نقول لسنا ننكر أن العقول تقتضي  - ١٢
فيها وجحد هذا خروج عن املعقول ولكن ذلك يف من أرباهبا اجتناب املهالك وابتدار املنافع املمكنة على تفاصيل 

حق اآلدميني والكالم يف مسألتنا مداره على ما يقبح وحيسن يف حكم اهللا تعاىل وإن كان ال ينالنا منه ضرر وال 
يفوتنا بسببه نفع ال يرخص العقل يف تركه وما كان كذلك فمدرك قبحه وحسنه من عقاب اهللا تعاىل إيانا وإحسان 

أفعالنا وذلك غيب والرب سبحانه وتعاىل ال يتأثر بضررنا ونفعنا فاستحال واألمر كذلك احلكم بقبح إلينا عند 
الشيء يف حكم اهللا تعاىل وحسنه ومل ميتنع إجراء هذين الوصفني فينا إذا تنجز ضرر أو أمكن نفع بشرط أن ال 

  يعزى إىل اهللا وال يوجب عليه أن يعاقب أو يثيب 

لو فرض ورود األمر اجلازم من اهللا سبحانه وتعاىل من غري وعيد على تركه ملا كان للحكم  وتتمة القول فيه أنه
  بالوجوب معىن معقول يف حقوقنا 

  فليتأمل الناظر يف هذا فهو من لطيف الكالم وال يغمض معه يف النفى واإلثبات شيء على املتأمل يف هذا الباب 
  شبه املعتزلة 

ه أمر مرغوب فيه وهو يناله بالصدق ويناله بالكذب على حد سواء فالعقل قال أبو هاشم من تصدى ل - ١٣
يتقاضاه الصدق فدل ذلك على أن الكذب قبيح لعينه قلنا له كيف يستويان والكاذب ملوم شرعا فإن قال أفرض 

ىل حقيقة ذلك يف حق من مل يبلغه الشرع قلنا قد يكون يف قوم يعتقدون اعتقادكم فإن انتهى األمر يف التصوير إ
  اإلستواء مل يسلم له قضاء العقل بتعيني الصدق 

  شبهة أخرى 
فإن قالوا الربامهة مع إنكارهم الشرائع قبحت وحسنت قلنا جهلوا كجهلكم فال استرواح إىل مذهبهم هذا  - ١٤

   حقوقنا إن عزوا التقبيح والتحسني إىل حكم اهللا تعاىل وليس األمر كذلك فإهنم يردون ما حيسنون ويقبحون إىل

  الناجزة وقد اشتمل كالمنا على تسليم ذلك 
  مسألة 
ترسم بشكر املنعم ال يدرك وجوب شكر املنعم بالعقل عندنا وهذا يندرج حتت األصل الذي سبق عقده  - ١٥

وقال من خالف يف اجلملة املتقدمة وجوب شكر املنعم مدرك بالعقل وليس ذلك عند املخالفني واقعا يف قسم 
  وإمنا هو مدرك بالنظر منوط مبسلك هلم نوضحه يف شبههم  الضروريات

والربهان القاطع يف بطالن ما صاروا إليه أن الشكر تعب للشاكر ناجزا وال يفيد املشكور شيئا فكيف  - ١٦
يقضي العقل بوجوبه فإن قيل إنه يفيد الشاكر الثواب اجلزيل يف اآلجل والعقل قاض باحتمال التعب العاجل 

لنفع اآلجل املرىب على التعب احملتمل قلنا كيف يدرك ذلك بالعقل ومن أين يعرف العقل هذا واملشكور الرتقاب ا
يقول ال جيب على نفعك ابتداء وما نفعتين فأعوضك فإن قيل يدرأ الشاكر بالشكر العقاب املرتقب على ترك 

مل يقطع بالعقاب مل يأمنه قلنا إذا  الشكر قلنا كيف يعلم ذلك والكفر والشكر سيان يف حق املشكور فإن قيل إن



  حتقق استواء األمرين فارتقاب العقاب على ترك الشكر كارتقابه على فعله وال يبقى بعد ذلك مضطرب 
ومما ذكره األستاذ أبو إسحاق رمحه اهللا عليه يف مفاوضة له إذ قال الشاكر متعب نفسه وهو ملك خالقه فقد  - ١٧

  من يتوقع على تنقيص ملك املالك 

  غري إذنه فيما ال ينفع به املالك عقابا 
وللخصوم مسلكان أحدمها التعلق بتعاقل العقالء شاهدا فيزعمون أن الشكر واجب شاهدا مث يقضون  - ١٨

بذلك على الغائب وهذا ظاهر السقوط فإن ما ذكروه إن سلم هلم فهو من جهة انتفاع املشكور والرب تعاىل متعال 
  كما سبق عن قبول النفع والضر 

  واملسلك الثاين يف توقع العقاب وقد اندرج حتت ما سبق سؤاال وجوابا 
ومما يعد من غوامض األسئلة كالم للخصوم يف وجوب النظر واملسألة وإن كانت مرسومة يف الشكر فكل  - ١٩

  ما يدعى اخلصم وجوبه عقال فمأخذ الكالم فيه واحد 
حنسمت دعوة األنبياء عليهم السالم وخصموا إذا دعوا فلم جيابوا فإن فإن قالوا لو مل نقض بوجوب النظر عقال ال

  املدعوين يقولون ال ننظر فيما جئتم به فإن الوجوب مستدرك بالشرع ومل يتقرر عندنا شرع يتضمن وجوب النظر 
ثبات وجوب وهذا أوال ليس برهانا يف إثبات وجوب النظر فيقع الدور يف لزوم الدعوى وال يستمر هذا برهانا يف إ

  النظر وإمنا هي غائلة أبدوها يف دعوة األنبياء وحقها أن تذكر يف مشكالت الدعوة واإلجابة 
مث نفس العقل ال يدرك به وجوب النظر البتة وال بد من فكر مفض على زعمهم إليه فامتناع املدعوين عن  - ٢٠

  الفكر املرشد إىل وجوب النظر العقلي 

إىل الواجب السمعي فإن تعسف غىب وزعم أن نفس العقل يدرك به وجوب النظر كان  كامتناعهم عن النظر املرشد
مباهتا ملتزما أال خيلو عاقل يف مضطرب أحواله عن العلم بوجوب النظر وكيف يستقيم ادعاء ذلك مع خمالفتنا هلم 

  أم كيف ينقدح ما قالوه مع قيام الربهان القاطع الذي أقمناه على خمالفتهم 
قالوا يبعث اهللا إىل كل مدعو ملكا ينفث يف روعه ويردده بني إمكان العقاب لو ترك النظر وإستحقاق فإن  - ٢١

الثواب لو نظر مث العقل يستحثه على اجتناب العقاب قلنا هذا يوجب أن ال خيلو مدعو عن تقابل خاطرين وحنن 
فكيف يدرك املدعو كالم امللك والكالم نعلم معظم املدعوين مضربني عن هذه الفنون ولو سلم ما قالوه من معىن 

  عند اخلصوم أصوات وإن أدركه فال يبايل به وأي حاجة إىل ذلك ويف دعوى النيب مقنع عما هذوا به 
مث التحقيق فيه أن النظر ممكن وإمنا ميتنع إجياب ماال ميكن إيقاعه فإن امتنع ممتنع تعرض للوعيد الذي بلغه  - ٢٢

الشيء علم املخاطب بوجوبه عليه بل يشترط متكنه من العلم والسر يف ذلك أن النظر  النيب وال يشترط يف وجوب
األول ال يتصور إال كذلك سواء فرض أخذه من السمع املنقول أو من مدارك العقول وعن هذا قيل إن القربة اليت 

  ال يتصور التقرب هبا إىل اهللا تعاىل هي النظر األول 
  مسألة 
الء قبل ورود الشرع بناء على أن األحكام هي الشرائع بأعياهنا وليست األحكام صفات ال حكم على العق - ٢٣

  لألفعال وهذه املسألة تفرض فيما ال يقضى اخلصوم فيه بتقبيح عقلى أو حتسني 
  وقد افترقت املعتزلة فذهب بعضهم إىل أن ماال يعني العقل فيه قبحا وال حسنا فهو على احلظر قبل ورود الشرع 



  آخرون إىل أنه على اإلباحة  وذهب
فأما أصحاب احلظر فيلزمون األضداد اليت ال انفكاك عن مجيعها وليس يتحقق العرو عن مجلتها فإن حظروا مجيعها 
كان ذلك تكليف ماال يستطاع وإن خصصوا باحلظر شيئا عن شيء من غري تقبيح العقل وحتسينه مل خيف سقوط 

عتقدون جواز اخللو عنه أصال فمرجعهم إىل أن التصرف يف ملك الغري من غري هذا املذهب وإن خصصوا احلظر مبا ي
  إذنه قبيح وقد مضى من الكالم ما يدرأ هذا الفن 

مث قال األستاذ رمحه اهللا من ملك حبرا ال ينزف واتصف باجلود واستغىن عن وجود امللك ومملوكه عطشان  - ٢٤
ومالكه ناظر إىل عطشه فال يدرك بالعقل حترمي القدر النزر من البحر الهث واجلرعة تروية والنفية من املاء تكفيه 

  الذي ال ينقصه ما يؤخذ منه نقصا حمسوسا وال حاجة إىل هذا الفن مع وضوح مسالك الربهان 
ء وأما أصحاب اإلباحة فال خالف على احلقيقة بيننا وبينهم فإهنم مل يعنوا باإلباحة ورود خرب عنها وإمنا أرادوا استوا

  األمر يف الفعل والترك واألمر على ما ذكروه 
نعم لو قالوا حق على املالك أن يبيح فهذا ينعكس عليهم اآلن بالتحكم يف تفاصيل النفع والضر على من ال ينتفع 

  وال يتضرر 

  فصل 
  جيمع التكليف ومعناه ومن يكلف وما جيوز التكليف به 

محه اهللا إنه األمر مبا فيه كلفة والنهي عما يف االمتناع عنه كلفه وإن فأما التكليف فقد قال القاضي أبو بكر ر - ٢٥
  مجعتهما قلت الدعاء إىل ما فيه كلفة وعد األمر على الندب والنهي على الكراهية من التكليف 

من واألوجه عندنا يف معناه أنه إلزام ما فيه كلفة فإن التكليف يشعر بتطويق املخاطب الكلفة من غري خرية  - ٢٦
املكلف والندب والكراهية يفترقان بتخيري املخاطب والقول يف ذلك قريب فإن اخلالف فيه ايل إىل املناقشة يف 

  عبارة الشرع نعم الشرع جيمع الواجب واحلظر والندب والكراهية فأما اإلباحة فال ينطوي عليها معىن التكليف 
ظاهرة مث فسر قوله بأنه جيب اعتقاد اإلباحة والذي ذكره رد وقد قال األستاذ رمحه اهللا إهنا من التكليف وهي هفوة 

الكالم إىل الواجب وهو معدود من التكليف فإن قيل هل تعدون اإلباحة من الشرع قلنا هي معدودة منه على 
  تأويل أن الشرع ورد هبا 

  يطاق وحنن نذكر بعد ذلك من يكلف وما يكلف به وذلك يستدعي قوال مقنعا يف تكليف ماال  - ٢٧

فقد نقل الرواة عن الشيخ أيب احلسن األشعري رضي اهللا عنه أنه كان جيوز تكليف ماال يطاق مث نقلوا اختالفا عنه 
يف وقوع ما جوزه من ذلك وهذا سوء معرفة مبذهب الرجل فإن مقتضى مذهبه أن التكاليف كلها واقعة على 

  خالف االستطاعة وهذا يتقرر من وجهني 
اعة عنده ال تتقدم على الفعل واألمر بالفعل يتوجه على املكلف قبل وقوعه وهو إذ ذاك غري أحدمها أن االستط

مستطيع وال يدفع ذلك قول القائل إن األمر بالفعل هنى عن أضداده واملأمور بالفعل قبل الفعل إن مل يكن قادرا 
يء ال يكون هنيا عن أضداده على الفعل فهو قادر على ضد من أضداده مالبس له فإنا سنوضح أن األمر بالش

وأيضا فإن القدرة إذا قارنت الضد مل تقارن األمربالفعل والفعل مقصود مأمور به وقد حتقق طلبه قبل القدرة عليه 
  فهذا أحد الوجهني 

 والثاين أن فعل العبد عنده واقع بقدرة اهللا تعاىل والعبد مطالب مبا هو من فعل ربه وال ينجى من ذلك متويه املموه



  بذكره الكسب فإنا سنذكر سر ما نعتقده يف خلق األعمال إذ ال حيتمله هذا املوضع 
فإن قيل فما الصحيح عندكم يف تكليف ماال يطاق قلنا إن أريد بالتكليف طلب الفعل فهو فيما ال يطاق  - ٢٨

كقوله سبحانه وتعاىل كونوا  حمال من العامل باستحالة وقوع املطلوب وإن أريد به ورود الصيغة وليس املراد هبا طلبا
  قردة خاسئني فهذا غري ممتنع فإن املراد بذلك كوناهم قردة خاسئني 

  فكانوا كما أردناهم وأما سر ما نعتقده يف خلق األعمال فال حيتمله هذا املوضع 
قه فكان هذا فإن قيل قد كلف اهللا تعاىل أبا جهل أن يصدقه فيما خيرب به وكان سبحانه وتعاىل أخرب بأنه ال يصد

تكليفا منه أن يصدقه بأنه ال يصدقه وهذا طلب مجع النقيضني قلنا ال يصح تكليف التصديق على هذا الوجه على 
معىن حتقيق الطلب ولكن كلفه اإلميان به وتصديق رسله والتزام شرائعه فأما تكليفة اجلمع بني نقيضني يف التصديق 

  فال 
كون وأخرب على وفق علمه بأنه ال يكون فال يكون والتكليف خبالف املعلوم جائز فإن قيل ما علم اهللا تعاىل أنه ال ي

قلنا إمنا يسوغ ذلك ألن خالف املعلوم مقدور يف نفسه وليس امتناعة للعلم بأنه ال يقع ولكن إذا كان ال يقع مع 
يوجبه بل يتبعه يف النفى واإلثبات  إمكانه يف نفسه فالعلم يتعلق به على ما هو عليه وتعلق العلم باملعلوم ال يغريه وال

  ولو كان العلم يؤثر يف املعلوم ملا تعلق العلم بالقدمي سبحانه وتعاىل وتقرير ذلك يف فن الكالم 
  فهذا منتهى الغرض يف منع تكليف ماال يطاق 

  فنعود بعده إىل املقصود بالفصل يف ذكر من يكلف وما يقع التكليف به 
  كلف املتمكن ويقع التكليف باملمكن وال نظر إىل االستصالح ونقيضه فالقول الوجيز أنه ي - ٢٩

  مسألة 
السكران ميتنع تكليفه خالفا لطوائف من الفقهاء والدليل على امتناع تكليفه استحالة فهم اخلطاب  - ٣٠

نزل فيه من واالمتثال قصدا إليه غري ممكن دون فهم اخلطاب فإن متسك الفقهاء مبا يصح من أقوال للسكران وما ي
أحواله منزلة الصاحى فحكم الشرع بالصحة والفساد متبع وال استحالة فيه وإمنا االستحالة يف توجيه اخلطاب على 

  من ال يفهم اخلطاب 
  فإن قيل هل جيوز تكليف الناسى يف استمرار نسيانه قلنا القول فيه كالقول يف السكران  - ٣١

  مسألة 
  مكان الفهم واالمتثال وإن كان على الكره املكره ال ميتنع تكليفه إل - ٣٢

وذهبت املعتزلة إىل أن املكره على العبادة ال جيوز أن يكون مكلفا هبا وبنوا ذلك على أصلهم يف وجوب إثابة 
املكلف واحملمول على الشيء ال يثاب عليه وهذا األصل باطل عندنا فال ميتنع التكليف من غري إثابة وقاعدة القول 

  والعقاب تستقصي يف غري هذا الفن يف الثواب 
وقد ألزمهم القاضي رمحه اهللا إمث املكره على القتل فإنه منهى عنه امث به لو أقدم عليه وهذه هفوة عظيمة فإهنم ال 

مينعون النهى عن الشيء مع احلمل عليه فإن ذلك أشد يف احملنة واقتضاء الثواب وإمنا الذي منعوه االضطرار إىل فعل 
  به مع األمر 



  مسألة 
ذهب بعض أصحاب أيب حنيفة إىل أن الكفار غري خماطبني بفروع الشريعة وظاهر مذهب الشافعي رمحه اهللا  - ٣٣

  أهنم خماطبون هبا 
وفصل فاصلون من العلماء بني املأمورات واملنهيات وقالوا هم معاقبون على ارتكاب املنهيات غري معاقبني على ترك 

  املأمورات 
 هذه املسألة يتعلق بطرفني أحدمها يف جواز املخاطبة عقال وإمكان ذلك والثاين يف وقوع ذلك إن والقول يف - ٣٤

ثبت جوازه فأما اجلواز فالذي محل الصائرين إىل منع ذلك والقضاء باستحالته أنه لو فرض اخلطاب بإقامة الفروع 
يف جتويز خماطبتهم بإقامة الشرائع مع لكان ذلك خطابا بتصحيح الفروع وذلك مستحيل مع اإلصرار على الكفر و

تقدير استمرارهم على الكفر جتويز تكليف ما ال يطاق وقد سبق بطالنه وهذا منقوض أوال باعتقاد النبوات واعتقاد 
صدق األنبياء عليهم السالم فإن ذلك غري ممكن فيمن ال يعتقد الصانع املختار وال خالف أن الكفار أمجعني خماطبون 

نبياء عليهم السالم وإن اقتضى وقوع ذلك تقدمي قواعد العقائد يف اإلهليات وكذلك احملدث مأمور بتصديق األ
  بالصالة عند دخول وقتها وإن كان ال يتأيت منه إقامتها ما مل يقدم رفع احلدث عليها 

وكذلك مث التحقيق يف ذلك كله عندي أن الكافر يف حال كفره يستحيل أن خياطب بإنشاء فروع على الصحة 
القول فيما يقع اخرا من العقائد يف حق من مل يصح عقده يف األوائل وكذلك احملدث مستحيل أن خياطب بإنشاء 
الصالة الصحيحة مع بقاء احلدث ولكن هؤالء خماطبون بالتوصل إىل ما يقع اخرا وال يتنجز األمر عليهم بإيقاع 

سع الشرط واملشروط واألوائل واألواخر فال ميتنع أن املشروط قبل وقوع الشرط ولكن إذا مضى من الزمان ما ي
  يعاقب املمتنع على حكم التكليف 

معاقبة من خالف أمرا توجه عليه ناجزا فمن أيب ذلك قضى عليه قاطع العقل بالفساد ومن جوز تنجيز اخلطاب 
روع وبني أواخر العقائد بإيقاع املشروط قبل وقوع الشرط فقد سوغ تكليف ما ال يطاق ومن أراد أن يفرق بني الف

  وبني صالة احملدث فهو مبطل قطعا 
وقد نقل عن أيب هاشم اجلبائي أنه قال ليس احملدث خماطبا بالصلوات ولو استمر حدثه دهره لقى اهللا تعاىل غري 

  خماطب بصالة يف عمره 
ك الصالة لتركه التوصل إليها فإن أراد الرجل ما ذكرناه فهو احلق الذي ال خفاء به وإن أراد أنه ال يعاقب على تر

  فقد خرق إمجاع األمة فهذا هو الكالم يف طرف اجلواز 
فإن قيل إن ثبت لكم اجلواز على تأويل التوصل وفرض العقاب فكيف الواقع من ذلك قلنا ذكر القاضي  - ٣٥

  رمحه اهللا أن ذلك من جمال الفقهاء وهو مظنون مطلوب من مسالك الظنون 
فار مأمورون بالتزام الشرع مجلة والقيام مبعاملة تفصيال فمن أنكر وقوع وجوب التوصل إليه فقد والذي نراه أن الك

  جحد أمرا معلوما وهذا على التقدير مترق عن مرتبة الظنون 
فإن قيل أتقطعون بأهنم معاقبون يف االخرة على ترك فروع الشرع قلنا أجل واملوصل إليه أنه قد ثبت قطعا وجوب 

  ت أن تارك الواجب التوصل وثب

  متوعد بالعقاب إال أن يعفو اهللا تبارك وتعاىل وتقرر يف أصل الدين ومستفيض األخبار أن اهللا ال يعفو عن الكفار 



  القول يف العلوم ومداركها وأدلتها

 الوجه تصدير الباب بقول مقنع يف العقل فإنا سنسند حقائق العلوم إىل مدارك العقل وال بد من اإلحاطة - ٣٦
  حبقيقته على حسب ما يليق هبذا املختصر 

قال القاضي أبو بكر رمحه اهللا العقل من العلوم إذ ال يتصف بالعقل خال عن العلوم كلها وليس من العلوم النظرية 
فإن النظر ال يقع ابتداؤه إال مسبوقا بالعقل فاحنصر يف العلوم الضرورية وليس كلها فإنه قد خيلو عن العلوم 

من اختلت عليه حواسه وإن كان على كمال من عقله مث مل يزل يبحث حىت قال العقل علوم ضرورية  باحملسوسات
ال خيلو عنها املتصف بالعقل وال يتصف هبا من ال يتصف بالعقل مث سرب على ما زعم واستبان أن العقل علوم 

كما ال يتصف هبا من ليس بعاقل  ضرورية جبواز اجلائزات واستحالة املستحيالت وال يتصف هبذه الفنون إال عاقل
  فهذا لباب كالمه بعد تطويل وإطناب 

والذي ذكره رمحه اهللا فيه نظر فإنه بىن كالمه على أن العقل من العلوم الضرورية ألنه ال يتصف بالعقل عار من 
  ل شرط ومشروط العلوم كلها وهذا يرد عليه أنه ال ميتنع كون العقل مشروطا بعلوم وإن مل يكن منها وهذا سبيل ك

فإن قيل ما الذي يبطل ما ذكره القاضي رمحه اهللا يف معىن العقل قلنا نرى العاقل يذهل عن الفكر يف اجلواز 
  واإلستحالة وهو عاقل 

فإن قيل فما العقل عندكم قلنا ليس الكالم فيه باهلني وما حوم عليه أحد من علمائنا غري احلارث بن أسد  - ٣٧
  احملاسىب رمحه اهللا 

فإنه قال العقل غريزة يتأتى هبا درك العلوم وليست منها فالقدر الذي حيتمل هذا اجملموع ذكره أنه صفة إذا ثبتت 
  تأيت هبا التوصل إىل العلوم النظرية ومقدماهتا من الضروريات اليت هي مستند النظريات 

لعقل ولكن هذا املوضع ال حيتمل أكثر من وال ينبغي أن يعتقد الناظر يف هذا الكتاب أن هذا مبلغ علمنا يف حقيقة ا
هذا فإذا ثبت ما حاولناه يف العقل فنتكلم بعده يف إثبات العلوم وذكر تفاصيلها وحدها ومداركها واألدلة عليها إن 

  شاء اهللا تعاىل 

  فصل

لوم وهم أربع مل ينكر من يبايل به من العقالء أصل العلوم ونقل أصحاب املقاالت عن السوفسطائية إنكار الع - ٣٨
  فرق 

  قال فريق منهم وهم غالهتم نعلم أال علم أصال وعمموا اجلحد يف الضروري والنظري 
  وقال فريق منهم مل يثبت عندنا علم مبعلوم فلم يعلم انتفاء العلوم 

تقرون يف وقال فريق ال ننكر العلوم ولكن ليس يف القوة البشرية االحتواء عليها ألن الذين حياولوهنا سيالون ال يس
  حال وإمنا حتصل الثقة ملستقر ينتظم آخر عثوره على املطلوب بإنشاء الطلب 

وذهبت فرقة إىل أن العقود املصممة كلها علوم فمعتقد قدم العامل على علم ومعتقد حدثه على علم ومثلوا ذلك 
  باختالف أحوال ذوي احلواس فالصحيح 



  املرة الصفراء ممقرا مرا يدرك املاء الفرات عذبا ويدركه من هاجت عليه 
وقد اختلف احملققون يف مكاملتهم فذهب األكثرون إىل االنكفاف عنهم فإن غاية املناظر اضطرار خصمه إىل  - ٣٩

الضروريات فإذا كان مذهبهم جحدها والتمادى فيها فكيف اإلنتفاع مبكاملتهم ومن النظار من كلمهم بالتقريبات 
قال لألولني أنكرمت العلوم وادعيتم العلم بانتفائها كلها وهذا تناقض ال ينكره وضرب األمثال وإلزام التناقض ف

  عاقل 
  والذي أراه أنه ال يتصور أن جيتمع على عقدهم فرقة من العقالء من غري فرض تواطوء على الكذب 

  فصل يف حد العلم وحقيقته

من جهة أن التبني مشعر بوضوح الشيء عن قال قائلون منا العلم تبني املعلوم على ما هو به وهذا مدخول  - ٤٠
  إشكال وهذا خيرج العلم القدمي عن احلد 

  وقال الشيخ أبو احلسن رمحه اهللا العلم ما يوجب ملن قام به كونه عاملا 
وهذا وإن كان يطرد وينعكس فهو مدخول فإن من جهل العلم ومحله جهله به على السؤال عنه فهو جاهل بكل 

  ذلك يغىن عن بسطه وأصدق شاهد يف فساده جريانه يف كل صفة يفرض السؤال عنها اسم مشتق منه ووضوح 

  وهو مبثابة قول القائل العلم ما علمه اهللا تعاىل علما 
  وقال األستاذ أبو بكر بن فورك رمحه اهللا العلم ما يصح من املتصف به إحكام الفعل وإتقانه 

ا فإنه أوال حد العلم بكيفية العمل وخلى معظم العلوم على أن وليس من املقوالت يف حد العلم أظهر فسادا من هذ
  العلم ال يتأتى به اإلحكام دون القدرة فيلزم من ذلك إدراج القدرة يف حد العلم وإخراجها عن الرأي الذي راه 

  وقالت املعتزلة حد العلم اعتقاد الشيء على ما هو به مع طمأنينة النفس 
اجملموع باطل باعتقاد املقلد املصمم على عقده فإنه ليس علما عندهم وإن أنكروا  وهذا بعد تطويل ال يليق هبذا

  الطمأنينة فيه كانوا مباهتني فإنا نرى احلشوى 

من احلنابلة مصمما على عقد يتعلق باملعتقد على ما هو به مع إنكاره النظر ولو نشر باملنشار مل يكع ومل يرجع 
ر مطمئنون إىل كفرهم ومن أنكر ذلك منهم مع اتفاقهم على اإلخبار عن وكيف يتجه إنكار الطمأنينة والكفا

طمأنينتهم وهم اجلم الغفري والعدد الكثري الذي ال حيويهم بلد وال حيصيهم عدد فقد خرق حجاب اهليبة واستأصل 
  قاعدة العرف فقد بطل حدهم 

إذا قيل له املعرفة هي العلم قال جميبا احلد هو وقال القاضي أبو بكر رمحه اهللا العلم معرفة املعلوم على ما هو به ف
احملدود بعينه ولو كان غريه مل يكن حده وإمنا على احلاد أن يأيت بعبارة يظن السائل عاملا هبا إن جهل ما سأل عنه 

  فإن جهل العبارات كلها فسحقا سحقا 
   هبا ولست أرى ما قاله القاضي سديدا فإن الغرض من احلد اإلشعار باحلقيقة اليت

قيام املسئول عن حده وبه متيزه الذايت عما عداه وهذا ال يرشد إليه تغاير العبارات فإن قيل قد تتبعتم عيون كالم 
  احملققني بالنقض فما املرتضى عندكم يف حقيقة العلم وهل العلم مما حتويه صناعة احلد أم ال فليس كل شيء حمدودا 

ل إىل درك حقيقة العلم مباحثة نبغي هبا ميز مطلوبنا مما ليس منه فإذا قلنا الرأي السديد عندنا أن نتوص - ٤١



  انتفضت احلواشي وضاق موضع النظر حاولنا مصادفة املقصد جهدنا 
فنقول اجلهل عقد يتعلق باملعتقد على خالف ما هو به والعلم خالفه يف ذلك ويتميز عنه والشك والظن  - ٤٢

يف ذلك فال يبقى إال النظر يف عقد يتعلق باملعتقد على ما هو به من مقلد يف يترددان بني معتقدين وهو خبالفهما 
ذلك مع التصميم واالستقرار مع القطع بأنه ليس علما والنظر يف العلم احلق وما يتميز به عن عقد املقلد فليجرد 

دت عبارة سديدة يف احلد حد الناظر فكره حملاولة املميز بينهما فإن استتب له ذلك فقد أحاط حبقيقة العلم فإن ساع
هبا وإن مل تساعد اكتفى بدرك احلقيقة ومل يضر تقاعد العبارة فليس كل من يدرك حقيقة شيء تنتظم له عبارة عن 

حده ولو فرضنا رفض اللغات ودروس العبارات الستقلت العقول بدرك املعقوالت وإيضاح ذلك باملثال أن ذا 
  رام أن يصوغ عبارة عنها مل جيدها العقل يدرك حقيقة رائحة املسك ولو 

فنقول عقد املقلد إذا مل يكن له مستند عقلى فهو على القطع من جنس اجلهل وبيان ذلك باملثال أن من سبق إىل 
عقده أن زيدا يف الدار ومل يكن فيها مث استمر العقد فدخلها زيد فحال املعتقد ال خيتلف وإن اختلف املعتقد وعن 

  عبد السالم بن اجلبائي وهو أبو هاشم أنه كان يقول العلم بالشيء واجلهل  ذلك نقل النقلة عن

به مثالن وأطال احملققون ألسنتهم فيه وهذا عندي غلط عظيم يف النقل فالذي نص عليه الرجل يف كتاب األبواب 
قد املقلد اجلهل فإذا أن العقد الصحيح مماثل للجهل وعىن بالعقد اعتقاد املقلد وقد سبق أن الوجه القطع مبساواة ع

ظهر ذلك قدمنا أمرا اخر وقلنا الشاك يرتبط عقده بأن زيدا يف الدار أم ال واملقلد سابق إىل أحد املعتقدين من غري 
  ثقة مستمر عليه إما عن وفاق أو عن سبب يقتضيه اتباع األولني وحذار خمالفة املاضني 

شكيك ومل يضرب عن حقيقة اإلصغاء لتشكك ال حمالة كالذي ومن أحكام عقد املقلد أنه لو أصغى إىل جهة يف الت
  يتنبه وهو يأرق يف وقفته 

ومن عجيب األمر ظن من ظن أن العلم عقد من العقود أو نوع منها وهو عندي نقيض مجيعها فإن معىن  - ٤٣
  والثلج والثقة العقد ربطك الفكر مبعتقد واإلعتقاد افتعال منه والعلم يشعر باحنالل العقود وهو االنشراح 

  وحق ذي العلم اال يتصور تشككه وإن تناهى يف اإلصغاء إىل جهة التشكيك 
فإن أورد متحذق مسلكا يف التشكيك على واثق بالعلم احلق كان العامل على حاالت إحداها أن يتبني له سقوط 

عليه واألخرى أن ينقدح له جهة التشكيك واألخرى أال يفهمها وال يتخاجله ريب يف معلومه لعدم علمه مبا أورد 
  اندفاع الشك وال يتحرر له عبارة يف دفعه ويرى معارضة جدال حمجاجا 

وقد يقرأ على العامل احملقق يف أمر سؤال صادر عن عقد له تقليدي والسؤال يلزم لزوما ال دفع له لو كان  - ٤٤
  ذلك العقد علما فإذا كان األول علما 

لتحصيل يف بطالن عقده وال يستطيع لو أنصف مراء وقد يكيع عن تغري عقده والثاين نقيضه فال يستريب ذو ا
حذارا من أمر فتثور منه ثوائر يف عقد التقليد والعلم السابق جياذبه وليس ذلك شكا أرشدمت فيما تقدم وإمنا هو 

إال من ضعف غريزة إيثار ذهول عن األول ليستمر ما حياوله من االستقرار على العقد التقليدي و لن يبايل بذلك 
  عقله وهذا أوان الوقوف على هذا املنتهى فإن جماوزته تزيد على قدر هذا اجملموع 

  وسأحتفك إن ساعدت األقدار بلباب هذه الفنون مستعينا باهللا وهو خري معني 

  فصل



  حيوي األقاويل يف مدارك العلوم 
يف احلواس ومصريهم إىل أن ال معلوم إال حكى أصحاب املقاالت عن بعض األوائل حصرهم مدارك العلوم  - ٤٥

  احملسوسات 
  ونقلوا عن طائفة يعرفون بالسمنية أهنم ضموا إىل احلواس أخبار التواتر ونفوا ما عداها 

وحكى عن بعض األوائل أهنم قالوا ال معلوم إال مادل عليه النظر العقلى وهذا يف ظاهره مناقض للقول األول 
  معلومة ومتضمنه أن احملسوسات غري 

  والذي أراه أن الناقلني غلطوا يف نقل هذا عن القوم وأنا أنبه على وجه الغلط 
قال األوائل العلوم كل ما تشكل يف احلواس وما يفضي إليه نظر العقل مما ال يتشكل فهو معقول فنظر الناقلون إىل 

  ذلك ومل حييطوا باصطالح القوم 
  م إال احملسوس من أصلهم أن املدارك تنحصر يف احلواس وقال املطلعون من مذاهبهم على أن ال معلو

وقال من رآهم يسمون النظريات معقوالت من أصل هؤالء أن املدارك منحصرة يف سبل النظر وهذا ظن وال آرى 
  خالفا يف املعىن 

  وقال قائلون مدارك العلوم اإلهلام 
  السنة واإلمجاع وقال آخرون من احلشوية املشبهة ال مدارك للعلوم إال الكتاب و

وقال احملققون مدارك العلوم الضروريات اليت هتجم مبادىء فكر العقالء عليها والنظريات العقليات والسمعيات 
على ما سيأيت تفصيلها فأما الضروريات فإهنا تقع بقدرة اهللا تعاىل غري مقدورة للعباد والنظريات يف رأى معظم 

  األصحاب مقدورة بالقدرة احلادثة 
واملرتضى املقطوع به عندنا أن العلوم كلها ضرورية والدليل القاطع على ذلك أن من استد نظره وانتهى  - ٤٦

هنايته ومل يستعقب النظر ضد من أضداد العلم باملنظور فيه فالعلم حيصل ال حمالة من غري تقدير فرض خرية فيه ولن 
  النظر وسنبدي أنه تردد  يبلغ املرء مبلغ التحقيق يف ذلك حىت يعرف مذهبنا يف حقيقة

  يف أحناء الضروريات ومراتبها على ما سيأيت شرحنا عليه يف هذا الفصل إن شاء اهللا تعاىل 
فأما املعتزلة فإهنم فهموا أن العلوم ليست مباشرة بالقدرة وعلموا أن النظر يستعقبها استعقابا ال دفع له  - ٤٧

  ا فزعموا أن النظر يولدها توليد األسباب مسبباهت
  واملقدور الذي هو مرتبط التكليف والثواب هو النظر عندي 

مث رتب أئمتنا أدلة العقل ترتيبا ننقله مث نبني فساده ونوضح خمتارنا فنكون جامعني بني نقل تراجم املذاهب  - ٤٨
  والتنبيه على الصواب منها 

الثاين إنتاج املقدمات النتائج والثالث السرب قالوا أدلة العقول تنقسم أربعة أقسام أحدها بناء الغائب على الشاهد و
  والتقسيم والرابع االستدالل باملتفق عليه على املختلف فيه 

مث قالوا أما بناء الغائب على الشاهد فال جيوز التحكم به من غري جامع عقلي ومن التحكم به شبهت املشبهة 
  وعطلت املعطلة وعميت بصائر الزنادقة 

فاعال ليس متصورا وقالت املعطلة املوجود الذي ال يناسب موجودا غري معقول مث حصروا فقالت املشبهة مل نر 



اجلوامع يف أربع جهات أحدها اجلمع بالعلة والثاين اجلمع باحلقيقة والثالث اجلمع بالشرط والرابع اجلمع بالدليل 
  فأما اجلمع بالعلة فكقول مثبىت الصفات إذا كان كون العامل عاملا 

  لال بالعلم لزم طرد ذلك غائبا شاهدا مع
  واجلمع باحلقيقة كقول القائل حقيقة العامل شاهدا من له علم فيجب طرد ذلك غائبا 

  واجلمع بالشرط كقولنا العلم مشروط باحلياة شاهدا فيجب احلكم بذلك على الغائب 
علم شاهدا فيجب طرد ذلك واجلمع بالدليل كقولنا احلدوث والتخصيص واإلحكام يدل على القدرة واإلرادة وال

  غائبا 
وأما بناء النتائج على املقدمات فهو كقولنا اجلواهر ال ختلو عن حوادث مستندة إىل أولية فهذه هي املقدمة والنتيجة 

  أن ماال خيلو عن احلوادث ال يسبقها 
  عنها  واالستدالل باملتفق على املختلف كقياسنا األلوان على األكوان يف استحالة تعري اجلواهر

  فهذا سياق كالم األصحاب يف ذلك 
مث قالوا قد تكون املقدمة ضرورية والنتيجة نظرية وهذا هو األكثر كقولنا حترك اجلوهر ومل يكن متحركا فهذه 

  مقدمة ضرورية نتيجتها أنه ال بد واحلالة هذه من فرض زائد على الذات 
ر ال خيلو عن احلوادث اليت هلا أول وهذه مقدمة نظرية ال وقد تكون املقدمة نظرية والنتيجة ضرورية كقولنا اجلوه

  يتوصل إليها إال بدقيق النظر 

  والنتيجة أن ما ال خيلو عن احلوادث اليت هلا أول حادث وهذا ضروري 
  فأما حنن فال نرتضى شيئا من ذلك  - ٤٩

العلة ال أصل له إذ ال علة وال معلول فأما بناء الغائب على الشاهد فال أصل له فإن التحكم به باطل وفاقا واجلمع ب
  عندنا وكون العامل عاملا هو العلم بعينه 

واجلمع باحلقيقة ليس بشيء فإن العلم احلادث خمالف للعلم القدمي فكيف جيتمعان يف احلقيقة مع اختالفهما فإن قيل 
  يس احلاجة مجعتهما العلمية فهو باطل مبىن على القول باألحوال وسنوضح بطالهنا على قدر مس

والقول اجلامع يف ذلك أنه إن قام دليل على املطلوب يف الغائب فهو املقصود وال أثر لذكر الشاهد وإن مل يقم دليل 
  على املطلوب يف الغائب فذكر الشاهد ال معىن له وليس يف املعقول قياس وهذا جيري يف الشرط والدليل 

ا من أدلة العقول معىن وال حاصل للفصل بني النظري وأما املقدمة والنتيجة فلست أرى يف عد ذلك صنف
  والضروري والعلوم كلها ضرورية كما سبق تقريره 

  واالستدالل باملتفق على املختلف ال أصل له فإن املطلوب يف املعقوالت العلم وال أثر للخالف والوفاق فيها 
نفى وإثبات كقول من يقول لو كان اإلله مرئيا وأما السرب والتقسيم فمعظم ما يستعمل منه باطل فإنه ال ينحصر يف 

لرأيناه اآلن فإن املانع من الرؤية القرب املفرط أو البعد املفرط أو احلجب إىل غري ذلك مما يعدونه وهذا الفن ال 
  يفيد 

 علما قط ويكفى يف رده قول املعترض مب تنكرون على من يثبت مانعا غري ماذكرمتوه فال جيد السابر املقسم من
  ذلك حميصا 



  فأما التقسيم الدائر بني النفي واإلثبات فقد ينتهض ركنا يف النظر الصحيح كما ذكرناه يف كتاب النظر يف الكالم 
  فصل 

  جيمع قول األصحاب يف مراتب العلوم وما خنتار من ذلك 
فسه ويلتحق بذلك علمه قال األئمة رمحهم اهللا مراتب العلوم يف التقسيم الكلي عشر األوىل علم اإلنسان بن - ٥٠

  مبا جيده ضروريا من صفاته كأمله ولذاته 
والدرجة الثانية حتوي العلوم الضرورية كالعلم باستحالة املستحيالت وهذا دون الدرجة األوىل من حيث إنه يستند 

  العلم فيه إىل فكر يف ذوات املتضادات وتضادها 
  الثانية ألن احلواس عرضة اآلفات والتخييالت  والثالثة جتمع العلوم باحملسوسات وهذه الرتبة دون

واملرتبة الرابعة حتوي العلم بصدق املخربين تواترا وهذا دون العلم باحملسوسات وملا يتطرق إىل إخبار املخربين من 
  إمكان التواطؤ وإن كثر اجلمع 

  فال بد من نوع من الفكر ولذلك أحلق الكعيب هذا القسم بالنظريات 
  مسة العلم باحلرف والصناعات وهي حمطوطة عما تقدم ملا فيها من املعاناة واملقاساة وتوقع الغلطات واملرتبة اخلا

واملرتبة السادسة يف العلوم املستندة إىل قرائن األحوال كالعلم خبجل اخلجل ووجل الوجل وغضب الغضبان وإمنا 
  ا عن الضبط استأخرت هذه املرتبة لتعارض االحتماالت يف حمامل األحوال وخروجه

  واملرتبة السابعة العلوم احلاصلة بأدلة العقول وهي مستأخرة ال حمالة عن الضروريات املذكورة يف املراتب السابقة 
  والثامنه العلم جبواز النبوات وابتعاث الرسل وجواز ورود الشرائع 

  والتاسعة يف العلم باملعجزات إذا وقعت 
  كلية ومستندها الكتاب والسنة واإلمجاع والعاشرة يف العلم بوقوع السمعيات ال

  مث يف بعض األقسام اليت ذكروها مواقع خالف على ما نشري إليها  - ٥١
فمن اجلملة اليت اختلف فيها اخلائضون يف التقسيم احملسوسات فقال قائلون كلها يف درجة واحدة وقال آخرون 

لبصر على السمع لتعلقه جبميع املوجودات بزعمه السمع والبصر مقدمان على ما سوامها مث من هؤالء من قدم ا
  ومنهم من سوى بينهما 

وذهب بعض أصحاب األقاويل إىل تقدمي السمع على البصر لوجهني أحدمها أن السمع ال حيتاج إىل األشعة  - ٥٢
واختاره املتعرضة للحركات والتعرجيات واالخر أن السمع ال خيتص يف دركه جبهة خبالف البصر وذكر القتيب هذا 

وذكر أن الباري سبحانه وتعاىل قدم السمع على البصر فقال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا ال يعقلون مث قال تعاىل 
ومنهم من ينظر إليك أفانت هتدي العمى ولو كانوا ال يبصرون ومجع من هذا كثريا وهو والج هجوم على ماال 

  ء عليهم السالم عميان حيسنه ومما قاله إن اهللا مل يبتعث أصم ويف األنبيا
ومما خاض فيه اخلائضون أنا قدمنا ما يدرك باحلواس على ما يدرك بالعقل وهو اختيار شيخنا أيب احلسن األشعري 

  رمحة اهللا عليه وقدم القالنسي املعقوالت 

اس وهي باألدلة النظرية على احملسوسات من حيث إن العقل مرجع املعقوالت وحملها ومرجع احملسوسات إىل احلو
  عرضة اآلفات فهذه مجل من املقاالت 



واحلق عندنا بعيد نازح عن هذه املسالك وما أرى املقسمني بنوا تقاسيمهم إال على الرضا والقناعة لعقود  - ٥٣
ظاهره ال تبلغ الثلج ومسلك اليقني ومن أحاط حبقيقة العلم واعتقد العلوم كلها ضرورية مل يتخيل فيها تقدميا وال 

  تأخريا 
نعم الطرق إليها قد يتخيل أن فيها ترتيبا يف تعرضها للزلل فأما العلوم يف نفسها إذا حصلت على حقيقتها فيستحيل 

  اعتقاد ترتيبها 

  فصل

  فيما يدرك بالعقل ال غري وفيما يدرك بالسمع ال غري وفيما جيوز فرض إدراكه هبما مجيعا 
ودرك استحالة املستحيالت وجواز اجلائزات ووجوب الواجبات فأما ماال يدرك إال بالعقل فحقائق األشياء  - ٥٤

  العقلية ال التكليفية الضرورية منها والنظرية 
   ٢وأما ما ال يدرك إال بالسمع فوقوع اجلائزات وانتفاؤها 

وأما ما يشترك فيه السمع والعقل وبذكره ينضبط ما تقدم من القسمني فنقول فيه كل مدرك يتقدم على ثبوت 
  دق فيستحيل دركه من مسع فإن كالم ص

  مستند السمعيات كلها الكالم احلق الصدق 
وبيان ذلك باملثال أن وجود الباري سبحانه وتعاىل وحياته وأن له كالما صدقا ال يثبته مسع فأما من أحاط بكالم 

وت مستند صدق ونظر بعده يف جواز الرؤية ويف خلق األفعال وأحكام القدرة فما يقع من هذا الفن بعد ثب
  السمعيات ال ميتنع اشتراك السمع والعقل فيه 

  فصل 
  يشتمل على مقدار من مدارك العقول متس احلاجة إليه يف مسائل األصول 

فنقول ال جيول العقل يف كل شيء بل يقف يف أشياء وينفذ يف أشياء وال حيصل مقدار غرضنا يف هذا  - ٥٥
  إال بتقدمي قاعدة موضع استقصائها كتاب النظر من الكالم اجملموع من مضمون هذا الفصل العظيم القدر 

فالنظر عندنا مباحثة يف أحناء الضروريات وأساليبها مث العلوم احلاصلة على أثرها كلها ضرورية كما سبق تقرير 
 ذلك وتلك األحناء يئول حاصل القول فيها إىل تقاسيم منضبطة بالنفي واإلثبات منحصرة بينهما يعرضها العاقل

على الفكر العقلي وحيكم فيها بالنفي واإلثبات فإن كان ينقدح فيها نفى أو إثبات قطع به وليس للدليل حتصيل إال 
جتريد الفكر من ذي حنيزة صحيحة إىل جهة يتطرق إىل مثلها العقل فإذا استد النظر وامتد إىل اليقني والدرك فهو 

  الذي يسمى نظرا ودليال 
دسية واألرمتاطيقية والكالمية فمن املقدمات اهلندسية ما هتجم العقول عليها من غري احتجاج وبيان ذلك باألمثلة اهلن

  إىل فكر كالعلم بأن اجلزء أقل من الكل والكل 

أكثر من اجلزء واخلطوط املستقيمة اخلارجة من مركز الدائرة اىل حميطها متساوية إىل غري ذلك من األمثلة اىل تسمى 
  املصادرات 
املهندس على هذه املقدمات شكال وركب عليها دعاوي وبرهنها مبا يستند إىل تلك املقدمات فقد حيتاج يف  فإذا بىن

ترتيب اإلستخراج إىل فكر طويل وإذا أحاط مبا يبغيه فعلمه به على حسب علمه باملقدمات وكذلك القول يف 



  العدديات 
يكن وهذا مهجوم عليه من غري نظر مث إن استد فكره يف ويقول املتكلم يف اجلسم الساكن إذا حترك قد جتدد أمر مل 

جهة إثبات األعراض قال هذا التجدد جائز أم ال فيفرض التقسيم بني النفى واإلثبات مث يفكر فيطيل فكره أو 
يقصره على التفاوت يف احتداد القرائح وكالهلا فيعلم من غري وسيلة ما يسمى دليال أن احلكم بوجوب التحرك 

لم اجلواز مث يعن له تقسيم آخر يف أن ما علم جوازه يثبت لنفسه أم ال فيفكر كما تقدم فيتعني له أحد حمال فيع
  القسمني تعيينا ضروريا 

فهذا هو التردد يف أحناء الضروريات ولكنها ملا انقسمت إىل مهجوم عليه وإىل ما حيتاج فيه إىل تقسيم وفكر مسى 
  أحد القسمني نظريا والثاين ضروريا 

فإذا تقرر ذلك فالقول الضابط يف مقصود الفصل أن كل ما يتجه فيه تقسيم مضبوط وينقدح تعيني أحدمها فهو 
الذي يتطرق العقل إليه وما ال ينضبط فيه التقسيم أو ينضبط وال يهتدي العقل مع الفكر الطويل إىل تعيني أحدمها 

  فهو من 

  حمارات العقل 
خذ يبغي جواز رؤية الباري سبحانه وتعاىل من النظر يف أن مصحح الرؤية ماذا وبيان ذلك مبثالني أحدمها أن من أ

  فهذا وقبيله ال حيصره النفى واإلثبات فال ينتهي النظر فيه قط إىل العلم 
وأما املثال الثاين فهو أن من نظر وقد عن له تقسيم بني نفى وإثبات يف أن اجلوهر هل جيوز أن خيلو عن األلوان أم 

تقسيم منضبط ولكن العقل ال يعني أحد القسمني وإن متادى فيه فكر العاقل أبد االباد ومن أراد أن يأخذ ال فهذا 
  ذلك من القياس على األكوان فقد نأى عن مسلك العقل فليس يف العقل قياس 

اد باألكوان والتحقيق فيه أن النظر الذي اقتضى استحالة العرو عن األكوان إن قام يف األلوان أغناك عن اإلستشه
  فإذا مل يقم يف األلوان فالعقل ال حيكم على األكوان حبكم األلوان من غري بصريه 

ومما يتعني على الطالب اإلهتمام به يف مضايق هذه احلقائق أن يفصل بني موقف العقل وبني تبلده وقصوره  - ٥٦
  لفرض عوائق تعوق 

  و حكم مدرك بالعقل وبني اجلواز الذي معناه التردد ومما جيب االعتناء به امليز بني اجلواز الذي ه - ٥٧
  وحنن نذكر ملساق كل مقصد مسلكا مؤيدا مبثال على قدر ما يليق هبذا اجملموع إن شاء اهللا تعاىل 

فأما املوقف الذي حيكم به وحييل تعديه فهو اإلحاطة بأحكام اإلهليات على حقائقها وخواصها فأقصى إفضاء العقل 
منها والدليل القاطع يف ذلك رأى اإلسالميني أن ما يتصف به حادث موسوم حبكم النهاية يستحيل  اىل أمور مجلية

أن يدرك حقيقة ماال يتناهى وعرب األوائل عن ذلك بأن قالوا تصرف اإلنسان يف املعقوالت بفيض ما حيتمله من 
ا وراء عامل الطبائع وهذه العبارات العقل عليه ويستحيل أن يدرك اجلزء الكل وحييط جزء طبيعي له حكم عقلي مب

وإن كانت مستنكرة يف اإلسالم فهي حمومة على احلقائق ولكن ال يعدم العاقل العلم بكلى ما وراء عامل الطبائع فأما 
  اإلحتواء على احلقيقة فهو حكم سلطنة الكل على اجلزء 

الختالل وال يكاد ينكر ذلك العاقل من نفسه وأما ما حيمل على تبلد العقل فهو ما يقتضيه طارىء من اإلعتالل أو ا
مث يتصدى له طوران أحدمها أن يعلم قصوره واملطلوب مضطرب العقل والثاين أن يتمارى أنه مضطرب العقل أم ال 

   ٢وباجلملة ال حيكم ملن هذا حاله بتوقف العقل كحكمنا األول فيما تقدم 



ام وحقائقها من مواقف العقول فليس من املمكن أن وقد صار معظم األوائل إىل أن درك خواص األجس - ٥٨
  يدرك بالعقل اخلاصية اجلاذبة للحديد 

يف املغناطيس وهذا عندي فيه نظر فإهنا وإن دقت فهي من عامل الطبائع فاجلزئي من العقل مسيطر على كل الطبائع 
إلنسان للفيض الطبيعي فال يكاد ولكن ينقدح عندي يف ذلك أمر حيمل التعذر عليه وهو إن هتيأ مفيض العقل من ا

يبلغ هذا التركيب والتهيؤ مبلغا يفيض من العقل عليه ما حييط باخلواص وأيضا فليست اخلاصية قضية طبيعية حمضة 
  وإمنا هي سلطنة النفس يف احملل املختص وال بعد يف قصور جزئي العقل عن سلطان النفس 

باملواقف إال أن يعتمد املعتمد اإلستقراء ويعلم أن هذا لو كان ممكنا  وباجلملة ال يقوم برهان على التحاق هذا القسم
  جلرى اإلمكان يف زمان ما مع تكرر املقتضيات واهللا املستعان 

وأما امليز بني اجلواز احملكوم به وبني اجلواز مبعىن التردد والشك فالئح واضح ومثاله أن العقل يقضي جبواز  - ٥٩
ز حكم مبتوت للعقل وهو نقيض اإلستحالة وأما اجلواز مبعىن التردد والشك فكثري حترك جسم ساكن وهذا اجلوا

وحنن نكتفي فيه مبثال واحد فنقول تردد املتكلمون يف احنصار األجناس كاأللوان فقطع قاطعون بأهنا غري متناهية يف 
صرة أم ال ومل يثبتوا اإلمكان كآحاد كل جنس وزعم اخرون أهنا منحصرة وقال املقتصدون ال ندري أهنا منح

  مذهبهم على بصرية وحتقيق 
والذي أراه قطعا أهنا منحصرة فإهنا لو كانت غري منحصرة لتعلق العلم منها بأجناس ال تتناهى على التفصيل وذلك 

  مستحيل فإن استنكر اجلهلة ذلك ومشخوا بآنافهم وقالوا الباري سبحانه عامل مبا ال يتناهى على التفصيل سفهنا 

هلم وأحلنا تقرير هذا الفن على أحكام الصفات يف الكالم وباجلملة علم اهللا تعاىل إذا تعلق جبواهر ال تتناهى عقو
فمعىن تعلقه هبا استرساله عليها من غري فرض تفصيل االحاد مع نفى النهاية فإن ما حييل دخول ماال يتناهى يف 

ناس املختلفة اليت فيها الكالم يستحيل استرسال العلم الوجود حييل وقوع تقديرات غري متناهية يف العلم واألج
عليها فإهنا متباينة باخلواص وتعلق العلم هبا على التفصيل مع نفى النهاية حمال وإذا الحت احلقائق فليقل األخرق 

  بعدها ما شاء 

  فصل

  مدارك العلوم يف الدين ثالثة يف التقسيم الكلي 
ك اجلواز يف كل جائز ودرك املخصص له بالوجه الذي وقع عليه ودرك أحدها العقول واملطلوب منها در - ٦٠

وجوب خمالفة املخصص للجائزات يف أحكام اجلواز ودرك وجوب صفات املخصص اليت ال يصح كونه خمصصا 
  دوهنا فهذا حظ العقل احملض يف الديانات 

فيه فإن مسلكه املعجزات وارتباطها  واملدرك الثاين هو املرشد إىل ثبوت كالم صدق وهذا ال يتمحض العقل - ٦١
  بالعادات اخنراقا واستمرارا والقول يف ذلك يطول 

واملدرك الثالث أدلة السمعيات احملضة وهي إذا فصلت على مراسم العلماء ثالثة الكتاب والسنة واإلمجاع  - ٦٢
  نعد السمعيات وعد عادون خرب الواحد والقياس والتحقيق يف ذلك يستدعي تقدمي أصلني مث بعدمها 



فأحد األصلني يف ذكر ما يقع اإلستقالل به يف إثبات العلم بكالم اهللا سبحانه وتعاىل الصدق وال مطمع يف  - ٦٣
استقصاء القول يف ذلك ولكن القدر الذي يتفطن له العاقل أن العامل ال خيلو عن نطق النفس مث النطق النفسي ال 

كذلك مل يكن إال صدقا وإن فرض فارض إجراء شيء يف النفس على  يكون إال على حسب تعلق العلم وإذا كان
  خالف العلم فهو وسواس وتقديرات ال يتصور فرضها اال حادثة وهذا القدر على إجيازه مقنع يف غرض هذا الفصل 

واألصل الثاين يف إثبات اقتضاء املعجزة صدق من ظهرت على يديه وال سبيل إىل اخلوض يف شرائطها  - ٦٤
امها كمال ولكن قدر غرضنا من ذلك أن املعجزة تكون فعال هللا سبحانه وتعاىل خارقا للعادة ظاهرا على وأحك

حسب سؤال مدعى النبوة مع حتقيق امتناع وقوعه يف االعتياد من غريه إذا كان يبغي معارضة ووجه داللتها يقرب 
وة قد علمتم ربا مقتدرا على ما يشاء وحتققتم أن من إشعار قرائن األحوال بالعلوم البديهية فإذا قال من يدعى النب

إحياء املوتى ليس مما يدخل حتت مسالك احليل ومدارك القوى البشرية وإمنا ينفرد بالقدرة عليه إله اخللق تعاىل مث 
يقول أي رب إن كنت صادقا يف دعواى فأحى هذه العظام الرميم فإذا ائتلفت ومتثلت شخصا ينطق فال يستريب 

   أن ذلك جرى قصدا إىل تصديقه ذو لب يف
وهذا يناظر ما ضربه القاضي أبو بكر رمحة اهللا عليه يف كتبه مثال حيث قال إذا تصدى ملك للداخلني عليه يف مهم 

سنح وأخذ الناس جمالسهم وتأزر اجمللس بأهله مث قام قائم مبرأى من امللك ومسمع فقال أنا رسول امللك إليكم وآية 
من امللك أن يقوم ويقعد خارقا عادته املألوفة فيفعل مث يقول أيها امللك إن كنت رسولك فصدقين رساليت أن ألتمس 

  بقيامك وقعودك فإذا طابقه امللك قطع احلاضرون 

بتصديقه إياه من غري فكر وروية وانصرفوا واثقني على ثلج من الصدور وهذا ليس قياسا وإمنا أثبتناه مثال وإيناسا 
  جزة على شرطها هبذه املثابة يفيد العلم بصدقة ضرورة من غري احتياج إىل نظر وإال فإظهار املع

فإن قيل أيتصف الرب سبحانه وتعاىل باالقتدار على أن يظهر على يد كذاب مع ما يعتقد يف العقيدة من أن اهللا 
  يضل من يشاء ويهدي من يشاء قلت معتقدي وجوب وصف الرب سبحانه هبذا ال حمالة 

ما املانع من وقوع ذلك وكل مقدور ممكن الوقوع وإمنا ال يقع خالف املعلوم من حيث علمناه معلوما فإن قيل ف
فبأي مسلك يتوصل إىل أن من يعتقد صادقا هو كذلك وما يؤمن كونه كذابا ومراد الباري سبحانه وتعاىل يعضده 

الكتاب ولكن إذا انتهى الكالم إليه نثبت خبوارق العادات إظهارا للضالالت وإغواء للخلق وهذا ال يليق بقدر هذا 
  بديعة شافية 

ونقول قد أجرينا يف أدراج الكالم أن املعجزات جترى جمرى قرائن األحوال والرب سبحانه وتعاىل قادر على أال 
خيلق لنا العلم الضروري خبجل اخلجل عند ظهور قرائن األحوال بل هو قادر على أن خيلق عندها اجلهل ولكن 

  ذلك ال يغض من يقيننا بالعلم احلاصل ولو فرض خرق هذه العادة لعدم العاقل مذاق هذا العلم جتويز 
وكذلك لو فرضنا ظهور املعجزة على حقها حلصل العلم ضروريا عندها مع سبق العلم بالصانع واعتقاد أنه املقتدر 

  بقدرته على هذا الفن كقدرته 

من جهات منها التردد يف إثبات صانع خمتار ومنها اعتقاد الواقع على كل شيء وما أتى منكر لصدق نيب حق إال 
ختييال ومنها اعتقاده موصوال إليه بالغوص على العلوم واإلحاطة باخلواص فأما من مل ختطر له هذه الفنون وهدى 

إنه ال للحق الواضح واعتقد أن املعجزة فعل اهللا وال يتوصل إىل مثلها حمتال وقد وقعت على موافقة الدعوى ف
يستريب مع ذلك يف صدق من ظهرت عليه املعجزة ولو خرق اهللا سبحانه وتعاىل العادة يف إظهارها على أيدي 



  الكذابني النسلت العلوم عن الصدور كما سبق متثيله يف قرائن األحوال 
هللا عليه و سلم ونقول بعد هذين األصلني األصل يف السمعيات كالم اهللا تعاىل وهو مستند قول النيب صلى ا - ٦٥

ولكن ال يثبت عندنا كالم اهللا تعاىل إال من جهة من يثبت صدقه باملعجزة إذا أخرب عن كالم اهللا تعاىل فمال السمع 
إىل كالم اهللا تعاىل وهو متلقى من جهة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومستند الثقة بالتلقي منه ثبوت صدقه 

تدل من جهة نزوهلا منزلة التصديق بالقول وذلك مستند إىل اطراد العرف يف  والدال على صدقة املعجزة واملعجزة
إعقاب القرائن للعلم وثبوت العلم بأصل الكالم هللا تعاىل يدل عليه وجوب اتصاف العامل بالشيء بالنطق احلق 

نها تلقى الكتاب الصدق عما هو عامل به فإذا ذكرنا يف مراتب السمعيات الكتاب فهو األصل وإذا ذكرنا السنة فم
واألصل الكتاب فأما اإلمجاع فقد أسنده معظم العلماء إىل نص الكتاب وذكروا قول اهللا تعاىل ومن يشاقق الرسول 

من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني اآلية وهذا عندنا ليس على رتبة الظاهر فضال عن ادعاء منصب 
أمر متعلق بالعادة أوال فإن علماء الدهر إذا قطعوا أقواهلم جزما يف مظنون وعلم النص فيها وإمنا يتلقى اإلمجاع من 

  استحالة التواطؤ منهم فالعرف يقضى باستناد اعتقادهم واتفاقهم إىل خرب مقطوع به عندهم وسيأيت 

ستناده إىل خرب ذلك مفردا يف كتاب اإلمجاع إن شاء اهللا تعاىل فإذا ليس اإلمجاع يف نفسه دليال بل العرف قاض با
واخلرب مقبول من أمر اهللا تعاىل بقبوله وأمر اهللا من كالمه وكالمه متلقى من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وصدق رسوله من مدلول تصديق اهللا تعاىل إياه باملعجزة وما ذكرناه من اخلرب يف أثناء الكالم عنينا به اخلرب املتواتر 
  طعا النص الذي ثبت أصله وفحواه ق

فأما خرب الواحد إن عد من مراتب السمعيات فال نعين بذكره أنه يستقل بنفسه ولكن العمل عنده يستند إىل خرب 
  متواتر وإىل إمجاع مستند إىل اخلرب املتواتر وكذلك القول يف القياس 

قلي احملض والسمعي وباجلملة أصل السمعيات كالم اهللا تعاىل وما عداه طريق نقله أو مستند إليه فهذا بيان الع
  احملض واملتوسط بينهما 

فإن قيل قد أثبتم النطق هللا تعاىل بالعقل احملض وقد عددمتوه فيما تقدم من الرتبة املتوسطة قلنا الرتبة  - ٦٦
املتوسطة صدق الرسول صلى اهللا عليه و سلم املتعلق باملعجزة والذي ذكرناه قبل من ثبوت الصدق متوسطا فإياه 

 يثبت حكم إهلى مسعى إال بعد تقدم العلم بوجوب الصدق هللا تعاىل فلو كان الصدق هللا تعاىل يف نفسه عنينا إذ ال
ثبت بالسمع ومستند كل مسع كالم اهللا تعاىل ألدى ذلك إىل إثبات الكالم بالكالم وهذا ال سبيل إليه وال ينتظم 

  يضا وإمنا يتردد بني حكم العرف وقضايا العقل العقد فيه وصدق الرسول صلى اهللا عليه و سلم ال يرتبط بالسمع أ

  فصل 
قال األصوليون األدلة العقلية هي اليت يقتضي النظر التام فيها العلم باملدلوالت وهي تدل ألنفسها وما هي  - ٦٧

دال عليه من صفاهتا وال جيوز تقديرها غري دالة كالفعل الدال على القادر والتخصيص الدال على املريد واإلحكام ال
  على العامل فإذا وقعت هذه األدلة دلت ألعياهنا من غري حاجة إىل قصد قاصد إىل نصبها أدلة 

وأما السمعيات فإهنا تدل بنصب ناصب إياها أدلة وهي ممثلة باللغات والعبارات الدالة على املعاىن عن توقيف من 
  اهللا تعاىل فيها أو اصطالح صدر عن اإلختيار 

ذلك أن املعقوالت تنقسم إىل البدائه وهي اليت يهجم العقل عليها من غري احتياج إىل تدبر  ومتام الغرض يف - ٦٨
وإىل ما ال بد فيه من فرط تأمل فإذا تقرر على سداده أعقب العلم الضروري إن مل يطرأ آفة مث ليس يف العقليات 



يتطرق إليها نوعان من الفرق أحدمها على احلقيقة انقسام إىل جلى وخفى فإن قصاراها كلها العلم الضروري ولكن 
أن الشيء قد حيوج إىل مزيد تدبر لبعد القرحية عن معاناة الفكر يف أمثاله وال شيء ينال طال الفكر فيه أو قصر إال 

  بتجريد الفكر يف جهة الطلب فهذا نوع من الفرق بني النظرين 
عشر رتب مثال من النظر ويطول الزمان يف استيعاب والنوع الثاين أن الناظر قد يبغي شيئا نازحا بعيدا يقع بعد 

  معناها وقد يطرأ على الناظر يف األواخر نسيان 

األوساط واألوائل فيتخبط النظر وقد يكون املطلوب يف الرتبة الثالثة مثال فيقرب املدرك وال يتوعر املسلك وال 
ول الزمان يف استيعاب مجيعها على الطالب يطرأ من الذهول يف ذلك ما يطرأ على من يتعدد عليه رتب النظر ويط

  قبل مطلوبه فهذا هو تفاوت النظر والناظر وإال فليس يف حقيقة النظر العقلي املفضي إىل العلم تفاوت 
  مث الربهان ينقسم إىل الربهان املستد وإىل الربهان اخللف  - ٦٩

برهان اخللف هو الذي ال يهجم بنفسه على تعيني فأما الربهان املستد فهو النظر املفضى بالناظر إىل عني مطلوبه و
املقصود ولكن يدير الناظر املقصود بني قسمى نفى وإثبات مث يقوم الربهان على استحالة النفي فيحكم الناظر 

  بالثبوت أو يقوم على استحالة الثبوت فيحكم الناظر بالنفي 
باملثال أن من اعتقد على الثقة صانعا مث ردد النظر بني واألحكام اإلهلية كلها تستند إىل الربهان اخللف وبيان ذلك 

كونه يف جهة وبني استحالة ذلك عليه فال يهجم النظر على موجود ال يف جهة ولكن يقوم الربهان القاطع على 
  استحالة قدمي يف جهة فيترتب عليه لزوم القضاء مبوجود ال يف جهة 

م يف اإلله سبحانه وصفاته فالنظر املستد جيرى يف مجيع مطالب وإذا تكلمنا يف مسالك العقول من غري فرض الكال
  العقل إال يف شيئني 

  أحدمها ما يتعلق بأحكام األزل ونفى األولية 
  والثاين ما يتعلق بنفى اإلنقسام عن اجلوهر الفرد 

احلا يف البيان فهذا القدر كاف يف التنبيه على مسالك العقول والسمع واستكمال ذلك يستدعي طرفا من الكالم ص
  ومعناه فقد رمسه األصوليون وطولوا أنفاسهم فيه وحنن اآلن نبتدىء به بعون اهللا وتوفيقه 

-   

  الكتاب األول

  القول يف البيان

الكالم يف هذا الفصل يتعلق بثالثة فنون أحدها يف ماهية البيان واالختالف فيه والثاين يف مراتب البيان والثالث يف 
  مورد اللفظ إىل وقت احلاجة تأخري البيان عن 

  مسألة 
  اختلفت عبارات اخلائضني يف هذا الفن يف معىن البيان 

فذهب بعض من ينسب إىل األصوليني إىل أن البيان إخراج الشيء من حيز اإلشكال إىل حيز التجلي  - ٧٠



لفاظ مستعارة كاحليز والوضوح وهذه العبارة وإن كانت حممومة على املقصود فليست مرضية فإهنا مشتملة على أ
والتجلي وذوو البصائر ال يودعون مقاصد احلدود إال يف عبارات هي قوالب هلا تبلغ الغرض من غري قصور وال 

  ازدياد يفهمها املبتدئون وحيسنها املنتهون 
مث البيان  وقال قائلون البيان هو العلم وهو غري مرضى فإن اإلنسان ينهي الكالم إىل حد البيان وحيسن منه أن يقول

  وإن مل يفهم املخاطب وقد يقول بينت فلم يتبني 
والقول املرضى يف البيان ما ذكره القاضي أبو بكر حيث قال البيان هو الدليل مث الدليل ينقسم اىل العقلى  - ٧١

  والسمعى كما نفصل القول فيه واهللا سبحانه 

املسمع املخاطب مبني للمخاطب ما يبغيه إذا استقل كالمه وتعاىل مبني األمور املعقولة بنصب األدلة العقلية عليها و
  باإلبانة واإلشعار بالغرض فهذا منتهى املقصود يف هذا الفن 

  مسألة يف مراتب البيان 
فأما الكالم يف مراتب البيان فال جند بدا من نقل املقاالت فيه ليكون الناظر خبريا هبا مث نذكر عند جنازها املختار 

  اهللا تعاىل عندنا إن شاء 
  قال الشافعي رضي اهللا عنه يف باب البيان يف كتاب الرسالة  - ٧٢

املرتبة األوىل يف البيان لفظ ناص منبه على املقصود من غري تردد وقد يكون مؤكدا واستشهد يف هذه املرتبة بقوله 
  أعلى مراتب البيان  سبحانه وتعاىل فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فهذا يف

واملرتبة الثانية كالم بني واضح يف املقصود الذي سيق الكالم له ولكن خيتص بدرك معانيه ومافيه املستقلون وذوو 
  البصائر واستشهد باية الوضوء فإهنا واضحة ولكن يف أثنائها حروف ال حييط هبا إال بصري بالعربية 

ب وبيان تفصيله حمال على املصطفى صلى اهللا عليه و سلم وهو كقوله تعاىل واملرتبة الثالثة ما جرى له ذكر يف الكتا
واتوا حقه يوم حصاده فتفصيله قدرا وذكر مستحقه حمال على رسول اهللا عليه الصالة و السالم ولكن األمر به 

  ثابت يف الكتاب 
 وإمنا متعلقها من الكتاب قوله تعاىل وما واملرتبة الرابعة األخبار الصحيحة اليت ال ذكر ملقتضياهتا يف كتاب اهللا تعاىل

  آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا 
  واملرتبة اخلامسة القياس املستنبط مما ثبت يف الكتاب والسنة 

فهذه مراتب تقاسيم البيان عنده فكأنه رضي اهللا عنه آثر ارتباط البيان بكتاب اهللا تعاىل من كل وجه وهلذا قال يف 
فىت من عرف كتاب اهللا تعاىل نصا واستنباطا استحق اإلمامة يف الدين فهذا مسلك الشافعي يف ترتيب صفة امل

  مراتب البيان 
وقال أبو بكر بن داود األصفهاين أغفل الشافعي رمحه اهللا يف املراتب اإلمجاع وهو من أصول أدلة الشريعة  - ٧٣

إىل اخلرب فاكتفى بذكر األخبار فهال ذكر اإلمجاع أوال فإن تكلف متكلف وزعم أن اإلمجاع يدل من حيث استند 
واكتفى بذكره عن القياس الستناده إليه فالقياس مستند إىل اإلمجاع وهو مستند إىل اخلرب وقد عده الشافعي ولو 

  ذكر اإلمجاع لكان أقرب إذ هو أعلى من القياس مث كان يندرج القياس حتت متضمنات اإلمجاع وال دفع للسؤال 
  وذكر بعض األصوليني صنفا اخر من الترتيب فقال  - ٧٤

  الرتبة األوىل النص 



  والثانيه الظاهر احملتمل التأويل 
  والثالثة اللفظ املتردد بني احتمالني من غري ترجيح وظهور يف أحدمها كالقرء وحنوه 

بيانا أيضا مع تطرق  وهذا ساقط فإن ما ذكره هذا القائل آخرا من اجملمالت هو نقيض البيان والظاهر ليس
  اإلحتمال إليه ولوال ما قام من القاطع على وجوب العمل به ملا اقتضى بنفسه عمال 

  وقال قائلون املرتبة األوىل فيها لفظ الشارع صلى اهللا عليه و سلم  - ٧٥

  والثانية فحوى فعل الشارع صلى اهللا عليه و سلم الواقع بينانا كصالته مع قوله 
  ين أصلى صلوا كما رأيتمو

  واملرتبة الثالثة يف إشارة الرسول صلى اهللا عليه و سلم كما صح يف احلديث أنه صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الشهر هكذا وهكذا وهكذا فأشار بأصابعه العشر وحبس واحدة يف الثالثة 

  ف ال سيما مع الغيبة واملرتبة الرابعة الكتابة وهي دون الفعل واإلشارة ملا يتطرق إليها من اإليهام والتحري
  واملرتبة اخلامسة يف املفهوم وهو ينقسم إىل مفهوم املوافقة واملخالفة كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 
  والسادسة يف القياس وهو ينقسم إىل ما يف لفظ الشارع صلى اهللا عليه و سلم إشارة إليه كقوله 

  أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم يا رسول اهللا فقال 
  ال إذا فكان ذلك إمياء اىل تعليل فساد البيع مبا يتوقع من النقصان عند اجلفاف ف

  وإىل ما ليس يف لفظ الشارع صلى اهللا عليه و سلم له ذكر مث له مراتب لسنا هلا اآلن 
  والقول احلق عندي أن البيان هو الدليل وهو ينقسم اىل العقلي والسمعي  - ٧٦

ى التحقيق يف اجلالء واخلفاء وإمنا يتباين من الوجهني املقدمني يف التعدد ويف اإلحتياج فاما العقلي فال ترتيب فيه عل
  إىل مزيد فكر وترو 

فأما السمعيات فاملستند فيها املعجزة وثبوت العلم بالكالم الصدق احلق هللا سبحانه وتعاىل فكل ما كان أقرب إىل 
  املعجزة فهو أوىل بأن يقدم وما بعد يف الرتبة أخر 

وبيان ذلك أن كل ما يتلقاه من لفظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من راه فهو مدلول املعجزة من غري واسطة 
واإلمجاع من حيث يشعر خبرب مقطوع به يقع ثانيا واملدلوالت املتلقاة من اإلمجاع و منها خرب الواحد والقياس يقع 

  نا ترتيب البيان ومن ضرورة البيان تقدير العلم ثالثا مث هلا مراتب يف الظنون وال تنضبط وإمنا غرض
فإن قيل مل مل تعدوا كتاب اهللا تعاىل قلنا هو مما تلقى من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكل ما يقوله الرسول فمن 

  اهللا تعاىل فلم يكن لذكر الفصل بني الكتاب والسنة معىن 
  ن فهذا منتهى الغرض يف تقسيم البيان واهللا املستعا

  مسألة يف تأخري البيان 
اعلم أن البيان ال يسوغ تأخريه عن وقت احلاجة واملعىن به توجه الطلب التكليفي فإذا فرض ذلك استحال  - ٧٧

  أن يؤخر بيان املطلوب ولو فرض ذلك لكان مقتضيا تكليف ماال يطاق وقد سبق القول يف استحالته 
  اخلطاب فجائز عند أهل احلق وأما تأخري البيان إىل وقت احلاجة عند ورود 

  ومنع املعتزلة ذلك وأوجبوا اقتران البيان مبورد اخلطاب والكالم عليهم حيصره ثالثة أقسام  - ٧٨
أحدها الربهان احلق فنقول ال ميتنع ما منعتموه وقوعا وتصورا وليس كامتناع املستحيالت وفرض اجتماع 



مكم من فن اإلستصالح والقول بالصالح واألصلح فرع من املتضادات فلئن فرض استحالته فهو متلقى على زع
  فروع مذهبهم يف التقبيح والتحسني العقليني وقد استأصلنا قاعدهتم فيما يدعونه من ذلك 

على أن معتضدهم فيما يدعونه من ذلك الرجوع إىل معاقالت العقالء وليس ببدع أن يقول القائل رمبا يعلم اهللا 
يبهم عليهم اخلطاب حىت يعتقدوه مبهما مث إذا استمروا بني هلم التفصيل عند احلاجة ولو تعاىل صالح عباده يف أن 

  بني هلم أوال لفسدوا فيبطل ما ذكروه من كل وجه فهذا مسلك 
واملسلك الثاين يتعلق مبناقضتهم مذهبهم هاهنا بأصلهم يف النسخ فإن النسخ عندهم بيان مدة التكليف ومل يكن هذا 

  مبورد اخلطاب األول وليس هلم عن هذا جواب  البيان مقترنا
واملسلك الثالث يتعلق مبطالبتهم مبا رأينا الشرع عليه فنقول قد ورد األمر باحلج ومل يقترب به تفاصيله مجلة واحدة 

  وكذلك القول يف الصالة وغريها من قواعد الشريعة فلم يبق ملذهبهم متعلق 
  ال فائدة فيه قلنا هذا عني املذهب وفيما ذكرناه ما يبطله فإن قالوا خماطبة املكلف مبا ال يفهم 

فإن قالوا خماطبة العريب بلفظ حمتمل يف اللغة كمخاطبة األعجمي بالعربية قلنا وحنن ال مننع من ذلك إذا فهم العجمي 
فسر هلم يف وقت على اجلملة أنه مأمور والعجم مأمورون بأوامر اهللا تعاىل وأوامر رسوله صلى اهللا عليه و سلم مث ي

  احلاجة 

  القول يف اللغات ومأخذها

  وذكر ألفاظ جرى رسم األصوليني بالكالم عليها 
  اعلم أن معظم الكالم يف األصول يتعلق باأللفاظ واملعاين أما املعاين فستأيت يف كتاب القياس إن شاء اهللا تعاىل  - ٧٩

ولن يستكمل املرء خالل االستقالل بالنظر يف الشرع ما مل  وأما األلفاظ فال بد من االعتناء هبا فإن الشريعة عربية
يكن ريانا من النحو واللغة ولكن ملا كان هذا النوع فنا جمموعا ينتحى ويقصد مل يكثر منه األصوليون مع مسيس 

بذكر ما احلاجة إليه وأحالوا مظان احلاجة على ذلك الفن واعتنوا يف فنهم مبا أغفله أئمة العربية واشتد اعتناؤهم 
اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان وظهور مقصد الشرع وهذا كالكالم على األوامر والنواهي والعموم واخلصوص 

وقضايا االستثناء وما يتصل هبذه األبواب وال يذكرون ما ينصه أهل اللسان إال على قدر احلاجة املاسة املاسة اليت ال 
  عدول عنها 

  الترمجة إن شاء اهللا  وحنن نذكر اآلن مسائل على شرط هذه
  مسألة 
اختلف أرباب األصول يف مأخذ اللغات فذهب ذاهبون إىل أهنا توقيف من اهللا تعاىل وصار صائرون إىل أهنا  - ٨٠

تثبت اصطالحا وتواطؤا وذهب األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين رمحه اهللا يف طائفة من األصحاب إىل أن القدر 
   بد أن يفرض فيه التوقيف الذي يفهم منه قصد التواطؤ ال

واملختار عندنا أن العقل جيوز ذلك كله فأما جتويز التوقيف فال حاجة إىل تكلف دليل فيه ومعناه أن يثبت اهللا 
  سبحانه وتعاىل يف الصدور علوما بديهية بصيغ خمصوصة 

  حكم اإلرادة واالختيار  مبعان فيتبني العقالء الصيغ ومعانيها ومعىن التوقيف فيها أن يلقوا وضع الصيغ على
وأما الدليل على جواز وقوعها اصطالحا فهو أنه ال يبعد أن حيرك اهللا تعاىل نفوس العقالء لذلك ويعلم بعضهم مراد 



بعض مث ينشئون على اختيارهم صيغا وتقترن مبا يريدون أحوال هلم وإشارات إىل مسميات وهذا غري مستنكر وهبذا 
  ترديد املسمع عليه ما يريد تلقينه وإفهامه  املسلك ينطق الطفل على طول

فإذا ثبت اجلواز يف الوجهني مل يبق ملا ختيله األستاذ رمحه اهللا وجه والتعويل يف التوقيف وفرض اإلصطالح على علوم 
وم تثبت يف النفوس فإذا مل ميتنع ثبوهتا مل يبق ملنع التوقيف واالصطالح بعدها معىن وال أحد مينع جواز ثبوت العل

  الضرورية على النحو املبني 
  فهذا خط األصول من هذه املسألة 

فإن قيل فإذا أثبتم اجلواز يف الوجهني عموما فما الذي اتفق عندكم وقوعه قلنا ليس هذا اآلن مما يتطرق إليه  - ٨١
ن من ذلك وليس مبسالك العقول فإن وقوع اجلائز ال يستدرك إال بالسمع احملض ومل يثبت عندنا مسع قاطع فيما كا

يف قوله سبحانه وتعاىل وعلم ادم اإلمساء كلها دليل على أحد اجلائزين فإنه ال ميتنع أن اللغات مل يكن يعلمها فعلمه 
  اهللا تعاىل إياها وال ميتنع أن اهللا تعاىل أثبتها ابتداء وعلمه إياها 

  مسألة 
  ن اللغات ذهب بعض من ينتمي إىل أصحابنا يف طوائف من الفرق إىل أ - ٨٢

ال ميتنع إثباهتا قياسا وإمنا قالوا ذلك يف األمساء املشتقة كاخلمر فإهنا من التخمري أو املخامرة فقال هؤالء إن خصصت 
العرب يف الوضع اسم اخلمر باخلمر النية العنبية فيجوز تسمية النبيذ املشتد مخرا ملشاركته اخلمر النية فيما منه 

  اشتقاق االسم 
رتضيه أن ذلك باطل لعلمنا أن العرب ال تلتزم طرد االشتقاق وأقرب مثال إلينا أن اخلمر ليس يف والذي ن - ٨٣

معناها اإلطراب وإمنا هي من املخامرة أو التخمري فلو ساغ االستمساك باالشتقاق لكان كل ما خيمر العقل أو 
  خيامره وال يطرب مخرا وليس األمر كذلك 

ى ذلك إن كان يزعم أن العرب أرادته ومل تبح به فهو متحكم من غري ثبت وال والقول الضابط فيه أن الذي يدع
توقيف فإن اللغات على خالف ذلك ومل يصح فيها ادعاء نقل وإن كان يزعم أن العرب مل تعن ذلك فإحلاق الشيء 

  بلساهنا وهي مل ترده حمال والقايس يف حكم من يبتدىء وضع صيغة 
ر فيها هذا التقسيم قلنا أجل ولكن ثبت قاطع مسعى على أهنا متعلق األحكام فإن فإن قيل األقيسة احلكمية يدو

  نقلتم قاطعا من أهل اللسان اتبعناه 
مث السر فيه أن اإلمجاع انعقد علة وجوب العمل عند قيام ظنون القايسني فلم تكن الظنون موجبة علما وال عمال 

نعكم من الظن ولكن ال يسوغ احلكم بالظن اجملرد فإن تعلق وليس يف اللغات عمل فإن كنتم تظنون شيئا فال من
هؤالء باألمساء املشتقة من حيث األفعال كأمساء الفاعلني واملفعولني اليت جتري على قضية واحدة فقد ثبت يف هذه 

  من طريق النقل اطراد القياس فاتبعناه وال جيرى هذا يف حمل النزاع قطعا 

  مسألة 
ها العرب فجرت يف ألفاظ الشارع صلى اللع عليه وسلم على أحناء مل تعهد يف اللغة احملضة يف ألفاظ استعملت - ٨٤

  كالصالة والزكاة واحلجج والعمرة وما يف معناها 
  فالصالة يف اللسان الدعاء وقيل هي مالزمة الشيء من قوهلم صلى النار واصطلى هبا ومنه املصلى يف السباق 

رة القصد مث الشارع مسى عبادة خمصوصة صالة وكذلك القول يف أخوات هذه والزكاة هي النمو واحلج والعم



  اللفظة فما وجه ذلك 
  قال قائلون نقل الشرع األلفاظ اللغوية عن حكم وضع اللسان إىل مقاصد الشرع 

  وقال اخرون هي مقرة على حقائق اللغات مل تنقل ومل يزد يف معناها وهو اختيار القاضي أيب بكر رمحه اهللا 
  وذهب طوائف من الفقهاء إىل أهنا أقرب وزيد يف معناها يف الشرع 

وقالت املعتزلة األلفاظ تنقسم ثالثة أقسام أحدها األلفاظ الدينية وهي اإلميان والكفر والفسق فهي عندهم منقولة 
ذا الذي ذكروه إىل قضايا يف الدين فاإلميان يف اللسان التصديق والكفر من الكفر وهو الستر والفسق اخلروج وه

  على قواعدهم يف أن مرتكب الكبرية ليس مؤمنا دينا وليس كافرا أيضا وإمنا هو فاسق 
  والقسم الثاين األلفاظ اللغوية وهي القارة على قوانني اللسان 

  والقسم الثالث األلفاظ الشرعية وهي الصالة والصوم وأخواهتا فهي مستعملة يف فروع الشرع 
  ة والشرعية يئول إىل ما حكيناه عن الفقهاء من أهنا مقرة زيد يف معناها وسر مذهبهم يف الديني

أما القاضي رمحة اهللا عليه فإنه استمر على جلاج ظاهر فقال الصالة الدعاء واملسمى هبا يف الشرع دعاء عند وقوع 
  فيها الكالم أقوال وأفعال مث الشرع ال يزجر عن تسمية الدعاء احملض صالة وطرد ذلك يف األلفاظ اليت 

وهذا غري سديد فإن محلة الشر يعة جممعون على أن الركوع والسجود من الصالة ومساق ما ذكره أن املسمى 
  بالصالة الدعاء فحسب وليس األمر كذلك 

  وأما املختار عندنا فيقتضي بيانه تقدمي أصل هو مقصود يف نفسه وبه يتم غرض املسألة فنقول  - ٨٥
يف األلفاظ ما هو عريف وللعرف احتكام فيه ووجه احتكام العرف فيه حيصره شيئان أحدمها قد ذكر األصوليون أن 

أن تعم استعارته عموما يستنكر معها استعمال احلقيقة وهذا كقول القائل اخلمر حمرمة وهذا مستعار متجوز فإن 
رم إذا شرب اخلمر وتعاطيها ولو اخلمر ال تكون مرتبط التكليف وإمنا يتعلق التكليف بأحكام أفعال املكلفني فاحمل

  قال قائل ليست اخلمر حمرمة لكان قائال هجرا ويكثر تطاير ذلك يف اللسان والشرع فهذا أحد الوجهني 
والثاين خيصص العرف أمساء ببعض املسميات ووضع االسم يقتضي أال خيتص وهذا كالدابة فإهنا مأخوذة من دب 

د يف أمساء الفاعلني مث يقال فالن دب وال يسمى دابة إال بعض البهائم يدب وهو مبين بناء فاعل على قياس مطر
  واحلشرات كاحليات وحنوها 

فاذا تبني هذا بنينا عليه غرضنا وقلنا الدعاء التماس وأفعال املصلي أحوال خيضع فيها لربه عز و جل ويبغى هبا 
ارة وخصص اسم الصالة بدعاء خمصوص فال التماسا فعمم الشرع عرفا يف تسمية تلك األفعال دعاء جتوزا واستع

  ختلو األلفاظ الشرعية 

عن هذين الوجهني ومها متلقيان من عرف الشرع فمن قال إن الشرع زاد يف مقتضاها وأراد هذا فقد أصاب احلق 
اللغة يف  وإن أراد غريه فاحلق ما ذكرناه ومن قال إهنا نقلت نقال كليا فقد زل فإن يف األلفاظ الشرعية اعتبار معاين

  الدعاء والقصد واإلمساك يف الصالة والصوم واحلج فهذا حاصل هذه املسألة 

  فصل يف ألفاظ جرى رسم األصوليني باخلوض فيها فال وجه إلخالء هذا اجملموع

  عنها 
تدأ منها اللغة من لغى يلغى إذا هلج بالكالم وقيل لغى يلغا والكالم هو املفيد واملفيد مجلة معقودة من مب - ٨٦



وخرب وفعل أو فاعل والكلم مجع كلمة كالنبق والنبقة واللنب واللبنة وهي تنطلق على ما يفيد وعلى ماال يفيد 
  والكلم الذي ينتظم الكالم منه اسم وفعل وحرف جاء ملعىن 

ما فاالسم كقولك رجل ودابة وكل مادل على معىن مسى به مث األمساء تنقسم إىل متمكن وإىل غري متمكن فأ - ٨٧
غري املتمكن فهو الذي حيتاج الناظر إىل فكر يف إحلاقه بقبيل األمساء كقولك أين وكيف ومىت وما يف معناها وهي 

كلها مبنيات ال يدخلها اإلعراب ملشاهبتها احلروف واملتمكن ماال يستراب يف كونه امسا وهو ينقسم إىل ما يسمى 
  جلر والتنوين وما ال ينصرف يسمى متمكنا وال جير وال ينون األمكن وهو ما ينصرف وجير ومعىن االنصراف قبول ا

واألفعال صيغ دالة على أحداث أمساء مشعرة باألزمان واألحداث هي املصادر وهي أمساء ولكنها لصيغ  - ٨٨
  األفعال كالترب للصور املصوغة 

  مث األفعال مبنية خال املضارع واملضارع ما يلحق أوله إحدى الزوائد األربع 

  مزة والياء والتاء والنون يف قولك أفعل تفعل يفعل نفعل اهل
  واحلروف صالت بني األمساء واألفعال وهي كلها مبنية مث إهنا تنقسم أربعة أقسام  - ٨٩

أحدمها ما ال يغري اللفظ واإلعراب ويغري املعىن كقولك زيد منطلق مث تقول هل زيد فاإلعراب على ما كان وقد 
  قيق إلىاالستفهام تغري املعىن من التح

والثاين ما يغري اللفظ واإلعراب وال يغري املعىن تقول زيد يف الدار مث تقول إن زيدا يف الدار فقد تغري اإلعراب 
  واملعىن حباله 

والثالث ما يغري اللفظ واملعىن تقول زيد خارج مث تقول لعل زيدا خارج فاإلعراب قد تغري وتغري املعىن من التحقيق 
  ي إىل الترج

  والرابع ماال يغري اللفظ وال املعىن وهي الزوائد قال اهللا سبحانه وتعاىل فبما رمحة من اهللا لنت هلم معناه فربمحة من اهللا 
مث تكلموا يف أمور هي حمض العربية ولست أرى ذكرها ولكن أذكر منها ما تكلم فيه أهل النظر من الفقهاء 

  روف كثرية الدوران يف الكتاب والسنة وباهللا التوفيق واألصوليني مث ال أجد بدا من ذكر معاين ح
  مسألة 
ذهب بعض فقهائنا إىل أن الباء إذا اتصل بالكالم مع االستغناء عنه اقتضى تبعيضا وزعموا أنه يف قوله  - ٩٠

سبحانه وتعاىل وامسحوا برؤوسكم يتضمن ذلك وهذا خلف من الكالم ال حاصل له وقد اشتد نكري ابن جىن يف 
الصناعة على من قال ذلك فال فرق بني أن يقول مسحت رأسي وبني أن يقول مسحت برأسي والتبعيض يتلقى سر 

  من غري الباء كما ذكرته يف األساليب 

  وقال الشافعي رمحه اهللا تدخل الباء مبعىن على قال اهللا تعاىل ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك أي على دينار 
اهللا وترد مبعىن أجل قال اهللا سبحانه وتعاىل ومل أكن بدعائك رب شقيا أي ومل أكن ألجل دعائك وقال سيبويه رمحه 

  شقيا وقال غريه هي مبعىن يف أي يف دعائك 
وقد يكون زائدا ال معىن له تقول رضيت به ورضيته ومعناه الظاهر اإللصاق يف مثل قولك مررت بزيد ومن 

  وقمت به وذهبت به وهذا قياس جار مطرد  أحكامه تعدية الفعل الالزم تقول قمت
  مسألة 
خاض الفقهاء يف الواو العاطفة وأهنا هل تقتضي ترتيبا أو مجعا فاشتهر من مذهب الشافعي رمحه اهللا املصري  - ٩١



  إىل أهنا للترتيب 
  وذهب أصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا إىل أهنا للجمع 

تيب فقد احتكم يف لسان العرب فإنا باضطرار نعلم من لغتها ولسنها وقد زل الفريقان فأما من قال إهنا للتر - ٩٢
أن من قال رأيت زيدا وعمرا مل يقتض ذلك تقدمي رؤية زيد وقد يعلم الناطق واملخاطب أن رؤية عمرو كانت 

  متقدمة وحيسن نظم الكالم كذلك 
ب التفاعل فقالت تقاتل زيد وعمرو ومن أصدق الشواهد يف إبطال ادعاء الترتيب أن العرب استعملت الواو يف با

  ولو قالت تقاتل زيد مث عمرو لكان خلفا 
  فإن قيل إذا قال الزوج لليت مل يدخل هبا أنت طالق وطالق طلقت واحدة 

ومل تلحقها الثانية ولو كانت الواو تقتضي مجعا للحقتها الثانية كما تطلق تطليقتني إذا قال هلا أنت طالق طلقتني 
يتلقى من مثله مأخذ اللسان والسبب يف أن الثانية ال تلحقها أن الطالق الثاين ليس تفسريا لصدر  وهذا تلبيس ال

الكالم والكالم األول تام فبانت به وإذا قال أنت طالق طلقتني فالقول األخري بعد استكمال الكالم األول يف حكم 
  رتبة البيان له فكأن الكالم بآخره فهذا وجه الرد على من يرى الواو م

وأما من زعم أهنا للجمع فهو أيضا متحكم فإنا على قطع نعلم أن من قال رأيت زيدا وعمرا مل يقتض ذلك أنه 
  رآمها معا 

  فإذا مقتضى الواو العطف واإلشتراك وليس فيه إشعار جبمع وال ترتيب 
ي ال جتمع بينهما ومنه قول نعم قد ترد يف غري غرض املسألة مبعىن اجلمع إذا قلت ال تأكل السمك وتشرب اللنب أ

  ... عار عليك إذا فعلت عظيم ... ال تنه عن خلق وتأيت مثله ... الشاعر 
فال تكون الواو عاطفة يف ذلك فإن أردت العطف قلت ال تأكل السمك وتشرب اللنب وأنت تعين النهي عن كل 

  واحدة منهما واملعىن ال تأكل السمك وال تشرب اللنب 
  املفعول معه مبعىن مع تقول استوى املاء واخلشبة وجاء الربد والطيالسة  وترد الواو يف باب

قال سيبويه رمحه اهللا قد ترد الواو مبعىن إذ وهي اليت تسمى واو احلال قال اهللا سبحانه وتعاىل مث أنزل عليكم من بعد 
  م أنفسهم الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أمهتهم أنفسهم أي إذ طائفة قد أمهته

  مسألة يف معىن الفاء ومث 
فأما الفاء فإن مقتضاها التعقيب والتسبيب والترتيب ولذلك تستعمل جزاء تقول إن تأتين فأنا أكرمك وإذا  - ٩٣

  جرى جزاء فهو الذي عنيناه بالتسبيب مث من ضرورة التسبيب الترتيب والتعقيب 
قفا ... ا يلفى كذلك يف أمساء البقاع كقول امرىء القيس وقد ترد الفاء مورد الواو للعطف والتشريك وأكثر م

  ... بسقط اللوى بني الدخول فحومل ... نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
  فأما مث فمن العواطف ولكن للترتيب مع التراخي وباهللا التوفيق 

  مسألة حتوى مراسم األصوليني يف معاين احلروف 
  مل حيط بالعربية وحنن نذكر فيها ملعا مفيدة يستقل هبا من 

  فمنها ما وقد تكون حرفا وقد تكون امسا  - ٩٤
  فأما ما يقع حرفا فينقسم إىل ما له معىن وإىل ما ليس له معىن 



  فأما ما له معىن فهو ما النافية وهي تدخل على االسم والفعل تقول ما قام زيد وما زيد قائم 
إحالهلا حمل ليس فريفعون هبا االسم وينصبون اخلرب وهي لغة وإن اتصلت ما باإلبتداء أو اخلرب فأهل احلجاز يرون 

القران قال اهللا عز و جل ما هذا بشرا وبنو متيم ال تعمل ما النافية ألهنا تدخل على االسم والفعل وقياس ما يدخل 
  على البابني أعين االسم والفعل أال يعمل يف واحد منهما 

  يعمل دوهنا تقول أن زيدا منطلق وأما ما ليس له معىن فما الكافة لعمل ما 

  وإمنا زيد منطلق وما الزائدة يف مثل قوله تعاىل فبما رمحة من اهللا لنت هلم 
وأما ما وقع امسا فينقسم إىل منكوروموصول أما املنكور ففي االستفهام والشرط والتعجب تقول ما تفعل وأنت 

  مستفهم معناه أي شيء تصنع 
  عل والتعجب كقولك ما أحسن زيدا قال سيبويه تقديره شيء حسن زيدا وأما الشرط فتقول ما تفعل أف

وأما ما ليس مبنكور فهو املوصول الذي ال يقوم بنفسه دون صلته وصلته مجلة من مبتدأ وخرب أو فعل وفاعل وهو 
  مبعىن الذي تقول أعجبين الذي تصنع وأعجبين ما تصنع 

  كرمتين أي مدة إكرامك أياي وقد تقع ما ظرفا زمنيا يف مثل قولك آتيك ما أ
  وقد تقع مصدرا قال اهللا عز و جل والسماء وما بناها معناه وبنائها فيقع الفعل معه بتأويل املصدر 

  وأما أو فهي للتردد والتشكك تقول رأيت زيدا أو عمرا  - ٩٥
ت أم عمرا وال تقول رأيت و أم يف معناه إال أنه قد يقع يف وضع الكالم مقرونا باإلستفهام تقول أزيدا رأي - ٩٦

  زيدا أم عمرا وال أرأيت زيدا أو عمرا 
وحتقيق الفصل بينهما أن أم إذا استعلمت يف قضية االستفهام فمطلقها قاطع بوقوع أحد الشيئني اللذين ردد 

  السؤال فيهما وإمنا يسأل عن عني الواقع 
معناه أيهما رأيت وأما أو فليس ذلك من حكمه والكالم يف الباب ميثل بأي فإذا قلت أزيدا رأيت أم عمرا كان 

  وجيوز أن يعتقد من يقول أرأيت زيدا أو عمرا أنه مل ير واحدا منهما واستقصاء ذلك يتعلق بفن العربية 
  وقد تكون أو مبعىن التخيري يف اجلنس كما تقول جالس احلسن أو ابن سريين 

  معناه جالس هذه الطبقة من أهل اخلري 
وية من حنوية الكوفة إىل أن أو قد ترد مبعىن الواو العاطفة واستشهدوا بقوله سبحانه وتعاىل وذهب بعض احلش

وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون وقوله عذرا أو نذرا وقوله وال تطع منهم آمثا أو كفورا وهذا زلل عظيم عند 
اب املعاين كالزجاج والفراء وغريمها احملققني فال تكون أو مبعىن الواو قط وقوله جل وعال أو يزيدون عند أصح

حممول على تنزيل اخلطاب على قدر فهم املخاطب والتقدير وأرسلناه إىل عصبة لو رأيتموهم لقلتم مائة ألف أو 
  يزيدون 

وعليه خروج قوله تعايل وهو أهون عليه والرب عز و جل ال يتعاظمه أمر ولكن املعىن إن اإلعادة أهون يف ظنونكم 
  تم باإلقتدار على اإلبتداء واإلعادة أهون عندكم فلم منعتموها فإذا اعترف

ويف هذا املعىن قوله تعاىل يف خطاب موسى وهارون عليهما السالم إذ بعثهما إىل فرعون لعله يتذكر أو خيشى 
 إبائه والترجي ال يليق حبكم عالم الغيوب ولكن املعىن كونا على رجائكما يف تذكريه إذ لو أطلعهما على الغيب يف

  ملا مشرا يف الدعوة 



وقوله تعاىل عذرا أو نذرا تقرب أو فيه من التخيري يف قول القائل جالس احلسن أو ابن سريين وقوله تعاىل امثا أو 
  كفورا يتجه فيه ما ذكرناه 

ارقك أو وقال الزجاج هو على مذهب التكريراملؤكد واآلمث هو الكفور بعينه وقد تكون أو مبعىن إىل يف قولك ال أف
  تقضيين حقي معناه إىل أن تقضيين حقي 

وأما هل فمعناه اإلستفهام وهل تدخل على االسم والفعل تقول هل قمت هل زيد يف الدار وقد تكون هل  - ٩٧
مبعىن قد قال املفسرون يف قوله سبحانه وتعاىل هل أتى على اإلنسان حني من الدهر معناه قد أتى على اإلنسان وقد 

التقرير قال اهللا تعاىل هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان وإذا اتصل به ال كان مبعىن احلث والتحريض تكون مبعىن 
  تقول هال جئتنا وأنت تبغي احلث على اجملىء 

وأما ال فمقتضاه النهي مث قد تكون للتربئة فتتصل إذا باسم منكور مبين على الفتح وال ينون ويدل إذ ذاك  - ٩٨
   ريب يف األمر وال رجل يف الدار على نفى اجلنس تقول ال

وتقع يف جواب القسم تقول واهللا ال أدخل الدار وقد تكون زائدة يستقل الكالم دوهنا والغرض تقرير نفي اشتمل 
الكالم عليه قال اهللا تعاىل ما منعك أال تسجد معناه ما منعك أن تسجد ولكن ملا اشتمل الكالم على املنع ومقتضاه 

  م التأكيد للمنع حىت كأنه تكرير له وال تزاد ال إال هلذه الشريطة النفي فكان يف حك
فإن قيل ال زائدة يف قوله تعاىل ال أقسم وليس يف الكالم نفى تؤكده ال قيل هو رد لقول الكفار ودعاويهم وقوله 

  أقسم افتتاح القسم ويف الشاذ ألقسم 
  لو جئتين جئتك أي امتناع جميئى المتناع جميئك وأما لو فتدل على امتناع الشيء المتناع غريه تقول  - ٩٩

  وقد تكون مبعىن إن قال اهللا سبحانه وتعاىل وألمة مؤمنة خري من مشركة 

  ولو أعجبتكم معناه وإن أعجبتكم 
  وقد تفيد معىن التقليل كقوله صلى اهللا عليه و سلم 

  نفسها  اتقوا النار ولو بشق مترة وقوله صلى اهللا عليه و سلم خلاطب الواهبة
  التمس ولو خامتا من حديد 

وأما لوال فهي المتناع الشيء بسبب وجود غريه تقول لوال زيد ألكرمتك أي امتنع إكرامي إياك لوجود  - ١٠٠
  زيد عندك 

  وقد تكون مبعىن هال قال اهللا تعاىل فلوالنفر من كل فرقة منهم طائفة معناه هال نفر 
إال على اسم ومعناه التخصيص والتبعيض تقول أخذت الدراهم من  وأما من فحرف جار خافض ال يدخل - ١٠١

  الكيس 
وقد يرد مؤكدا للتعميم واستغراق اجلنس قال سيبويه رمحه اهللا إذا قلت ما جاءين رجل فاللفظ عام ولكن حيتمل أن 

على العموم يؤول فيقال ما جاءين رجل بل رجالن أو رجال فإذا قلت ما جاءين من رجل اقتضى نفى جنس الرجال 
  من غري تأويل 

  وقد تكون مبعىن على قال اهللا سبحانه وتعاىل ونصرناه من القوم أي على القوم 
  وعن مبعىن من إال يف خصائص ثالثة منها أن من لالنفصال  - ١٠٢



والتبعيض وعن ال تقتضى الفصل تقول أخذت من مال زيد ألنك فصلته عنه وأخذت عن علمه وهلذا اختصت 
  بالعنعنة األسانيد 

  ومن التكون إال حرفا وعن قد تكون امسا تدخل من عليه تقول أخذت من عن الفرس جله 
وأما إىل فحرف جار وهو للغاية قال سيبويه رمحه اهللا إن اقترن مبن اقتضى حتديدا ومل يدخل احلد يف  - ١٠٣

  احملدود فتقول بعتك من هذه الشجرة إىل تلك الشجرة فال يدخالن يف البيع 
إذا مل تقترن مبن فيجوز أن يكون حتديدا وجنوز أن تكون مبعىن مع قال اهللا تعاىل وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم و

معناه مع أموالكم وقال جل وعز من أنصاري إىل اهللا أي مع اهللا ومنه قوله سبحانه وتعاىل وأيديكم إىل املرافق معناه 
  مع املفراق 

  تقول من مكة إىل املدينة ومن اجلمعة إىل اجلمعة  و من تدخل على الزمان واملكان
وأما مذ ومنذ فيختصان بالزمان وال يدخالن على املكان واستعماهلما يف الزمان أفصح من استعمال من  - ١٠٤

  تقول منذ أسبوع أنتظره وهو أحسن من قولك من أسبوع 
فضل من عمر من أي قبيل قلنا هو القتضاء الغاية وإذا استعملت من قرينة إىل مل تقم عن مقامها أصال فإن قيل زيد أ

  واملعىن ساوى 

زيد عمرا يف فضله وابتدأ زيد زيادة عليه يف الفضل كما تقول سرت من البصرة إىل بغداد وهلذا ال تستعمل عن يف 
  الباب 
ه من على الفرس وأما على فلفظه تقع امسا وفعال وحرفا فأما الفعل فمن عال يعلو وأما االسم فتقول أخذت - ١٠٥

  وأما احلرف فتقول دخلت على فالن ودخل علي 
وأما حىت فعلى أوجه قد تكون مبعىن الغاية تقول أكلت السمكة حىت رأسها تعين إىل رأسها فقد أنبأت  - ١٠٦

  أنك مل تأكل رأسها 
  وتكون مبعىن العطف تقول أكلت السمكة حىت رأسها معناه ورأسها 

ول أكلت السمكة حىت رأسها أي ورأسها مأكول وقد أنشسد البيت املشهور على وتكون مبعىن االستئناف تق
  ... والزاد حىت نعله ألقاها ... ألقى الصحيفة كي خيفف رحله ... الوجوه الثالثة وهو قول القائل 

  وقد تكون مبعىن إىل مثل أن تقول ال أفارقك حىت تقضيين حقي أي إىل أن تقضيين حقي 
  ناه أجل قال اهللا عز و جل قل إي وريب وأما إي فمع - ١٠٧
  وأما بل فلالستدراك واستئناف الكالم تقول ما رأيت زيدا بل عمرا  - ١٠٨
وأما نعم وبلى فمعنامها قريب إال أن بلى ال تستعمل إال يف جواب كالم يشتمل على نفى كقوله سبحانه  - ١٠٩

  لكان نفيا للربوبية وتعاىل ألست بربكم قالوا بلى قال سيبويه لو قالوا نعم 

  وأما نعم فلإلثبات فإذا قال قائل أرأيت زيدا فليكن جوابك إذا كنت رأيته نعم 
وأما من فال تكون إال امسا خبالف ما فإنه قد يكون امسا وقد يكون حرفا كما سبق مث من قد يكون  - ١١٠

  موصوال وقد يكون منكورا 
دار ويكون شرطا يف قولك من جاءين أكرمته وأما املوصول فمثل أما املنكور فيكون استفهاما يف قولك من يف ال

  قولك رأيت من عندك معناه الذي عندك 



  فأما إذا فهو للجزاء كما قال رسول اهللا صلى اهللا لعيه وسلم  - ١١١
  أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال 

  فال إذا 
ب عندك فأي من الثياب وهو اسم معرب يعمل فيه وأما أي فيكون جزءا مما يضاف إليه فإذا قلت أي الثيا - ١١٢

ما بعده إال حروف اجلر فإهنا ال تعمل فيه تقول أيهم أكرمت وعرفت أيهم جاءك قال اهللا جل وعز لنعلم أي 
  احلزبني أحصى 

أن فهذه مجل اعتاد األصوليون الكالم عليها فحرصنا على التنبيه على مقاصد قومية عند أهل العربية مع اعترافنا ب
  حقائقها تتلقى من فن النحو 

  تقسيم األصوليني للكالم

مث ملا قسم أهل العربية الكالم إىل االسم والفعل واحلرف قسم األصوليون الكالم على غرضهم تقسيما  - ١١٣
  آخر فقالوا 

  أقسام الكالم األمر والنهي واخلرب واالستخبار وهذا قول القدماء 
أقساما زائدة على هذه األقسام األربعة وحاولوا بزيادهتا القدح يف حصر األولني واعترض املتأخرون فزادوا بزعمهم 

  الكالم يف األقسام األربعة والذي زادوه 

التعجب والتلهف والتمين والترجي والقسم والنداء والدعاء قال األستاذ أبو إسحاق رمحه اهللا النداء ليس كالما 
ه يرتقب قسما من أقسام الكالم وذلك القسم يدخل حتت األقسام مستقال وإمنا هو طرف مستفتح واملنادى بعد

  وهذا فاسد ألن قول القائل يا زيد كالم تام باتفاق اهل اللسان جيوز فرض السكوت عليه 
وقال األستاذ رمحه اهللا أيضا التلهف والتمين والترجي من أقسام اخلرب وهي تتضمن إخبار املرء عن نفسه بأحوال 

  ا وضعت األلفاظ هل
وهذا أيضا غري سديد ألنه ال كالم إال وميكن أن يدخل هبذا التأويل حتت اخلرب فيقال األمر خمرب عن اقتضاء إجياد 

  الفعل باألمر وكذلك القول يف النهي 
فالوجه أن تقول أما التعجب فال شك يف كونه من قسم اخلرب والقسم ال يستقل دون مقسم به ومقسم عليه وإذ 

   فأما بقية األقسام اليت اعترض هبا فهي قادحه ذاك يلتحق باخلرب
  والوجه عندي أن يقال الكالم طلب وخرب واستخبار وتنبيه  - ١١٤

  فالطلب حيوي األمر والنهي والدعاء 
  واخلرب يتناول أقساما واضحة ومنها التعجب والقسم 

  واالستخبار يشتمل على االستفهام والعرض 
مين والترجي والنداء إال أنه ينقسم إىل تنبيه الغري وهو النداء وإىل إعراب عما يف والتنبيه يدخل حتته التلهف والت

  النفس وهو على صيغة تنبيه النفس وهذه الفنون جعلت كاألصوات الدالة مثل قولك آه وإيه وإيها وما يف معناها 



ا مث نذكر األلفاظ العامة واخلاصة وحنن اآلن نستعني باهللا سبحانه وتعاىل ونذكر األوامر مث النواهي وما يتعلق هبم
واالستثناء ونذكر النص والظاهر واجململ واحملكم واملتشابه إن شاء اهللا عز و جل متت مقدمة الربهان ويتلوها على 

  نسقه أوله 

  باب األوامر

  مسألة 
قول يف إثبات األمر من أقسام الكالم والقول فيه وفيما بعده من معاين الصيغ واأللفاظ يستدعي تقدمي  - ١١٥

  كالم النفس على رأى أهل احلق 
فالكالم احلق عندنا قائم بالنفس ليس حرفا وال صوتا وهو مدلول العبارات والرقوم والكتابة وما عداها من 

  العالمات 
واختلف جواب الشيخ أيب احلسن رضي اهللا عنه يف تسمية العبارات كالما فرأيه الظاهر أهنا إن مسيت كالما فهو 

لتجوز مبثابة تسميتها علوما من حيث إهنا تدل عليها وتشعر هبا وقال يف جواب املسائل البصرية إهنا كالم على على ا
  احلقيقة وكذلك كالم النفس 

والتحقيق يف ذلك أن كالم النفس جنس ذو حقيقة كالعلم والقدرة وحنومها على مذهب أهل احلق وإذا كان كذلك 
  لقائم بالنفس فاجلنس الذي هو كالم لعينه هو ا

والعبارات ليست يف نفسها على حقيقة الكالم ولو فرض ما جرى من االصطالح عليها على غريها من العالمات 
  كنقرات ورمزات أو ماضاهاها مما يتفق التواطؤ على نصبه علما حللت حمل العبارات 

س صائرون إىل أن الكالم هو وأما املعتزلة وكل من خالف عصبة أهل احلق فإهنم متفقون على نفى كالم النف
  العبارات يف خبط طويل لسنا له اآلن 

  ومن سر مذهبهم أن الكالم ليس جنسا متميزا حبقيقة ذاتية فال جند بدا من 

  ذكر ما يقع االستقالل به يف إثبات كالم النفس 
ليه وهذا املعىن بكالم فنقول اآلمر جيد يف نفسه اقتضاء وطلبا للمأمور به والصيغة اليت تتضمنها دالة ع - ١١٦

النفس فإن قيل ذلك الذي مسيتموه اقتضاء هو إرادة امتثال األمر قلنا قد يأمر اآلمر غريه ويفهم املأمور منه 
  االقتضاء فهما ضروريا مستندا إىل قرائن األحوال واآلمر يريد من املأمور أن خيالفه لغرض له 

  نقص باقى األسئلة عليها وصور األئمة رمحهم اهللا يف ذلك صوة نأيت هبا و
فنقول إذا أدب الرجل عبدا له فلم يقع ذلك عند صاحب األمر وسلطان البقعة موقع الرضا وكاد أن يبطش به 
فاعتذر املؤدب وذكر أن عبده ال يرتسم مرامسه فأفضى الكالم إىل تكذيبه يف معاذيره فحاول تصديق ذلك وأمر 

  ه أنه خيالفه واإلقتضاء ثابت العبد واحلالة هذه فال نشك أنه يريد من
  فإن قيل ما يصدر منه يف الصورة املفروضة ال يكون أمرا 

قلنا قد فهم العبد ضرورة منه واحلالة ملتبسة عليه ما كان يفهمه من أوامره وجاحد ذلك مباهت مث كيف ينتهض 
  هذا عذرا لو مل يكن ما جاء به أمرا وغرضه أن يبني خمالفته ألمره 

الذي جيده من اإلقتضاء هو العلم بكيفية نظم الصيغة قلنا الصيغة املنبئة عن العلم بالصيغة ليست هذه  فإن قيل ذلك



وإمنا هي قول القائل مثال صيغة األمر حروفها ونظمها ونضدها كذا وكذا فأما قول القائل افعل فليس معناه العلم 
نه ليس إرادة وال علما بكيفية الصيغة فلم يبق إال ما هبذه احلروف بال تطويل فمعىن افعل هو كالم النفس فقد الح أ

  حاولناه 
  مث أثبت املعتزلة النظر طلبا زائدا على اإلرادة وأنكروا الفكر النفسي  - ١١٧

واهلواجس وعندي أن وجدان املرء جريان الفكر من قبيل الضروريات فكل ما محلوا كالم النفس عليه ففي النفس 
  كالم عنه 

ا أن العلم احلق يدركه العامل من نفسه إدراكه االمه ولذاته وكذلك اإلرادة اليت ليست توقانا والذي حيقق هذ
  وشهوة ولذلك اعتاص وأشكل حملها ومحل األوائل أمرها على النفس والعقل املباينني لعوامل األفالك 

  وأما الفكر فإنه حيس يف النفس إحساس اآلالم واللذات 
ات كالم النفس وهو على إجيازه يفيد الناظر االستقالل واإلمياء إىل غوائل غامضة وحنن ففي هذا القدر مقنع يف إثب

  نذكر بعد ذلك القول يف حقيقة األمر 
  مسألة يف حقيقة األمر 

األمر هو القول املقتضى بنفسه طاعة املأمور بفعل املأمور به فذكرنا القول مييز األمر عما عدا الكالم  - ١١٨
إىل استتمام الكالم مييزه عما عدا األمر من أقسام الكالم وقولنا بنفسه يقطع وهم من حيمل األمر وذكرنا املقتضى 

على العبارة فإن العبارة ال تقتضي بنفسها وإمنا تشعر مبعناها عن اصطالح أو توقيف عليها وذكرنا الطاعة مييز األمر 
  عن الدعاء والرغبة من غري جزم يف طلب الطاعة 

  ملعتزلة فقد أوضحنا من مذاهبهم أن الكالم ليس جنسا فأما ا - ١١٩

عندهم متميزا حبقيقة وإمنا هو العبارة وقالوا على حسب ذلك األمر قول القائل ملن هو دونه افعل وهذا مدخول 
فإنه لو قال املرء ملن يف درجته افعل لكان أمرا وليست هذه اللفظه يعينها كل األمر بل يصدر عن كل مصدر صيغة 

  مى على هذا الرأي أمرا تس
ولو اهتدوا لبناء األمر على حقيقة أصلهم ملا التزموا حتديد األمر وهو قسم ال حقيقة ألصله واملطلوب من احلدود 

  اإلشعار باحلقائق ورب حقيقة تعقل وال ينتظم عنها عبارة وكيف حياول حد ما ال حقيقة له 
به على أمثاله إمنا يكون أمرا بثالث إرادات إحداها أرادة مث من أصلهم أن اللفظ الذي ذكروه ونبهوا  - ١٢٠

  الالفظ وجود اللفظة واإلرادة الثانية تتعلق جبعل اللفظ أمرا والثالثة تتعلق بامتثال املأمور املخاطب األمر 
وم وإيضاح ذلك عندهم أن اإلنسان قد يهذي يف نومه فيجري صيغة األمر وهو ال يريد وجودها ملنافاة الن - ١٢١

حالة اإلرادة والعلم فكان شرطه إرادة وجود اللفظ إلخراج هذه احلالة وأما اشتراطه تعلق اإلرادة جبعل اللفظ أمرا 
فسببه أن اإلنسان قد حيكى صيغة األمر وهو يبغي هبا رفع حرج أو هتديدا على مذهب قوله سبحانه وتعاىل اعملوا 

  إرادة ختصصه جبهة األمر  ما شئتم فإذا تردد اللفظ كما ذكرناه فال بد من
وأما إرادة املأمور به من املأمور فهي القاعدة واملعول إذ ال يتصور عندهم أمر بشيء من غري إرادة له وهذا مذهب 

  البصريني 
  فأما الكعيب فإنه شرط إرادتني تتعلق إحدامها بوجود اللفظ  - ١٢٢



  ظ فال حاجة يف حتصيلها إىل إرادة واألخرى باالمتثال فأما وقوع اللفظ أمرا فصفة تلزم اللف
  وال يتبني مذهبهم إال بذكر قواعدهم يف الصفات اليت تعزى إىل النفوس غري معلله مبعان قائمة هبا  - ١٢٣

فقد قالوا الصفات اليت ال تعلل تنقسم إىل ما يقال فيها إهنا صفات النفس وإىل ما ليست كذلك فأما صفة النفس 
دا وعدما ككون اجلوهر جوهرا وكذلك القول يف صفات مجيع األجناس من اليت قضوا فهي اليت تلزم النفس وجو

  بثبوهتا يف العدم 
وأما ما ليست صفة نفس فهي منقسمة إىل ما تلزم من غري مقتض هلا وإىل ما يقتضي مقتضيا يتعلق هبا فأما القسم 

حيز اجلوهر فإنه يلزم عند احلدوث ويثبت من األول مما انتهى الكالم إليه اآلن فقد مسوه التابع للحدوث وذلك كت
غري افتقار إىل مقتض يقتضيه وكذلك القول يف قيام العرض باحملل وأما القسم الثاين فيقتضيه العلم واإلرادة والقدرة 
فأما ما تقتضيه القدرة فاحلدوث فحسب وأما ما يقتضيه العلم فاإلحكام وأما ما تقتضيه اإلرادة فمنها وقوع النعمة 
ثوابا ومنها وقوع النقمة عقابا ومنها وقوع اللفظ أمرا وهو ما حنن فيه وكأن الكعيب قد رأى وقوع األمر من قبيل 

  الصفات التابعة للحدوث 
  فإن حنن حاولنا الرد عليهم على إجياز أفردنا كل فن بكالم مستقل 

  فأما ما ذكروه من صفات النفس فهو مستند إىل مصريهم إىل إثبات  - ١٢٤

األشياء على حقائقها وخواصها وصفات أنفسها يف العدم وهذا تصريح منهم بقدم العامل فإنا على اضطرار نعلم أن 
الثبوت هو الوجود بعينه فليس من يطلق الثبوت وينكر املوجود بأسعد حاال ممن يعكس ذلك عليه ومن ظن منهم 

  ظن حماال  أنه يتمكن من فصل بني مذهبهم ويني معتقد أصحاب اهليويل فقد
وأما الصفات التابعات للحدوث فقوهلم خمتبط فيها فإهنم زعموا أن التحيز واجب واحلدوث الواقع  - ١٢٥

بالقدرة جائز فنقول هلم مب تنكرون على من يزعم أن التحيز جائز واحلدوث عنده واجب فإن قالوا ال بد من التحيز 
لتحيز فال خيتص واحد منهما مبزية تقتضي إحالة الوجوب عند حدوث اجلوهر قلنا نعم وال بد من احلدوث عند ا

  عليه دون مقارنة 
والقول احلق فيهما أن كل واحد منهما جائز ولكن إذا فرض ثبوت أحدمها تعني ثبوت الثاين فهما إذا متالزمان فقد 

  كفى هذا القدر وأغىن عن التطويالت 
صريهم إىل أن الذوات ثابته أزال فإذا ثبتت فما معىن فأما مصريهم إىل أن احلدوث من أثر القدرة فباطل مع م

  احلدوث فيها 
نعم ال يطرأ على اجلوهر على رأيهم إال التحيز فلئن كان الثبوت يف الذات يقتضي التحيز فليثبت التحيز أزال فإذا 

  اعترف بذلك معترفون منهم كالشحام 

  فقد جاهر بقدم العامل 
حكام فال حاصل له وال معىن لإلحكام عندي فإنه إن عين به وقوع جوهر مثال فأما ما قدره واقعا بالعلم وهو اإل

جبنب جوهر على مناسبة فليس ذلك أمرا ثابتا حمققا واستقصاء القول يف ذلك يتعلق بأحكام األكوان من فن الكالم 
دوث مشروط بكون مث إن قدر ذلك أمرا ثابتا فهال قيل توقعه القدرة على شرط كون القادر عاملا إذ وقوع احل

  املوقع عاملا به مث مل يكن احلدوث من اثار العلم فليطرد ذلك يف كل متجدد 
وأما قوهلم إن احلدوث من اثار القدرة فقد وضح أنه الثبوت بعينه وقوهلم بقدم الذات يصدهم عن إثبات ثبوت هو 



ت مع استمرار الوجود وال معىن احلدوث إذ لو جاز ذلك من غري تغري جلاز املصري إىل طريان جهات يف الثبو
  لإلطناب يف الواضحات 

  وأما ما قدروه من آثار اإلرادة وهو مقصود املسألة وما تقدم عليه فهو يف حكم التوطئة والتمهيد  - ١٢٦
فنقول قد أثبتم معاشر البصريني لقول القائل افعل على حكم األمر صفة فزعمتم أن اللفظ يتميز هبا عما يقع حكاية 

هبت ومناكرة فإن اللفظ أصوات متقطعة وحروف منتظمة وهي ممن يبغي أمرا كهى ممن حيكى قطعا وليس  وهذا
  لألصوات يف ذواهتا صفات متيز قبيال عن قبيل نعم االمر جيد يف نفسه إرادة وجتريد قصد 

  مث التطم البغداديون والبصريون فنسب البصريون الكعيب إىل التحكم بإثبات 

وات وقال الكعيب جميبا ما نسبتموين إليه قد التزمتموه إذ أثبتم الصفة من أثر اإلرادة فال فرق يف صفة لذوات األص
  أصل الصفة 

فإن قيل ما أنكرمتوه منهم يلزمكم مثله يف العبارة عن األمر القائم بالنفس فقد يلفظ الالفظ بقوله افعل وهو يبغى 
ئم بالنفس فكيف يقع اللفظ عبارة عن األمر وما يتردد بني حكاية وقد يلفظ وهو ينتحى تعبريا عن األمر القا

  جائزين ال خيتص بأحدمها إال باإلرادة فبم يصري اللفظ عبارة عن األمر 
قلنا املسلك احلق عندنا يف ذلك أنه ال بد من قصد إىل إيقاع اللفظ مشعرا باألمر القائم بالنفس ولكن  - ١٢٧

اإلشعار بقرائن األحوال ولو هدى املعتزلة لذلك ملا ارتكبوا يف مذهبهم ما ليس لذلك اللفظ منه صفة وإمنا حيصل 
  ارتكبوه يف مذاهبهم 

وحاصل القول أن املراد احلقيقي هو األحوال املقترنة باللفظ فإن كان يف عني اللفظ مزيد من رفع صوت أو غريه 
  فهو ملتحق بفن األحوال 

  مسألة يف صيغة األمر 
ارة املصوغة للمعىن القائم بالنفس وهذه املسألة مترمجة بأن األمر هل له صيغة وهذه الترمجة الصيغة هي العب - ١٢٨

  إذا أطلقناها فاملراد هبا أن األمر القائم بالنفس هل صيغت له عبارة مشعرة به 
  وإذا قال نفاة كالم النفس لألمر صيغة فنفس الصيغة عندهم هي األمر فصيغة 

ر مل تكن اإلضافة حقيقية وهي يف مذهب قول القائل نفس الشيء وذاته فإذا الح ما نعين األمر إذا أضيفت إىل األم
  بالصيغة يف كل مسلك فقد اختلفت االراء يف املقصود املعنوي من املسألة 

فاملنقول عن الشيخ أيب احلسن رضي اهللا عنه ومتبعيه من الواقفية أن العرب ما صاغت لألمر احلق القائم  - ١٢٩
عبارة فردة وقول القائل افعل متردد بني األمر والنهي نظرا إىل مذهب الوعيد وإن فرض محله على غري  بالنفس

النهي فهو متردد بني رفع احلرج على مذهب قوله تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا وبني االقتضاء مث هو يف مسلك 
  اللفظ عند الواقفية بني هذه اجلهات كلها االقتضاء متردد بني الندب واإلجياب فتبني من جمموع ما ذكرناه تردد 

مث اختلف أصحابه يف تنزيل مذهبه فقال قائلون اللفظ صاحل جلميع هذه احملامل صالح اللفظ املشترك للمعاين اليت 
  هيئت اللفظة هلا 

ع وقال اخرون ليس الوقف مصريا إلىدعوى االشتراك وضعا يف اللسان ولكن املعىن به أنا ال ندري على أي وض
  جرى قول القائل افعل يف اللسان فهو إذا مشكوك فيه على هذا الرأي 

مث نقل بعض مصنفي املقاالت أن أبا احلسن رمحه اهللا يستمر على القول بالوقف مع فرض القرائن وهذا زلل يف 



اية الوضوح ذو النقل بني والوجه أن يورك بالغلط على الناقل فإنه ال يعتقد الوقف مع فرض القرائن احلالية على هن
  حتصيل 
والذي أراه يف ذلك قاطعا به أن أبا احلسن رمحه اهللا ال ينكر صيغة تشعر بالوجوب الذي هو مقتضى  - ١٣٠

  الكالم القائم بالنفس حنو قول القائل أوجبت 

فإذا  وألزمت أو ما شاكل ذلك وإمنا الذي تردد فيه جمرد قول القائل افعل من حيث ألفاه يف وضع اللسان مترددا
كان هذا كذلك فما الظن به إذا اقترن بقول القائل افعل لفظ أو ألفاظ من القبيل الذي ذكرناه مثل أن تقول افعل 

  حتما أو افعل واجبا 
نعم قد يتردد يف أن الصيغة اليت فيها الكالم إذا اقترنت باأللفاظ اليت ذكرناها ما املشعر باألمر النفسي األلفاظ 

  ئل افعل أم هي يف حكم التفسري لقول القائل افعل وهذا تردد قريب املقترنة بقول القا
  مث ما نقله النقلة خيتص بقرائن املقال على ما فيه من اخلبط فأما قرائن األحوال فال ينكرها أحد 

  فهذا هو التنبيه على سر مذهب الشيخ أيب احلسن والقاضي رمحهما اهللا وطبقة الواقفية 
م يقف على حقيقة مذهبهم إال خواص األصوليني فذكر بعضهم أن افعل لرفع احلرج مث فأما املعتزلة فل - ١٣١

يصري مع االقتران بالوعيد على الترك مقتضيا مقتضيا إجيابا وباالقتران بوعد الثواب على الفعل مع التخيري يف الترك 
  مقتضيا استحبابا وأصل اللفظ لو جترد لرفع احلرج 

قتضاه عند اإلطالق الندب وهو أقرب إىل حقيقة مذهب القوم من األول وإن مل يكن وذهب ذاهبون منهم إىل أن م
  ناصا على سر مذهب القوم 

وصرح صاحب املغىن يف شرح العمد بسر املذهب فقال الصيغة اليت فيها الكالم موضوعة للداللة على إرادة 
  مطلقها االمتثال فهذا مقتضاها مث ال يكون 

الطاعة تنقسم إىل املستحب واملستحق فإن اقترن باللفظ وعيد كان الوعيد داال على  املراد إال طاعة بيد أن
الوجوب ومدلول اللفظ اإلرادة فحسب فيخرج منه إذا أن اللفظ ليس مترددا بني معنيني وإمنا معناه اإلرادة 

  والوجوب متلقى من الوعيد املقترن به 
هور منهم أن الصيغة اليت فيها الكالم لإلجياب إذا جتردت عن وأما مجيع الفقهاء فاملشهور من مذهب اجلم - ١٣٢

القرائن وهذا مذهب الشافعي رمحه اهللا واملتكلمون من أصحابنا جممعون على اتباع أيب احلسن يف الوقف ومل يساعد 
  الشافعي منهم غري األستاذ أيب إسحاق 

متعلق مذهب الواقفية واالعتراض عليه مث إذا  والذي يقتضيه الترتيب املفضي إىل درك احلق البداية بذكر - ١٣٣
  جنز أتبعنا مذهب املعتزلة بالرد عليهم مث نذكرمعتصم الفقهاء مث خنتم القول باحلق املبني 

فأما الواقفية فحاصل كالمهم راجع إىل منهاج واحد وإن ترددت العبارة عنه وحنن نسرده فنقول قول القائل افعل 
الك العقول فإن العقول ال جتول يف مقتضيات العبارات فمن ادعى اختصاص اللفظ ليس خمتصا مبحل أخذا من مس

جبهة فسيتلقى ما يدعيه من النقل والنقل ينقسم إىل الشرع واللسان فإن قيل هو متلقى من اللسان قيل ملن يدعي 
قل فيه صريح من ذلك أتنقل هذا منصوصا عليه أم تستفيده استنباطا من مأخذ اللغة فإن زعم املخاطب أن الن

العرب فهو مباهت مث يرد عليه تقسيمه فيقال النقل ينقسم إىل ما يقع متواترا وإىل ما يقع احادا فإن ادعى الثقل 



آحادا مل حيتفل به فإن نقل اآلحاد ال يوجب علما واملطلوب يف هذه املسألة العلم وإن ادعيت النقل تواترا كان ذلك 
  العلم الضروري ويتضمن استواء طبقات مجيع العقالء يف دركه كما سيأيت ذلك  حماال فإن النقل املتواتر يوجب

مشروحا يف أحكام األخبار وحنن معاشر الواقفية مصرون على املخالفة مستمرون عليها على مر االباد من غري نكر 
  وعناد فقد بطل التلقى من جهة النقل الصريح 

من مأخذ اللغة ومصادرها ومواردها فمعىن ذلك أنه ألفى اللفظ فإن زعم من خناطبه أن يتلقى اختصاص الصيغة 
الذي فيه اخلالف مستمرا لإلشعار باملعىن الذي يعتقده وهذا ال ميكن ادعاؤه فإن هذه الصيغة واردة على وجوه ال 

  سبيل إىل جحدها 
عينها حرية بأن تقدر فإن صار صائر إىل محل بعض الوجوه على اقتضاء القرائن كان متحكما وكانت اجلهة اليت 

  فيها القرينة أيضا وإذا حتقق تعارض األقوال وتساويها فيتضمن ذلك الوقف ال حمالة 
وإن نسب املخاطب مذهبه إىل الشرع رد عليه تقسيم النقل الصريح واألخذ من االستنباط كما سبق يف اللغة 

  وجرى الكالم على حنو ما مضى يف اللغة 
  بكر رمحه اهللا يف مصنفاته هذا مساق كالم القاضي أيب 

والوجه يف الرد واالعتراض عليه أن نقول للمتمسك هبذه الطريقة أبن لنا أصلك يف اللفظ أتقول إنه  - ١٣٤
مشترك أم تزعم أن ذلك غري معلوم منه أيضا فإن زعم أن اللفظ مشترك رد عليه تقاسيم الطريقة يف العقل والنقل 

العرب بوضع اللفظ مشتركا ادعاء مفتقر إىل مستند إذ من أبواب اللغات  والتصريح والتلويح فإن احلكم على
األلفاظ املشتركات وإن زعم طارد الطريقة أنه ال يدري شيئا من ذلك مل يترك والركون إىل هذه العمامة العمياء 

كيف جيوز يف مطرد واجلهالة اجلهالء وقيل له اللفظ الذي فيه الكالم متردد يف اللسان كثري التدوار يف احلوار ف
  العادة أن تتقرض العصور وتعتقب الدهور على إطالق هذا اللفظ على تكرر وكرور 

  ال يبحث عنه باحث وال يبغى الوقوف على معناه وهذا حمال ال سبيل إىل اعتقاده 
ا رجع وقد رأيت كالم القاضي مائال إىل دعوى اإلشتراك أخذا من وجدانه هذا اللفظ على جهات يف الكالم وإذ

إىل هذا املرجع الح على قرب وكثب سقوط ما اختاره وأمكن أن يقال مب تنكرون على من يزعم أن التردد ملكان 
اختالف القرائن وهذا ال سبيل إىل دفعه إال بقاطع وتنسل بفرض هذا عليه دعوى القطع من يده وينعكس على 

  اجلهالة وقد بان بطالهنا 
  لواقفية وشفاء الغليل يتبني يف آخر املسألة إن شاء اهللا تعاىل فهذا مقنع يف إبطال ما اعتمده ا

فإن عرب من الواقفية عن حماولة روم الوقف معرب فقال إذا قال السيد لغالمه افعل حسن منه االستفهام واالستعالم 
ن حسن على الستبانة املراد يف الوجوب أو غريه كان ذلك ركيكا من الكالم واجته يف درئه على القرب أن ذلك إ

الندور فعند ختيل إشكال يف قرائن األحوال والغالب أن يعد املراجع يف ذلك متكلفا وقد يستحق بدون ذلك 
  التأديب 
فأما املعتزلة فقد بنوا حقيقة أصلهم على اقتضاء الصيغة اإلرادة وقد تقدم الرد عليهم فيه حماال على فن  - ١٣٥

ميان على التعميم وال يريد اإلميان ممن كفر وال مطمع يف اخلوض يف هذا األصل الكالم واهللا سبحانه وتعاىل أمرنا باإل
  العظيم 
وأما الفقهاء فال أرى هلم كالما مرضيا يعول على مثله يف ابتغاء القطع ولكن من أظهر ما ذكروه أن  - ١٣٦



مر يف طلب إثبات اإلجياب وال الصحابة املاضني واألئمة املتقدمني رضي اهللا عنهم أمجعني كانوا يتمسكون مبطلق األ
  ينزلون عنه إال بقرينة تنبه عليه 

وهذا املسلك ال يصفو من شوائب النزاع ويتطرق إليه أهنم كانوا يفعلون ذلك فيما اقترن به اقتضاء اإلجياب وكل 
  مسلك يف الكالم تطرق إليه إمكان مل يفض إىل القطع 

لة والفقهاء فما املختار عندكم قلنا قد حان االن أن نبتدىء فإن قيل قد أبطلتم الوقف ومذهب املعتز - ١٣٧
  املسلك احلق يف صيغة املباحثة والتقسيم ومبادرة أطراف الكالم باإلسقاط حىت يقرب تعيني املدرك 

  مث إذ ذاك نطبق املفصل وهنجم على مدرك احلق 
فعل فليس من التحقيق على شيء فإنا على فنقول من أنكر أن العرب ما فصلت بني قول القائل افعل وبني قوله ال ت

اضطرار نعلم الفصل يف ذلك كما نعلم الفصل بني قول القائل فعل وبني قوله ما فعل وال معىن لبسط ذلك مع 
وضوحه فإذا سقط هذا رددنا النظر إىل اإلباحة اليت هي ختيري وال اقتضاء فيها وال طلب وقلنا ال شك يف فصل 

ال حرج عليك فعلت أو تركت وبني قوله افعل فإن الصيغة األخرية مقتضاها الطلب ال العرب بني قول من يقول 
  حمالة وليس يف اإلباحة من معىن الطلب شيء 

  فقد الح سقوط اإلباحة عن متضمن الصيغة ومل يبق إال الندب 
  والندب من ضرورة معناه التخيري يف الترك وليس يف قول القائل افعل ختيري يف الترك أصال 

  وقد تعني االن أن نبوح باحلق ونقول افعل طلب حمضال ال مساغ فيه 

  لتقدير الترك فهذا مقتضى اللفز اجملرد عن القرائن 
فإن قيل فهذا مذهب الشافعي رمحه اهللا وأتباعه وهو املصري إىل اقتضاء اللفظ إجيابا قلنا ليس كذلك فإن الوجوب 

ترك وليس ذلك مقتضى متحيض الطلب فإذا الصيغة لتمحيض الطلب عندنا ال يعقل دون التقييد بالوعيد على ال
والوجوب مستدرك من الوعيد وبني هذا وبني ما حكيناه عن عبد اجلبار مضاهاة يف املسلك وبيان عظيم يف املغزى 

  واملدرك 
  وأنا أبىن على منتهى الكالم شيئا يقرب ما اخترته من مذهب الشافعي رمحه اهللا 

الشرع أن التمحيض يف الطلب متوعد على تركه وكل ما كان كذلك ال يكون إال واجبا  فأقول ثبت يف وضع
  وهذا منتهى املسألة وباهللا التوفيق 

  فصل

الصيغة اليت تكلمنا على أصلها تفرض مطلقة ومقيدة وتتعلق هبا وهي مطلقة مسائل مجة وتتعلق هبا وهي  - ١٣٨
  مقيدة مسائل وأحكام 
ق ونسرد مسائله مث نذكر التقييد ومعناه وأحكام املقيد وما يقع التقييد به من حال أو وحنن نبدأ بأحكام اإلطال

  مقال أو سوابق أو لواحق احق إن شاء اهللا 

  القول يف الصيغة املطلقة



  مسألة 
  صيغة األمر إذا وردت مطلقة ففي اقتضائها على رأي من ال يتوقف تكرير اإلمتثال خالف بني األصوليني  - ١٣٩
  ب ذاهبون إىل أهنا تقتضي التكرير على استيعاب الزمان مع اإلمكان وهذا اختياراألستاذ أيب إسحاق رمحه اهللا فذه

  وذهب األكثرون إىل أهنا ال تقتضي عند اإلطالق إال االمتثال مرة واحدة 
  وحنن نذكر ما لكل فريق مث خنتم املسألة باملختار عندنا  - ١٤٠

  تكرير فمعتقدهم األقوى عندهم اعتبار األمر بالنهي ويف ذلك مسلكان أما الصائرون إىل اقتضاء ال
أحدمها أن األمر اقتضاء إثبات والنهي اقتضاء انكفاف ومها جيتمعان يف يف اصل االقتضاء واإلطالق فإذا تضمن 

  أحدمها استيعاب الزمان كان الثاين يف معناه 
ى عن أضداد املأمور به وإذا كان كذلك فالنهي يقتضي والوجه الثاين يف التمسك بالنهي أن األمر بالشيء هن

اإلنكفاف عن أضداد املأمور به عموما ومن ضرورة االنكفاف عنها إدامة اإلمتثال فإن احملل ال خيلو عن األضداد 
  كلها ال سيما األكوان وهي معظم أفعال املكلفني وهذا الذي متسك به هؤالء باطل 

  سلك القياس فمردود فإن قضايا األلفاظ ال تثبت باألقيسة وقد سبق يف ذلك قول بالغ أما االعتبار بالنهي مطلقا مب
وأما املسلك الثاين فال أصل له فإن األمر عندنا ال يتضمن هنيا عن أضداد املأمور به وسيأيت القول يف ذلك مشروحا 

  إن شاء اهللا تعاىل 

ستيعاب هو النهي اجملرد املقصود فأما ما يقع ضمنا ولو فرض تسليم ذلك فال مستروح فيه فإن النهي يقتضي اال
فهو يف اقتضاء االنكفاف عن األضداد على حسب اقتضاء األمر يف االمتثال فإذا كان اخلصم يعتقد أن صيغة األمر 

تقتضي االمتثال مرة واحدة فتضمنها النهي عن األضداد على هذا النحو يقع وهذا ممثل بالصيغة املقيدة باملرة 
دة فإهنا تتضمن على هذا الرأي املسلم جدال هنيا عن األضداد من غري استيعاب والسبب يف ذلك أن ما يقع الواح

  ضمنا فإنه يتبع املتضمن يف مقتضاه ال حمالة 
ومما متسك به أصحاب التكرار أن قالوا األمر يقتضي وجوب اعتقاد االمتثال والعزم عليه قبل اإلقدام على االمتثال 

  قد اوالعزم يعمان وال خيتصان فليكن اإلمتثال املقصود كذلك نفسه مث الع
وهذا ركيك ال أصل له فإن اعتقاد الوجوب ليس من مقتضيات األمر وإمنا هو من حكم العقد الصحيح املفضي 
 بصاحبه إىل اإلذعان ألوامر اهللا ولو فرض األمر مقيدا باإلمتثال مرة واحدة لكان القول يف العقد على هذا النحو

  فال حاصل هلذا الكالم 
وإن طمع من ال حييط باحلقائق أنه يسلم له دوام اعتقاد وجوب االمتثال يف الصيغة املطلقة على معىن أن االمتثال 
يدوم وجوبه والعقد حبسبه فهذه غباوة وذهول عن حمل اخلالف ومن شرط هذا اجملموع أن نقتصر فيه على الرمز 

  عزم فسأذكر فيه فصال مستقصى يف املسألة اليت تلي هذه إن شاء اهللا تعاىل إىل أمثال هذه املخاالت وأما ال

  وأما الصائرون إىل أن الصيغة املطلقة تقتضي امتثال املأمور به مرة واحدة فقد متسكوا مبسلكتني  - ١٤١
  أحدمها يشتمل على االستشهاد باألمثلة 

  والثاين يتضمنه معىن يرونه معتمدهم 
قالوا إذا قال قائل تصدق زيد أو ليتصدق زيد مل يتضمن ذلك إدامته بل يشعر بالفعل مرة واحدة فأما األمثلة فقد 

فليكن صيغة األمر كذلك ومما استشهدوا به الرب يف اليمني مث أوردوا احلنث نظريا للنهي فقالوا من حلف ليفعلن بر 



  نكفاف عنه عموما وهذا يناظرالنهي باملرة الواحدة وهو نظري األمر فإذا حلف ال يدخل الدار فمتضمنه اإل
وهذا املسلك غري مرضى عند احملققني فإن مساقه القياس واعتبار اللفظ باللفظ وهو حمسوم عند احملققني فإن أمكن 
حتقيق اللفظ نقال واستنباطا فهو املفيد وإن كان بالتعويل على القياس فهو ساقط وال سيما مع العلم بتفاوت صيغ 

  ف مقتضياهتا األفعال واختال
واملسلك الثاين للقوم أهنم قالوا من امتثل األمر مرة يسمى ممتثال ولو كان ما جاء به بعض مقتضى اللفظ ملا ساغ 

تسميته ممتثال وهذا ساقط فإنه جيري مثله يف األمر املقيد بالتكرار وهو يف القيام باإلمتثال موصوف يف قدر ما جاء به 
  ام حبكم املوافقة وعليه اإلستتم

فإن قيل فما املختار وقد أبطلتم بزعمكم مسلك الفريقني وليس بني النفي واإلثبات مرتبة قلنا الصيغة  - ١٤٢
  املطلقة تقتضي اإلمتثال واملرة الواحدة 

ال بد منها وأنا على الوقف يف الزيادة عليها فلست أنفيه ولست أثبته والقول يف ذلك يتوقف على القرينة والدليل 
يه أن صيغة األمر ومجلة صيغ األفعال عن املصدر واملصدر ال يقتضي استغراقا وال خيتص باملرة الواحدة القاطع ف

واألمر استدعاء املصدر فنزل على حكمه ووجب من ذلك القطع باملرة الواحدة والتوقف فيما سواها فإن املصدر 
  د هذا وذلك يستدعي إبانة بقرينة مل يوضع لإلستغراق وإمنا هو صاحل لو وصف به وسيأيت ذلك مشروحا بع

فإذا وضح هذا مستقال طاب بعده ضرب صيغ األفعال مثاال فإذا قال القائل تصدق زيد مل يتضمن اختصاصا 
  بصدقة واحدة بل األمر فيه على حسب ما نبهنا عليه يف األمر 

ضي االنكفاف مرة واحدة فإن قيل مقتضى ما ذكرمتوه أن النهي ال يتضمن استيعاب الزمان باالنكفاف بل يقت
ويتوقف فيما عداها قلنا لو كان النهي متلقى من املصدرلكان كذلك وإمنا هو متلقى من النفي والنفي املضاف إىل 

واحد منكر من جنس يقتضي التعميم فإذا قال القائل مل أر رجال اقتضى هذا نفى الرؤية عن جنس الرجال وإذا قال 
س فالنفي الذي يف النهي قرينة تقتضي االستغراق وال يتصور على هذا أن يكون رأيت رجال اقتضى واحدا من اجلن

  النهي إال مقترنا وليس األمر كذلك فلزم فيه اإلستغراق فوجب تنزيل األمر على حكم املصدر احملض 
  وإن راجع باحث فيما ذكرناه من اقتضاء النفي العموم فليس ذلك من غرض هذه املسألة وال شك فيه 

ر الكايف يف التنبيه على اقتضاء النفي العموم أن اإلثبات خيتص بثابت والنفي ال اختصاص له فكان اجلنس والقد
  كالشخص يف حقه 

  مسألة 
الصيغة املطلقة اليت فيها الكالم إن قيل إهنا تقتضي استغراق األوقات باالمتثال فمن ضرورة ذلك الفور  - ١٤٣

  قتضاء مبادرة االمتثال والبدار واستيعاب الصيغة يف موردها ا
فإذا جرى التفريع على املذهب اآلخر يف أن الصيغة ال تقتضي استغراق الزمان فعلى هذا اختلف األصوليون فذهب 

  طائفة إىل أن مطلق الصيغة يقتضي الفور والبدار إىل االمتثال وهذا معزى إىل أيب حنيفة رمحه اهللا ومتبعيه 
قة ال تقتضي الفور وإمنا مقتضاها االمتثال مقدما أو مؤخرا وهذا ينسب إىل وذهب ذاهبون إىل أن الصيغة املطل

  الشافعي رمحه اهللا وأصحابه وهو األليق بتفريعاته يف الفقه وإن مل يصرح به يف جمموعاته يف األصول 
يتبني أحدمها ومل وأما الواقفية فقد حتزبوا حزبني فذهب غالهتم يف املصري إىل الوقف إىل أن الفور والتأخري إذا مل 

يتعني بقرينة فلو أوقع املخاطب ما خوطب به عقيب فهم الصيغة مل يقطع بكونه ممتثال وجيوز أن يكون غرض اآلمر 



  فيه أن يؤخر وهذا سرف عظيم يف حكم الوقف 
ى يف اخر وذهب املقتصدون من الواقفية إىل أن من بادر يف أول الوقت كان ممتثال قطعا فإن أخر وأوقع الفعل املقتض

  الوقت فال يقطع خبروجه عن عهدة اخلطاب وهذا هو املختار عندنا 
  وذهب القاضي أبو بكر رمحه اهللا إىل ما شهر عن الشافعي من محل الصيغة 

على إيقاع االمتثال من غري نظر وقت مقدم أو مؤخر وهذا بديع من قياس مذهبه مع استمساكه بالوقف وجتهيله 
  من ال يراه 

يتعني التنبيه له أمر يتعلق بتهذيب العبارة فإن املسألة مترمجة بأن الصيغة على الفور أم على التراخي  ومما - ١٤٤
فأما من قال إهنا على الفور فهذا اللفظ ال بأس به ومن قال إهنا على التراخي فلفظه مدخول فإن مقتضاه أن الصيغة 

لشافعي والقاضي رمحهما اهللا بأن يقال الصيغة تقتضي اإل متثال املطلقة فالوجه أن يعرب عن املذهب األخري املعزو إىل ا
  وال يتعني هلا وقت 

وإذا بانت املذاهب فنذكر بعدها معتمد كل فريق ونتعقبه بالنقض وجنرد بعد املباحثة توجيه ما اخترناه  - ١٤٥
  فلتقع البداية بأصحاب الفور 

خيل القول بعد ذلك من أن يقال يعصى املخاطب بالتأخري عن فمما اعتمدوه أن الصيغة إذا وردت واقتضت إجيابا مل 
وقت الفهم واإلمكان وهذا معىن الفور أو يقال ال يعصي بتأخري االمتثال مث ال ينضبط جواز التأخري بوقت وال يتعني 

أو ال ينسب  له زمان فلو مات املخاطب بعد امتداد الزمن وما كان امتثل مل خيل األمر فيه إما أن ينسب إىل العصيان
  إليه 

فإن قيل إنه مات غري عاص فهذا إسقاط اإلجياب بالكلية قطعا وإن قيل مات عاصيا كان ذلك مناقضا جلواز التأخري 
  فإنه فعل ما له أن يفعل فإن قيل جوز له التأخري بشرط سالمة العاقبة كان ذلك ربط التكليف بلبس وعماية 

  مها املعارضة مبناقضات ال درء وهذا الذي ذكروه ينقضه وجهان أحد - ١٤٦

هلا فإن األمة أمجعت على وجوب قضاء الصلوا ت اليت فاتت بأعذار مث العمر وقتها على الفسحة وكذلك 
الكفارات والذي ذكره هؤالء يقتضي مساقة امتناع وجوب شيء على الفسحة وليس ما اعتمدوه متلقى من قضية 

  تحالة ذلك يف مقتضي الوجوب الصيغة لدى اإلطالق وإمنا هو مبين على اس
والذي يوضح هذا املسلك من غري استشهاد مبسألة أن العقل ال حييل اقتضاء شيء على االجياب مع تقدير عمر 

املخاطب ظرفا له وال خيالف يف جتويز ذلك خمالف فيبينه ويف اإلعتراف هبذا سقوط أصل الكالم فقولنا فيما 
  املطلق كقوهلم يف الصيغة املقيدة جبواز التأخري فهذا وجه يف اجلواب كاف  استنكروه على صيغة التقسيم يف اللفظ

والوجه الثاين يف تعيني قسم من األقسام اليت ذكروها واملقطوع به أن املخاطب إذا مات بعد اإلمكان ومل ميتثل لقى 
أيناه مقطوعا به أجزناه وال اهللا سبحانه وتعاىل عاصيا وللفقهاء يف هذا اختباط طويل لسنا لذكره االن ولكن ما ر

  مباالة بقول من يقول من الفقهاء إنه مات غري عاص 
وما ذكروه على ذلك من ارتباط األمر جبهالة يف العاقبة هتويل ال حتصيل له فإن هذا النوع من اجلهالة  - ١٤٧

اب فبني وأما ما يناىف اإلمكان حمتمل وإمنا املمتنع جهالة متنع فهم اخلطاب أو إمكان االمتثال أما ما مينع فهم اخلط
فهو مثل أن يقال لشخص أعتق عبدا من عبيد الدنيا وهو معني عند االمر ومل يعينه للمخاطب فإن وافق عتقه تقديره 



كان ممتثال وإن مل يوافقه عرضه للعقاب فهذا ينقدح وجه امتناعه على ما سيأيت شرحنا عليه يف كتاب النواهي إن 
  شاء اهللا تعاىل 

ا تكليف املرء شيئا مع تقدير عمره مهلة وفسحة وهو أنه إن امتثله فاز باألجر وإن أخلى العمر منه تعرض فأم
  للمعصية فال استحالة يف هذا 

ومما متسك به هؤالء وهو قريب املأخذ مما سبق أن قالوا إذا اقتضت الصيغة إجيابا فالواجب ما ال جيوز  - ١٤٨
ناجز فليمتنع تركه إذ لو جاز تركه يف الزمان األول من أزمنة اإلمكان ملا كان  تركه واتصاف املأمور به بالوجوب

متصفا بالوجوب فيه وهذا قد استهان به من مل حيط باحلقائق وهو صعب عسر ورمبا حيرر ذلك فيقال الواجب ما 
مع إعواصه ال يتأتى للقوم  يتعني اإلقدام عليه فإذا مل يتعني اإلقدام عليه يف الزمان األول مل يكن واجبا فيه وهذا

التعلق به إلثباهتم واجبا مقيدا جبواز التأخري كما سبق ذكره يف الطريقة األوىل ولكن اإلشكال قائم يف النفس يف 
  الصورة املتفق عليها 

وقد تردد جواب القاضي رمحه اهللا يف هذا املقام الستشعاره إشكال الكالم فمما ذكره أن التأخري عن  - ١٤٩
ن األول إمنا يسوغ ببدل قائم مقام الفعل املقتضى ولواله لسقط حكم الوجوب على ما اقتضاه مساق الطريقة الزما

مث زعم أن البدل هو العزم على اإلمتثال يف اإلستقبال وقال من أخر االمتثال غري خمطر بباله العزم عصى ربه تعاىل 
وبني العزم إىل اخر وقت اإلمكان مث ذلك الوقت يتعني  مث يتعرض له كذلك يف كل وقت يتعني ويتردد بني اإلمتثال

  للفعل 
وهذا خروج عظيم عن مسلك التحقيق وفيه أوال التزام أمر اقتحاما عليه من غري أن يشعر اللفظ به وقد  - ١٥٠

م صار هذا احلرب إىل الوقف يف أصل الصيغة من حيث إنه مل يسنح له من اللفظ وجه قاطع مث التزم يف مساق الكال
  بإثبات العزم الذي ليس يف اللفظ إشعار به وفيما صار إليه خصلة أخرى عظيمة املوقع وهي 

أنه إذا وجب يف كل وقت الفعل أو العزم فقد أخرج الفعل عن كونه واجبا فإن من مذهبه وأصل كل حمقق أن 
فعل والعزم فقد أخرج الفعل الواجب من خصال كفارات اليمني واحد ال بعينه فإذا ردد يف كل وقت ختيريه بني ال

عن كونه واجبا جزما وردد الوجوب بينه وبني غريه فالواجب بينه فالواجب إذا أحدمها مث إمنا كان يستقيم ما ذكره 
لو ساعده نقلة الشريعة وقد أمجع املسلمون قاطبة على أنه ال جيب على املخاطب االعتناء بالعزم يف كل وقت ال 

 خيطر للمخاطب عزم أصال وجرى منه اإلمتثال يف أثناء العمر والواجب على التخيري فليس يتفق االمتثال فيه ولو مل
  من العلماء من يعصيه لتركه العزم فيما سبق 

وكذلك من صار إىل اتصاف الصالة بالوجوب يف أول وقتها مع اتساع الزمان فال نقول جيب على  - ١٥١
ل أو عزم ولكن لو أضرب عنه مث أقام الصالة يف وسط الوقت مل املكلف أن ينتبه ألول الوقت فال خيليه عن فع

  ينسب إىل املعصية ومل يبؤ باإلمث 
والذي أراه يف طريقة القاضي رمحه اهللا أنه إمنا يوجب العزم يف الوقت األول وال يوجب جتديده مث حيكم  - ١٥٢

النية على العبادة الطويلة مع عزوب  بأن ذلك العزم ينسحب حكمه على مجيع األوقات املستقبلة وهذا كانبساط
  النية وال ينبغي أن يظن هبذا الرجل العظيم غري هذا على أنا ال نرى ذلك رأيا 

فإن قيل فما وجه اجلواب عن السؤال وكيف السبيل إىل حل اإلشكال قلنا قد اشتهر من مذهب الشافعي  - ١٥٣



ول الوقت وظهر خالف أيب حنيفة له رضي اهللا عنه مث رضي اهللا عنه املصري إىل أن الصالة تتصف بالوجوب يف أ
  صح من 

نصه واتفاق ذوي التحقيق من أصحابه أن من أخر الصالة عن اول وقتها ومات يف أثناء الوقت مل يلق اهللا تعاىل 
عاصيا فإن كان كذلك فال معىن عندي لوصف الصالة بالوجوب يف أول الوقت إال على تأويل وهو أن الصالة لو 

مت يف أول الوقت لوقعت على مرتبة الواجبات وأجزأت وهي على القطع كالزكاة تعجل قبل حلول احلول وال أقي
يدرأ هذا التحقيق قول الفقهاء إن عبادات األبدان ال تقدم على أوقات وجوهبا فإن الذي ذكرناه إظهار منا خلالف 

  ما استبعدوه قطعا 
استنكروا الوجوب على حكم جواز التأخري كسبيل مكاملة أصحاب وسبيل مكاملة أصحاب أيب حنيفة يف ذلك إذا 

الفور يف الطريقة األوىل وإن تفطنوا لنفي املأمث يف الصالة وسلم هلم ذلك فال وجه ملناكرهتم ومناظرهتم مع تسليم 
شرذمة  ذلك فإن أصر مصر على املخالفة مل ينتظم ذلك إال مع تأثيم من ميوت يف أثناء الوقت فقد ذهب إىل ذلك

  من األصحاب فهذا قوىل يف األمر املؤقت 
فأما األمر املسترسل على العمر فالذي أراه فيه أن من أخره فال يقطع القول فيه بنفى اإلمث عنه وال يطلق إال 

مشروطا فعلى هذا إذا احلج واجب على املستطيع يف أول سنة اإلستطاعة وعليه لو أخر اخلطر يف التعريض للمأمث 
يف نفسه أمل ناجز وهذا معىن قول القائل من مات ومل حيج انبسطت املعصية على مجيع سىن اإلمكان فليفهم واخلوف 

  الناظر ما ذكرناه 
والذي يكشف الغطاء فيه أن الواجب احملقق املضيق ال يتميز عما ليس واجبا بوقوع العقاب بالتارك ال حمالة فإن 

حاصل األمرإىل الرهب واخلوف وليس بعد هذا البيان بيان وهو جناز فضل اهللا مأمول وأمور العاقبة غيب فيئول 
  الطريقة 

ومما متسك به أصحاب الفور النهي على النسق املقدم يف مسألة التكرار فقالوا النهي ينتجز مقتضاه فليكن  - ١٥٤
  األمر يف معناه وقد سبق الكالم على النهي 

شروط بالتوافق على أن الصيغة ال تقتضي استغراق األوقات وإذا والذي جندده اآلن أن اخلوض يف هذه املسألة م
  كان كذلك فالنهي باالتفاق يقتضي االستغراق فكيف يتجه تنزيل األمر على النهي 

ومما تعلق به املتكلفون أن قالوا جيب االعتقاد على الفور فليكن االمتثال كذلك وقد أوضحنا أن االعتقاد أمر كلي 
خاصة وإمنا هو حكم مجلي يتعلق بتطويق الشريعة وتصديق منهيها صلوات اهللا عليه وسالمه  ال اختصاص له بصيغة

  وهو جيري يف األمر املقيد جبواز التأخري كما سبق 
  وشرطنا قبض الكالم بعد الوضوح وإعداد مجام التقرير للمشكالت فهذا منتهي مسلك أصحاب الفور 

فمن مسالكهم ما ذكره القاضي أبو بكر رمحة اهللا عليه معتمدا لنفسه يف فأما من مل ير الفور وجوز التأخري  - ١٥٥
اختيار هذا املذهب وذلك أنه قال األوقات يعرب هبا عن حركات الفلك واعتقاب طلوع الشمس وغروهبا وهذه 

املتلقي من الصيغة املعاين ال تعلق للتكاليف هبا فإهنا خارجة عن متعلق إرادات املكلفني واعتقاد ارتباط تعلق اإلمتثال 
املطلقة هبا مبثابة اعتقاد تعلق اإلمتثال بتارات وحاالت تطرأ كالتغيم واإلصحاء وغريمها فالوجه فهم اإلمتثال وقطعه 

  عن األوقات فإن كان جيوز تقدير تعليق التكليف هبا تصرحيا وتقييدا 



كالمه الذي استاقه يف نفي تعيني الزمان  فيجوز فرض ذلك يف التارات اليت ذكرناها من التغيم والصحو ورمبا عضد
  باملكان فإن املكان ال يتعني وإن كان الفعل يقع يف مكان ال حمالة فليكن الزمان كذلك 

وقد تكلف بعض أصحاب الفور وزعم أنه يتعني لالمتثال املكان الذي يصادف املخاطب فيه اإلمكان يف أول الزمان 
أن هذا إمنا يثبت العتقاد تعني أول الزمان ويف مفارقة املكان تأخري عن وهذا وإن كان كذلك فهو ساقط من جهة 

  أول الزمان فكان ذلك من حكم الزمان ال من حكم املكان 
  وهذا الذي ذكره رمحه اهللا بالغ يف التخيل وقد يكيع عنه من ليس بذي حظ وافر يف التحقيق 

متثال أو جتويز التأخري مما ال ينكر عده من مقاصد االمرين وسبيل مفاحتته بالكالم أن نقول االبتدار إىل اال - ١٥٦
ولذلك تنافس املتنافسون ومن عد النظر يف هذا الفن من قبيل النظر يف تقدير ارتباط االمتثال بالتغيم واإلصحاء فقد 

  جانب اإلنصاف واستوطأ مركب اإلعتساف وهذا ال خفاء به قبل اخلوض يف احملاجة وحل ما موه به 
ذي خيطر له ما ذكرناه من البدار ونقيضه قد ال خيطر له الوقت والزمان وحقيقتهما فاستبان أن ما ذكره ليس مث ال

باملرضى يف مساق التحقيق ويطرد يف عرف املتخاطبني البحث عما ذكرناه ويبعد البحث عما استشهد به من 
  يفرض  احلاالت والتارات فكان تقدير مبادرة اآلمتثال يف حكم غرض من اآلمر

  فهمه واإلحاطة به من غري نظر يف الوقت 
مث القول احلق فيه أن األمر اقتضاء ناجز واملقتضى مطلوب على الوجوب وحق الوفاء بالطلب التنجيز مع  - ١٥٧

  اإلمكان فمن أراد مداراة هذا باإليهام بذكراألوقات وخروجها من اإلرادات فقد أبعد 
رون إىل أن االمتثال هو املطلوب يف أي وقت فرض أن قالوا إن األمر ميثل ومما متسك به الفقهاء الصائ - ١٥٨

بالرب يف اليمني وإذا قال القائل ألدخلن الدار مل يتعني إلقسامه الوقت األول ولكن مهما فرض الدخول كان برا وقد 
وت قضاياها عند تغاير أوضحنا أن هذا املسلك مدخول فإنه قياس لفظ على لفظ مع العلم بتغاير معاين الصيغ وتفا

حماهلا مث قول القائل ألدخلن الدار يف حكم وعد مؤكد بالقسم واألمر طلب ناجز فليقتض الوفاء الناجز وهذا وإن 
  كنت ال أرضاه فلم أورده معتمدا عليه وإمنا ذكرته إلظهار إمكان ختيل الفرقان بني الصيغتني 

ىل إيقاع الفعل املطلوب مل يقطع بكونه ممتثال فهذا جماحدة فأما من قال من أصحاب الوقف إن من بادر إ - ١٥٩
وخروج عن حكم اللسان بديهة وضرورة فإن من أطلق الصيغة ومل تثبت قرينة تقتضي التأخري فاملخاطب إذا ابتدر 

  عد مسارعا إىل الطاعة وكان ممتثال قطعا ومن أنكر هذا فهو 

لقطع به أن املبتدر ممتثل واملؤخر عن أول زمان اإلمكان ال يقطع ملتحق مبن يعاند يف مظان الضرورات فالذي جيب ا
  يف حقه مبوافقة وال خمالفة فإن اللفظ صاحل لإلمتثال والزمان األول وقت له ضرورة وما وراءه ال تعرض له 

م بإثبات فإن قيل قد أجريتم يف أثناء الكالم لفظة واقعة إذ قلتم إن الطلب ناجز قلنا ال يستقل هذا الكال - ١٦٠
غرض فإن الطلب ليس جمحودا وإمنا حمل التردد أنه طلب مقتضاه إيقاع املطلوب ناجزا أو هوطلب مرسل مقتضاه 

إيقاع املطلوب يف أي وقت كان ومن ظن أنه يسلم له أن األمر طلب إيقاع ناجز فقد طمع يف تسليم املسألة من 
  غري دليل 
الذي أقطع به أن املطالب مهما أتى بالفعل فإنه حبكم الصيغة املطلقة وإذا جنزت املباحثة عن هذه املاخذ ف - ١٦١

موقع املطلوب وإمنا التوقف يف أمر اخر وهو أنه إن بادر مل يعص وإن أخر فهو مع التأخري ممتثل ألصل املطلوب 
  وهل يتعرض لإلمث بالتأخري فقيه التوقف 



ب منه وراء الوقت الذي يتأقت به األمر حىت ال يكون وأما وضع التوقف يف أن املؤخر هل يكون كمن يوقع ما طل
ممتثال أصال فهذا بعيد فإن الصيغة املطلقة مسترسلة وال اختصاص هلا بزمان وعن هذا أمجع املسلمون على أن كل 

مأمور به بأمر مطلق إن مل جيز تأخريه فقد امتثل فإذا فرض تأخريه مث إقامته فليس ما أقيم مقضيا قضاء وإمنا هو 
مؤدي حىت كأن الذي يوجب الفور يقدر لألمر غرضني أحدمها إيقاع املطلوب والثاين البدار به ولن يبلغ الزمان 

  األول يف 

  اإلمكان مع اعتقاد الفور والبدار فيه مبلغ الوقت املؤقت يف صيغة اللفظ وهذا واضح بني ال إشكال فيه 
اسن املذاهب كلها من النظر إىل استرسال اللفظ وتوقع اللوم وكأن هذه الطريقة اليت استقر عليها االختيار جتمع حم

والقطع باالمتثال للمبادر ورد التوقف إىل اللوم يف التأخري مع القطع بوقوع الفعل مهما وقع امتثاال فإن اللفظ ال 
  اختصاص له بوقت معني 

  مسألة لظية 
ىل أن املندوب إليه مأمور به والندب أمر على ذهب القاضي أبو بكر رمحه اهللا يف مجاعة من األصوليني إ - ١٦٢

  احلقيقة 
  وهب بعض الفقهاء إىل أن األمر ما يقتضي اإلجياب 

قال القاضي املندوب إليه طاعة ومل يكن طاعة لكونه مرادا هللا تعاىل فإنا ال مننع أن ال يريد اهللا تعاىل طاعة زيد ويأمره 
الشيء طاعة من اإلرادة على مذهب أهل احلق فلم يبق إال كونه هبا ويريد عصيانه وينهاه عنه فال يتلقى كون 

  مأمورا به 
وهذا الذي ذكره القاضي رمحه اهللا رام به مسلك القطع وليس األمر على ماظنه فإنه يتجه أن يقال املندوب إليه 

يها فائدة طاعة من حيث كان مقتضى ممن له اإلقتضاء فمن أين يلزم أن كل اقتضاء أمر وهذه املسألة ليس ف
وجدوى من طريق املعىن فإن اإلقتضاء مسلم وتسميته أمرا يؤخذ من اللسان ال من مسالك العقول وال ميكن جزم 

  الدعوى على أهل اللغة يف ذلك فقد يقول القائل 

ندبتك وما أمرتك وهو يعين ما جزمت عليك األمر وقد يقول أمرتك استحبابا فالقول يف ذلك قريب ومنتهاه آيل 
  اللفظ  إىل

  مسألة 
ذهب بعض أئمتنا رمحهم اهللا إىل أن األمر بالشيء هنى عن أضداد املأمور به وهؤالء قدروا عني األمر هنيا  - ١٦٣

  وزعموا أن اتصافه بكونه أمرا هنيا مبثابة اتصاف الكون الواحد بكونه قربا من شيء بعدا من غريه 
أن األمر يف عينه ال يكون هنيا ولكنه يتضمنه ويقتضيه وإن مل يكن  والذي مال إليه القاضي رمحه اهللا يف آخر مصنفاته

  عينه 
مث الذي ذهب إليه مجاهري األصحاب أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد املنهى عنه واألمر بالشيء هنى عن مجيع 

  أضداد املأمور به 
معلومة وليست هي علم نظم األصوات  وأما املعتزلة فاألمر عندهم هو العبارة وقول القائل افعل أصوات منظومة

يف قول القائل ال تفعل فال ميكنهم أن يقولوا األمر هو النهي فقالوا األمربالشيء يقتضي النهي عن أضداده تضمنا 
  كما ذهب إليه القاضي ولكن األمر عند القاضي هو القائم بالنفس 



التحصيل فإن القول القائم بالنفس الذي يعرب عنه وحنن نقول أما من قال إن األمر هو النهي بعينه فقوله عرى عن 
بافعل مغاير للقول الذي يعرب عنه بال تفعل وممن جحد هذا سقطت مكاملته وعد مباهتا وهذا القدر كاف يف إسقاط 

  هذا املذهب 
  وأما ما ذكره القاضي رمحه اهللا اخرا من أن األمر بالشيء ليس عني النهي 

عين هبذا اإلقتضاء الذي أطلقه املعتزلة فإن ذلك اإلقتصاء الذي ذكروه راجع إىل فهم ولكنه يقتضيه ويتضمنه فليس ي
معىن من لفظ مشعر به وهذا ال يتحقق يف كالم النفس فإن ما يقوم بالنفس ال إشعار له بغريه وإمنا هو معىن يف نفسه 

ر بالنفس يقتضي أن يقوم بالنفس معه وذاته على حقيقته وخاصيته فاملعين باإلقتضاء على رأى القاضي أن قيام األم
قول هو هنى عن أضداد املأمور به كما يقتضي قيام العلم بالذات قيام احلياة هبا وال معىن ملا قال غري هذا وهذا باطل 
قطعا فإن الذي يأمر بالشيء قد ال خيطر له التعرض ألضداد املأمور به إما لذهول وإما إلضراب فلم يستقم احلكم 

  األمر بالنفس مشروط بقيام النهي بأن قيام 
  وإذا الح سقوط املذهبني انبىن عليه ما هو احلق املبني عندنا وهو  - ١٦٤

  أن األمر بالشيء ال يقتضي النهي عن أضداده وحنن خنصص إثبات هذا املختار بذكر حقيقة املسألة 
هال عنها فإن كان ذاهال فالذي قدمناه فنقول االمر بالشيء متردد بني أن يكون ذاكرا ألضداده وبني أن يكون ذا

بالغ فيه وال خفاء بأن الذاهل عن الشيء غري عامل به ويستحيل أن يقوم بالنفس قول متعلق بالشيء مع الذهول عنه 
فأما إذا كان ذاكرا لألضداد عاملا بأن االتصاف بالشيء منها مينع إيقاع املأمور به فقد يتخيل املتخيل يف هذه احلالة 

  قوم بالنفس هنى عن أضداد املأمور به املقتضى أنه ي

فإذا كان كذلك فليس الزجر عن األضداد مقصود اآلمر وإمنا خيطر له النهي لو خطر ليكون االنكفاف عن 
األضداد ذريعة إىل إيقاع االمتثال وليس تقدير خطور أمرها بالبال متضمنا قيام زجر عنها مقصود والذي جيرد 

يء يعلم قيام زجر عنه مقصود بذاته والذي حيقق الغرض فيه فرض أمر مستحيل يشعر قصده إىل النهي عن ش
بتكميل الغرض وهو أن اآلمر لو قدر جتويز جمامعة األضداد لكان ال يأىب وقوعها مع املأمور به ولو هنى عنها قصدا 

ة معها ال إىل قصد نفي األضداد ألباها فإذا خطور اإلنكفاف عن األضداد ببال اآلمر آيل إىل امتناع املأموربه خلف
  وهذا هناية الوضوح 

فأما من قال النهى عن الشيء أمر بأحد أضداد املنهى عنه فقد اقتحم أمرا عظيما وباح بالتزام مذهب  - ١٦٥
الكعيب يف نفي اإلباحة على ما سنذكر ذلك يف باب النهي فإنه إمنا صار إىل ذلك من حيث قال ال شيء مقدر مباحا 

  و ضد حمظور فيقع من هذه اجلهة واجبا فإن ترك احملظور واجب وسنتكلم عليه إن شاء اهللا تعاىل إال وه
ومن قال األمر بالشيء هنى عن األضداد أو متضمن للنهي عن األضداد وليس النهي عن الشيء أمرا  - ١٦٦

  دام على املأمور به دون بأحد األضداد من حيث تفطن لغائلة الكعيب فقد تناقض كالمه فإنه كما يستحيل اإلق

االنكفاف عن أضداده فيستحيل االنكفاف عن املنهى عنه دون االتصاف بأحد األضداد وال ميتنع وجوب شيء من 
  أشياء فهذا جناز املسألة 

  مسألة 
إذا وقع املأمور به املقتضى على حسب اإلقتضاء أجزأ وكفى واملسألة مترمجة بأن موافقة األمر تتضمن  - ١٦٧



  زاء أم ال اإلج
وذهب بعض املستطرفني يف علم األصول من الفقهاء إىل أن اإلجزاء ال يثبت إال بقرينة وإن وقع الفعل على حسب 

االقتضاء وسقوط هذا املذهب واضح ال حاجة إىل تكلف فيه ولكن حترير الكالم على أوقع وجه وأقربه أن نقول 
يقتضي حالة اإلطالق تكرير الفعل املقتضي فإن مل يسلم ذلك ملن يشبب باخلالف يف املسألة أتسلم أن األمر ال 

رددنا الكالم إىل املساق املقدم يف الرد على أصحاب التكرار وإن سلم ذلك وقد وقع االمتثال فال معىن لإلجزاء إال 
من  قيام املخاطب مبوجب األمر من غري أن يبقى طلبة من قضية األمر فلئن فرض فارض اقتضاء أمر آخر فال بد

  تقدير أمر جديد وال منع من تقدير ذلك وال يتصور مع هذا الفن من الكالم مرادة وتشبيب باعتراض 
فإن قيل احلاج إذا أفسد حجة فهو مأمور باملضي يف فاسد احلج وإذا مضى فيه كما أمر لزمه يف مستقبل  - ١٦٨

به وهذا قول من يتلقى احلقائق يف األصول  الزمان افتتاح حج صحيح فلم يقع إذا مضيه جمزئا عنه وإن كان مأمورا
  من خياالت يف مضطرب الظنون املتعلقة بالفروع 

  فنقول إن كان ما خاض فيه أوال حجا صحيحا مفروضا فاخلطاب بإيقاع حج 

صحيح قائم دائم واإلفساد مناف للحج حلق االمتثال وليس املضى يف الفاسد مقتضى األمر باحلج الصحيح وإمنا هو 
من أمر جديد خمتص باحلج فثبت اجلريان يف الفاسد بأمر وبقى على املفسد حق القيام باألمر األول وإن كان  متلقى

  احلج تطوعا فيجب القضاء على املفسد بأمر جديد وليس ذلك من مقتضى األمر باملضى وهذا ال غموض فيه 
ار وحظ األصول يف هذه املسائل تقدير وقد يعتاص على الفقيه الفرق بني الفساد والفوات والتحلل بعذر اإلحص

أمر جديد يف كل ماال يتلقى من األمر األول وهذا ليس بالعسر بل هو مقطوع به ولست أرى هذه املسألة خالفية 
  وال املعترض فيها بإشكال الفقه معدودا خالفه 

  مسألة 
  األمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما يفتقر املأمور به إليه يف وقوعه  - ١٦٩
فاألمر بالصالة الصحيحة يتضمن أمرا بالطهارة ال حمالة  ا ثبت يف الشرع افتقار صحة الصالة إىل الطهارةفإذ

وكذلك القول يف مجيع الشرائط وظهور ذلك يغين عن تكلف دليل فيه فإن املطلوب من املخاطب إيقاع الفعل 
  الصحيح واإلمكان ال بد منه يف قاعدة التكليف وال متكن من إيقاع املشروط دون الشرط 

رف استيعاب الوجه بالغسل دون أخذ أطراف من الرأس وليس غسل الرأس مأمورا فإن قيل ال يتأتى يف مطرد الع
به قلنا إذا كان اليتأتى استغراق حمل الفرض إال مبا ذكره املعترض فال بد منه ولكن ليس ما ذكره من قبيل الشرائط 

ه وما ذكره السائل آيل إىل اليت اعتىن الشرع بإثباهتا والتنصيص عليها فإهنا قد تثبت مقصودة للشارع يف مساق أمر
  حكم التأتى املعتاد 

وكذلك القول يف استصحاب اإلمساك عن املفطرات يف جزء من الليل آخرا ويف جزء من منقطعه أوال إذ ليس من 
املمكن حصر اإلمساك يف النهار من غري أخذ طرفني من الليلتني فقد قال احملققون ما كان كذلك فليس مقصود 

ق القول بأنه شرطها الواقع مقصودا شرطا ويظهر أثر ذلك بأن الصائم خيص النية باإلمساك الواقع العبادة وال نطل
  يف النهار فلو كان اإلمساك املستظهر به من العبادة لوجب بسط النية عليه 

  فالقول يف ذلك ينقسم إىل ثالثة أقسام أحدها يتعلق باملتلقى من صيغة األمر وهو املقصود  - ١٧٠
يتلقى مما يثبت فيما سبق شرطا وهذا مستفاد من األمر باإليقاع وإن مل يكن ما قدر شرطا جزءا من املأمور به  والثاين



وليس خيرج الشرط عن كونه مقصود الشارع عليه السالم وهو ثابت يف مقتضى األمر باملشروط وصيلة ووسيلة 
  شرعية 

ال مشروطا وال شرطا ولكنه يف حكم اجلبلة يضاهى والقسم الثالث ما يتعلق باإلمكان وليس مقصودا للشارع و
الشرط وإن مل يكن شرطا شرعا وهذا له التفات إىل اإلنكفاف عن أضداد املأموربه يف حماولة امتثال األمر كما تقدم 

  ذكره فليس اإلنكفاف مقصود اآلمر ولكن ال بد منه يف إيقاع املأمور به 
يف ابتناء مدينة ليقيموا اجلمعة فيها قلنا هذا اآلن من فن اخلرق فإن  فإن قيل أجيب على سكان البوادي أن يسعوا

  املتبدين غري مأمورين باجلمعة ولو أمروا هبا مع كون اجلمعة مشروطة بالبنيان لوجب عليهم أن يسعوا يف حتصيله 

جنز ما يتعق هبذا القسم  هذه مجلة من الكالم يف الصيغة املطلقة وحنن نذكر اآلن الصيغة املقيدة ووجوه التقييد فإذا
مذهبا وخالفا وقد تقدم القول يف الصيغة املطلقة فنذكر بعد جناز القسمني مسائل يف أحكام األوامر ال ختتص 

  باإلطالق والتقييد 

  فصل الصيغة املقيدة

  مسألة 
ا ليس يبغي فأول ما نذكر أن الصيغة اليت تسمى مطلقة ال تكون إال مقترنة بأحوال تدل على أن مطلقه - ١٧١

بإطالقها حكاية وليس هاذيا هبا فإذا ال تلقى صيغة على حق اإلطالق وإذا كان كذلك وثبت لألحوال قرائن يف 
إرادة النطق بالصيغة قصدا إليها وإصدارا هلا عما خيتص مبقصود املطلق يف معناها ومل يعلم من األحوال إال ما 

ت الصيغة مقصودة للمطلق فنفرض يف قسم التقييد معها قرائن وصفناه فما ذكرناه يف قسم اإلطالق مث إذا كان
  زائدة على ما ذكرناه اآلن 

  وهي تنقسم إىل قرائن مقال وإىل قرائن أحوال 

  أما األحوال فال سبيل إىل ضبطها جتنيسا وختصيصا ولكنها إذا ثبتت الح للعاقل يف حكم طرد العرف أمور ضرورية 
وصف من حال اخلجل إطراق وامحرار إىل غري ذلك وال ميكن التعويل على هذه وبيان ذلك أن الذي يدخل حتت ال

  الصفات فقد حيمر ويطرق من ليس باخلجل وكذلك القول فيما ضاهى ذلك 
وال ميكن أن يدعى أن العلوم الضرورية عند قرائن األحوال حتصل غري مرتبطة هبا ولكن منها أحوال يعسر إدراجها 

العيان ولذلك قال الفقهاء للذي يعاين من الصيب امتصاص الثدي وحترك اللهاة وجرجرة  حتت الوصف وإمنا يدركها
الغلصمة يف التجرع أن جيزم الشهادة على الرضاع ولو شهد هبذه األحوال فقط مل يقض القاضي بالرضاع فإن ما 

  يدركه الشاهد املشاهد ال يناله وصف 
م الضرورية وإن أشعر بارتباط قرائن فليست جتري عند املتكلمني ومما نذكره يف حكم القرائن أن اقتضاءها للعلو

جمرى أدلة العقول فإن األدلة العقلية إذا متت يف الفكر ومل يعقبها مضاد ضروري للعلم باملدلول فال بد من وقوع 
ن غري علم نعتاده العلم به مع ذكراملدلول يف النفس فلو قلب اهللا تعاىل جمرى العوائد مل مينع قيام قرائن األحوال م

  اآلن فهي من وجه متعلقة بالعلم ومن وجه ليست مقتضية له ألعياهنا اقتضاء واجبا بل هي جارية على عوائد مطردة 
فهذا املقدار مل جند بدا من التنصيص عليه يف قرائن األحوال مث إذا مل نطمع يف جتنيسها فال نتشعب يف تفاصيلها 

  لغوية مسائل وأما قيود املقال بألفاظ 



  فيفهمها من يعرف العربية وإذا متهد ما ذكرناه فنرسم بعده مسائل تترى إن شاء اهللا عز و جل 
  مسألة 
ما ثبت فيه احلظر مث ورد فيه صيغة األمر فهل يكون احلظر السابق قرينة يف صرف الصيغة عن قضية  - ١٧٢

  اإلجياب على رأى من يراه 
  أن الصيغة املطلقة فيما تقدم احلظر فيه حممولة على رفع احلظر واحلرج اضطرب األصوليون فيه فذهب بعضهم إىل 

  وقال القاضي رمحه اهللا لو كنت من القائلني بالصيغة لقطعت بأن الصيغة املطلقة بعد احلظر جمرأة على الوجوب 
الكالم مد احلظر وقال قائلون إن ورد احلظر مؤقتا وكان منتهاه صيغة يف االقتضاء فهي اإلباحة والغرض من مساق 

  إىل غاية وهو كقوله تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا 
وأما القاضي رمحه اهللا فقد متسك بأن الصيغة املطلقة قائمة واحلكم املاضي ليس مقترنا هبا فليس احلظر فيما سبق 

  قرينة حالية وليس من القيود املقالية فلزم اجراء الصيغة على حكم الوضع يف اللسان 
قاضي رمحه اهللا يف بعض تصانيفه مسلكا لطيفا يف كتاب التأويالت فقال الصيغة لو مل يسبقها حظر وقد ذكر ال

فيسوغ محلها على اإلباحة ولكن علىاحلامل أن يأيت بدليل يعضد التأويل به حبيث يترقى جمرد الظن عن إشعار 
ملن يدعى أن الصيغة على اإلباحة  الصيغة بالوجوب وإذا تقدم حظر فاألمر يف ذلك أخف وسيأيت ذلك مقررا وليس

  متعلق به احتفال 

والرأي احلق عندي الوقف يف هذه الصيغة فال ميكن القضاء على مطلقها وقد تقدم احلظر ال باإلجياب وال  - ١٧٣
  باإلباحة 

  فلئن كانت الصيغة يف االطالق موضوعة لالقتضاء فهي مع احلظر املتقدم مشكلة فيتعني الوقوف إىل البيان 
وذكر ذكر األستاذ أبو إسحاق رضي اهللا عنه أن صيغة النهي بعد تقدم الوجوب حممولة على احلظر  - ١٧٤

  والوجوب السابق ال ينتهض قرينة يف محل النهي على رفع الوجوب وادعى الوفاق يف ذلك 
وما أرى املخالفني وليست أرى ذلك مسلما أما أنا فساحب ذيل الوقف عليه كما قدمته يف صيغة األمر بعد احلظر 

  احلاملني للصيغة على اإلباحة يسلمون ذلك 
  مسألة 
  الصيغة إذا تضمنت فعال مؤقتا فإذا انقضى الوقت فات االمتثال  - ١٧٥
والرأي احلق أن تلك الصيغة ال تتضمن إيقاع املأمور به تداركا وقضاء بعد الوقت فلئن ثبت قضاء فبأمر  - ١٧٦
  جمدد 
هاء إىل أن القضاء جيب باألمر األول والدليل على بطالن ذلك أن القاضي ليس ممتثال وذهب بعض الفق - ١٧٧

  فإن املمتثل هو املوافق ملقتضى الصيغة وإذا مل يكن القضاء امتثاال مل يكن األمر اقتضاء له 
ت الصيغة والذي حيقق ذلك أن الفعل يقيد بالزمان ويقيد بالصفات مث الواقع على خالف الصفات ليس من مقتضيا

فالواقع وراء األوقات كذلك وال حاجة إىل ضرب األمثال يف ذلك مع القطع بأن األمر املؤقت مقتضاه حمصور يف 
الزمان ومن ضرورة احلصر النفي عن طريف احلاصر فإذا انقضى الوقت فليس إال احلكم بفوات املستدعى وليس 

  الزمان تقدير إيقاع الفعل بعد الزمان إال كتقدير إيقاعه قبل 



وذكر األستاذ أبو إسحاق رمحه اهللا مسلكا ال نرضاه فشبه األمر املؤقت باإلجارة املعينة زمانا يف استيفاء املنافع فإن 
املدة املضروبة إذا مضت يف يد املكرى فقد فات مقصود العقد وليس للمستأجر أن يستبدل عنها مدة مثلها فأمر 

م يف جهات التكليف على حكم االستحقاق فإذا مضى الوقت كان مضيه اهللا سبحانه وتعاىل عباده صرف ألفعاهل
كمضى مدة اإلجارة فهذا الذي ذكره من فن القياس يف مقتضى األلفاظ مث هو اعترب األصل مبسألة فرعية وفيما 

  قدمناه مقنع 
ملفهوم مما يطلق وأما من قال إن القضاء جيب باألمر األول فإنه سلك مسلكني أحدمها تشوف إىل حكم اللسان وا

يف مثل وذلك أهنم قالوا القضاء واالستدراك أمر مألوف معروف فلو كان ال يستفاد من اللفظ ملا عقل معىن القضاء 
قلنا ال حاصل هلذا الكالم فإن الذي يقضي ال ميكن أن حيكم على االمر بأنك عنيت بلفظك ما أتيت به وإذا مل 

  ألمر املطلق ميكنه ذلك فال معىن للقضاء تلقيا من ا
  وأما تسمية االستدراك قضاء عند فرض أمر جمدد فمن جهة مضاهاة الواقع اخر ملا استدعى أوال 

واملسلك الثاين مقتضاه التعلق بقواعد الشريعة يف ثبوت قضاء املؤقتات وهذا ساقط فإن األمر ال يطرد فيه بل هو 
قدير أمر جمدد وال يستمر االستمساك بالشرع ما مل على االنقسام فال تعلق بذلك مث إن ثبت ذلك يف الشرع فلت

  يتضح انتفاء أمر جديد مع اطراد القضاء وال سبيل إىل إثبات ذلك 
  مسألة 
  األمر بالشيء من أشياء إذا كان حمموال على الوجوب يقتضي وجوب  - ١٧٨

  شيء واحد منها 
املسألة متثل باخلالل املذكورة يف كفارة اليمني ونقل أصحاب املقاالت عن أيب هاشم أنه قال األشياء كلها واجبة و

وهذه املسألة أراها عرية عن التحصيل فإن النقل إن صح عنه فليس ايال يف التحقيق إىل خالف معنوي وقصاراه 
نسبة اخلصم إىل اخللل يف العبارة فإن أبا هاشم اعترف بأن تارك اخلالل ال يأمث إمث من ترك واجبات ومن أقامها مجيعا 

   يثبت له ثواب واجبات ويقع االمتثال بواحدة فال يبقى مع هذا لوصف اخلصال بالوجوب حتصيل مل
وتأويل هذا اللفظ عند البهشمية أنه ما من خصلة من اخلصال اليت وقع التخيري فيها إال وهي لو فرضت واقعة 

  لكانت واجبة 
قدمنا ذكره وألزموه األمر بإعتاق عبد من عبيد الدنيا وهذا مغزى املسألة مث طوهلا املتكلمون فألزموه ما سلمه فيما 

فإن ذلك ال يتضمن وجوب إعتاق عبيد مجيع العامل ولو صح اخلالف فال حاجة يف إيضاح سقوط مذهب اخلصم إىل 
ضرب األمثال فإنا على قطع نعلم أن من قال ملخاطبه افعل شيئا من هذه األشياء الثالثة فليس يطالبه باألشياء 

  ة وإمنا يطالبه بواحد منها ويفوض اخلرية يف التعيني إليه الثالث
وذكر بعض الناس أليب هاشم كالما ال يليق حبذقه وكيسه وهو متقول عليه فيه وذلك أنه قيل لو مل يقض  - ١٧٩

  بوجوب األشياء كلها ألدى ذلك إىل التباس الواجب على املكلف مع استمرار التكليف والطلب وهذا غري سائغ 
ول ال خيفى سقوط هذا الكالم على املتأمل فإن من املستحيل إثبات واجب ال يتوصل املكلف إىل تعيينه لو حاول فنق

  ذلك فيدوم الطلب ويعسر اإلمتثال 



  ويلتحق ذلك بتكليف احملال فأما إجياب شيء من أشياء مع ختيري املكلف يف تعيني ما يشاء فال عسر فيه 
التقييد وحنن نذكر االن مسائل مرسلة يف األوامر معدودة من الطوام الكبار متلفتة إىل  وقد جنز ما أردنا إحلاقه بقسم

  فن الكالم ونوضح قرب مأخذها وسهولة مدركها مستعينني باهللا وحده إن شاء اهللا تعاىل 

  فصل مسائل متفرقة حول األوامر

  مسألة 
رضي اهللا عنه مصريه إىل أن املعدوم الذي  اشتهر من مذهب شيخنا أيب احلسن علي بن إمساعيل األشعري - ١٨٠

وقع يف العلم وجوده واستجماعه شرائط التكليف فهو مأمور معدوما باألمر األزيل وقد متادى املشغبون عليه 
وانتهى األمر إىل انكفاف طائفة من األصحاب عن هذا املذهب وقد سبق القالنسى رمحه اهللا من قدماء األصحاب 

لباري تعاىل يف األزل ال يتصف بكونه أمرا وهنيا ووعدا ووعيدا وإمنا يثبت له هذه الصفات إىل هذا وقال كالم ا
  فيما ال يزال عند وجود املخاطبني كما يتصف الباري حبانه وتعاىل بكونه خالقا رازقا فيما ال يزال 

أن الكالم القدمي هو القائم  والوجه مكاملة القالنسي أوال وإيضاح الرد عليه فإن مسلم للشيخ أيب احلسن رمحه اهللا
بالنفس وهو على حقيقته وخاصيته وإذا كان كذلك فكون الكالم أمرا هنيا من حقيقته النفسية وصفته الذاتية 

  واحلقائق يستحيل جتديدها وليس هللا تعاىل من كونه خالقا رازقا حكم راجع 

 العباس أيضا قد أثبت كالما خارجا عن كونه أمرا إىل ذاته وإمنا املعىن بكونه خالقا وقوع اخللق بقدرته ونقول أليب
وهنيا ووعدا ووعيدا إىل استتمام أقسام الكالم وذلك مستحيل قطعا فلئن جاز ذلك فما املانع من املصري إىل أن 

  الصفة األزلية ليست كالما أزال مث يستجد كونه كالما فيما ال يزال فقد الح سقوط مذهبه 
م اهللا يف حماولة إثبات كون املعدوم مأمورا مسلكني ال أرضامها ولكين أطردمها فأذكر مث ذكر األئمة رمحه - ١٨١

  االعتراض عليهما مث أمشر للبحث عن مسلك احلق 
فمما ذكروه يف ذلك أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم يف حكم من يبتدىء أمرا مث انقالبه إىل رمحة اهللا تعاىل 

  املكلفني فهو يف حكم معدوم امر فإذا مل ميتنع ذلك مل ميتنع أمر ملعدوم ورضوانه ال يوجب سقوط أوامره عن 
وهذا فن ركيك فإن الفرق على اختالف املذهب متفقون على أن املعدوم يستحيل أن يكون آمرا فكيف يسوغ 

عاىل فإذا التبليغ اإلستشهاد مبمتنع وفاقا مث الرسول صلى اهللا عليه و سلم ليس مستقال بأمره وإمنا هو مبلغ أمر اهللا ت
  مل يؤثر موت املبلغ صلى اهللا عليه و سلم ومن له األمر حقا مل يزل وال يزال سبحانه وتعاىل فهذا أحد املسلكني 

واملسلك الثاين لألصحاب أن املعدوم جيوز أن يكون مأمورا به فال ميتنع أن يكون مأمورا وهذا عرى عن  - ١٨٢
أمورا به أن املخاطب اقتضى منه أن يوقع ما ليس واقعا وهذا المتناع فيه بل هو التحصيل فإن املعىن بكون املعدوم م

  مقصود اآلمر فأما تقدير تعليق األمر باملعدوم وتوجيه الطلبة عليه فال يضاهي ما متسك به هذا القائل من 

  تقدير كون املأمور به غري حمصل عند توجيه الطلب به فقد سقط املسلكان 
ا الذي ترونه قلنا نذكر طريقة للشيخ على أقصى اإلمكان مث ننبه على غائلة هائلة وحنيل فإن قيل فم - ١٨٣

  التقصي عنها على فن الكالم 
فالذي ذكر الشيخ رمحه اهللا أنه ال ميتنع قيام األمر منا بالنفس مع غيبة املأمور فإن املزمع على أمر غائب جيد يف 

ادة وسائر معاين النفس مث إذا شهد املأمور ارتبط به األمر عند بلوغه نفسه األمر على حقيقته وجدان العلم واإلر



  إياه وإذا مل ميتنع ذلك يف كالمنا فهو املعىن بثبوت األمر أزال 
مث قال شيخنا رمحه اهللا املعدوم مأمور على تقدير الوجود وليس هو على حكم املأمورين ناجزا والعدم  - ١٨٤

  ر أزال من غري مأمور وال حماولة إثبات املنتفى مأمورا مع استمرار العدم مستمر وغرض املسألة إثبات األم
وهذه املسألة إمنا رمست لسؤال املعتزلة إذ قالوا لو كان الكالم أزليا لكان أمرا ولو كان أمرا لتعلق باملخاطب يف 

ال األمر إىل أن املعدوم مأمور عدمه فإذا بينا أنه ال ميتنع ثبوت األمر من غري ارتباط مبخاطب فقد اندفع السؤال ف
  على شرط الوجود وهذا منتهى مذهب الشيخ رضي اهللا عنه 

فأقول إن ظن ظان أن املعدوم مأمور فقد خرج عن حد املعقول وقول القائل إنه مأمور على تقدير الوجود  - ١٨٥
  تلبيس فإنه إذا وجد ليس معدوما وال شك أن الوجود شرط يف كون املأمور مأمورا 

إذا الح لك بقي النظر يف أمر بال مأمور وهذا معضل األرب فإن األمر من الصفات املتعلقة بالنفس وفرض متعلق و
له حمال والذي ذكره يف قيام األمر بنا يف غيبة املأمور فهو متويه وال أرى ذلك أمرا حاقا وإمنا هو فرض تقدير وما 

بالنفس األمر احلاق املتعلق به والكالم األزيل ليس تقديرا أرى األمر لو كان كيف يكون وإذا حضر املخاطب قام 
  فهذا مما نستخري اهللا تعاىل فيه وإن ساعف الزمان أملينا جمموعا من الكالم ما فيه شفاء الغليل إن شاء اهللا تعاىل 

  مسألة 
مأمور به  ذهب األصوليون من أصحاب الشيخ أيب احلسن رضي اهللا عنه إىل أن الفعل يف حال احلدوث - ١٨٦

ونقلوا عن املعتزلة خالفهم يف ذلك ومصريهم إىل أن احلادث ال يتصف بكونه مأمورا به يف حال احلدوث وبىن 
املشايخ هذه املسألة على اإلستطاعة وتعلقها بالفعل حالة احلدوث وزعموا على أن احلادث يتصف بكونه مقدورا 

كون احلادث مقدورا بالقدرة احلادثة متعلقا لالستطاعة عليه يف حال احلدوث وزعموا أيضا أنا من حيث نعتقد 
  حنكم على مقتضى ذلك بكونه مأمورا به إذا ثبت األمر فيه 

واملعتزلة بنت على أصلها يف استحالة تعلق األمر باحلادث من حيث قالوا احلادث ليس متعلقا للقدرة كالباقي 
   املستمر الوجود وما ال يكون مقدورا ال يكون مأمورا به

ومذهب شيخنا رمحه اهللا أن القدرة احلادثة تقارن حدوث املقدور وال تسبقه وليس امتناع تقدمها متلقى من قضايا 
القدرة فإن القدرة األزلية متقدمة على احلوادث ال حمالة وإمنا امتنع تقدم القدرة احلادثة على رأى أيب احلسن رمحه 

رد عنده يف األعراض أمجع ولو تقدمت القدرة لعدمت عند حدوث اهللا من جهة اعتقاده استحالة بقائها وهذا مط
املقدور فال يكون املقدور متعلقا للقدرة وذلك مستحيل عنده فكان اشتراطه اقتران القدرة احلادثة باملقدور مأخوذا 

  مما نبهت عليه من أصله 
ق القدرة احلادثة باحلادث يف حال ومذهب أيب احلسن رمحه اهللا خمتبط عندي يف هذه املسألة فأما مصريه إىل تعل

حدوثه فلست ألتزم االن ذكر مباحثين عنه ولكن أكشف السر يف مقصود املسألة وأضمنه رمزا ليستقل به املستفل 
  البصري فيما هو املختار احلق 

  ولتقع البداية أوال بغرض املسألة فأقول 
احلسن رمحه اهللا فإن القاعد يف حال قعوده مأمور أوال ال حاصل لتعلق حكم األمر بالقدرة على مذهب أيب  - ١٨٧

بالقيام باتفاق أهل االسالم وقد قدرة له على القيام عند أيب احلسن يف حالة القعود فكيف يستتب له تلقى حكم 



تعلق األمر من تعلق القدرة ومن ال قدرة له أصال مأمور عنده مث لو تنزلنا على حكمه يف املصري إىل أن احلادث 
  فيستحيل مع ذلك كونه مأمورا به فإن اقتران القدرة باحلادث  مقدور

معناه أنه هبا وقع وهي يف اقتضائها له نازلة معه منزلة العلة املقترنة باملعلول املوجبة على رأى من يثبت العلة واملعلول 
  فهذا وجه هذه املسألة إن اجته 

ة ال توجب املقدور لعينها إذ لو أوجبته الستحال خلو وإن تفطن ذكى لوجه احلق خطر له يف معارضة ذلك أن القدر
القدرة عن املقدور وذلك يبطل إثبات القدرة األزلية فإهنا غري مقارنة للحوادث ولو فرض اقتران العامل هبا لكان 
أزليا واألزيل يستحيل أن يكون مقدورا ويف خروجه عن كونه مقدورا سقوط القدرة فإن القدرة من غري مقدور 

   حمال
ومن أنصف من نفسه علم أن معىن القدرة التمكن من الفعل وهذا إمنا يعقل قبل الفعل وهو غري متخيل يف واقع 

  حادث يف حالة احلدوث 
فلو سلم مسلم أليب احلسن رمحه اهللا ما قاله يف القدرة جدال من تنزيل القدرة مع املقدور منزلة العلة مع املعلول 

لو كان فال يتحقق معه كون احلادث مأمورا به فإن األمر طلب و اقتضاء وكيف وهيهات أن يكون األمر كذلك و
  يتصور أن يطلب كائن ويقتضى حاصل فقد الح سقوط مذهبه يف كل تقدير 

نعم قد يقال يف احلادث هذا هو الذي أمر املخاطب به فأما أن ينجزم القول يف تعلق األمر به طلبا واقتضاء مع 
  ملذهب لنفسه عاقل حصوله فال يرتضى هذا ا

  مسألة 
  ذهب أصحابنا إىل أن املخاطب إذا خص باخلطاب ووجه األمر عليه أو  - ١٨٨

كان مندرجا مع اخر حتت عموم اخلطاب وهو يف حالة اتصال اخلطاب به مستجمع لشرائط املكلفني فهو يعلم كونه 
  مأمورا قطعا 

يف أول وقت توجه اخلطاب عليه ما مل ميض زمان اإلمكان  ونقلوا عن املعتزلة مصريها إىل أنه ال يعلم ذلك - ١٨٩
ومتعلقهم فيه أنه غري عامل ببقاء اإلمكان له إىل وقت انقراض زمان يسمع الفعل املأمور به واإلمكان شرط التكليف 

  واجلاهل بوقوع الشرط جاهل باملشروط ال حمالة 
ب احملض وذلك أنه قال أمجع املسلمون قاطبة قبل وسلك القاضي رمحه اهللا مسلكني يتضمن أحدمها التشغي - ١٩٠

أن أظهر املعتزلة هذا الرأي على أن املكلفني على علم بكوهنم مأمورين ومن أىب ذلك والتزم إطالق القول بأنه ليس 
  على البسيطة من يعلم كونه مأمورا فقد باهت الشريعة وراغم أهل اإلمجاع 

حتصيل وراءه فإن إطالقات الشرع ال تعرض على مأخذ احلقائق وإمنا وهذا الذي ذكره رضي اهللا عنه هتويل ال 
حتمل على حكم العرف والتفاهم الظاهر وهذا كإطالق الشرع حترمي اخلمر وإمنا احملرم تناوهلا وكإطالق املسلمني 

  إضافة القتل إىل القاتل مع القطع بأن إزهاق األرواح من األشباح من مقدورات اإلله سبحانه وتعاىل 
واملسلك الثاين للقاضي يلتفت إىل أصله يف النسخ فإن من مذهبه أن احلكم يثبت قطعا مث يرفع بعد ثبوته بالنسخ 
فقال بانيا على ذلك إذا توجه األمر على املخاطب مث فرض موته أول زمان إمكانه فقد حتقق حكم اخلطاب أوال 

  قطعا 
  ا كما نبهنا عليه يف النسخ فإن انقطع اإلمكان انقطع بانقطاعه ما كان ثبت قطع



ط توجه األمر وال يؤمر إال متمكن فإذا تبني بعد †وهذا عندي يف هناية السقوط فإن القاضي يسلم أن اإلمكان شر 
تقرير اتصال األمر زوال التمكن فكيف يعتقد ثبوت التكليف وقد بان آخر أن ال إمكان وال وجه إذا بان ذلك إال 

مر مل يكن متوجها فال يتوجه القطع بتوجه أمر تكليف إال مع القطع باإلمكان أو مع اعتقاد اإلطالق بأنا تبينا أن األ
  التكليف من غري إمكان وهذه قسمة بديهية ال يتصور مزيد عليها 

  فقد خرج عن املباحثة أن املختار ما عزى إىل املعتزلة يف ذلك  - ١٩١
  هللا تعاىل وأما النسخ فسنأيت فيه بالعجائب واآليات إن شاء ا

  وقد جنز بنجاز هذه املسألة أحكام األوامر الكلية وحنن اآلن نأخذ يف النواهي إن شاء اهللا تعاىل 

  باب القول يف النواهي

النهي قسم من أقسام الكالم القائم بالنفس وهو يف اقتضاء االنكفاف عن املنهى عنه مبثابة األمر يف اقتضاء  - ١٩٢
  يف صيغة األمر به والقول يف صيغته كالقول 

  مث الواقفية على معتقدهم يف الوقف إذا قال القائل ال تفعل والرد عليهم كما سبق 
واملختار احلق أن الصيغة املطلقة تتضمن جزم االقتضاء يف االنكفاف عن املنهى عنه كما قدمناه يف األمر  - ١٩٣

  إذا قلنا إن الصيغة املطلقة تتضمن جزم االقتضاء يف املأمور به 
  وحنن نرسم االن ما خيص النهي ومقتضاه إن شاء اهللا تعاىل 

  مسألة 
ذهب احملققون إىل أن الصيغة املطلقة يف النهي تتضمن فساد املنهى عنه وخالف يف ذلك كثري من املعتزلة  - ١٩٤

  وبعض أصحاب أيب حنيفة 
  املغصوبة  وهذه املسألة ال يظهر مقصودها إال بتقدمي القول يف الصالة يف الدار - ١٩٥

  فالذي صار إليه مجاهري الفقهاء أهنا جمزئة صحيحة 
وذهب أبو هاشم وأتباعه إىل أهنا فاسدة غري جمزئة واألمر بالصالة مستمر على من أتى بصورة الصالة يف الدار 

  املغصوبة وعزى هذا املذهب إىل طوائف من سلف الفقهاء وقيل إنه رواية عن مالك بن أنس رضي اهللا عنه 
  ما القاضي أبو بكر رضي اهللا عنه فإنه قال ليست الصالة املقامة يف الدار وأ

  املغصوبة طاعة ولكن األمر بالصالة يرتفع وينقطع هبا 
وحنن نبدأ بذكر متعلق ابن اجلبائي ونذكر اختباط الناس يف حماولة االنفصال عنه مث نوضح املرتضى عندنا مستعينني 

  باهللا تعاىل 
شم الصالة فيها أكوان فإذا وقعت يف الدار املغصوبة فهي معصية إذ الكون يف البقعة املغصوبة قال أبو ها - ١٩٦

حمرم منهى عنه واألكوان اليت تقع يف الصالة مأمور هبا ويتحيل وقوع الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه فال شك 
و مأمور به والثاين غصب وهذا باطل ال أنه ال يتعدد الكون بفرض الصالة حىت يقدر كونان أحدمها من الصالة وه

مراء فيه ولو هذى هاذ بتقدير كونني فالذي يعد من الصالة منهما واقع يف البقعة املغصوبة فيجب القضاء بكونه 
غصبا منهيا عنه وإذا تبني كونه منهيا عنه واستحال وقوع املنهى عنه مأمورا به فيبقى األمر على املخاطب به إىل أن 

  يرتسمه 



  د تكلم املعترضون على ما ذكر من وجوه نشري إىل عيوهنا ونوضح بطالهنا مث نعقبها مبا نراه ونرضاه وق
فمن وجوه كالمهم معارضته مبسائل مع تقدير تسليمه هلا وهو ال يسلم شيئا منها فقيل له من تعني عليه  - ١٩٧

فإهنا تصح وإن كان مكثه يف مكانه تركا  قضاء دين والطلب به متوجه عليه وهو متمكن من األداء فيحرم بالصالة
  حلركاته الواجبة عليه يف جهة السعي يف أداء الدين 

  وأبو هاشم ال يسلم ذلك وال أمثاله وليس هو ممن تزعه التهاويل 
  ومما الزمه القاضي رضي اهللا عنه من هذا الفن أنه قال املصلى  - ١٩٨

ري من أركان الصالة يف استمرار الغفلة معتد به وإن كان املأمور به يف حال غفالته ليس قائما حبقيقة العبادة وما جي
عبادة وهذا وإن كان أوقع مما ذكره غريه فلست أراه الزما أصال فإن األمة جممعة على أنه ال جيب إيقاع اركان 

على الصالة  الصالة على حقائق العبادات وإمنا تكفى النية املقترنة بالعقد وينسحب حكمها وإن عزبت يف نفسها
وهذا بعينه جار يف اإلميان فال جيب على املرء إيقاع املعرفة على حقائق العبادات إذ ما وجبت املعرفة إال مرة واحدة 

  مث يستمر حكمها ما مل يطرأ ضد خاص للمعرفة فإذا مل يقع األمر بإيقاع األركان على حقيقة العبادة 
كون الصالة معصية واملعصية ال تقع مأمورا هبا على جهة حقيقة  وإمنا غائلة كالم أيب هاشم يف إثباته - ١٩٩

العبادة وال على جهة أخرى فإن األمر بالشيء والنهي عنه يتناقضان وال بعد يف االكتفاء بصور األفعال وإن مل يقترن 
  هبا حضور الذهن وشهود النية 

ها قلنا نعم هذا من اإلطالقات املتجوز هبا فإن قال قائل أمجع املسلمون على تسمية الصالة عبادة جبملت - ٢٠٠
ومعظم ما يطلق من أمثاهلا يغلب التجوز عليه وقد سبق منا يف مواضع أن احلقائق ليست معروضة على أطالقات 

  الشرع وليست هي حممولة على حكم احلقائق فهذا فن من كالم املعترضني 
ل أسلم أن الصالة يف الدار املغصوبة ال تقع مأمورا فأما القاضي رضي اهللا عنه فقد سلك مسلكا اخر فقا - ٢٠١

  هبا ولكن يسقط التكليف بالصالة عندها كما يسقط التكليف بأعذار تطرأ كاجلنون وغريه 
وهذا حائد عندي عن التحصيل غري الئق مبنصب هذا الرجل اخلطري فإن األعذار اليت ينقطع اخلطاب هبا حمصورة 

  مكن من االمتثال ابتداء ودواما بسبب معصية البسها ال أصل له يف الشريعة فاملصري إىل سقوط األمر عن مت

مث غاية القاضي رضي اهللا عنه يف مسلكه هذا ادعاء اإلمجاع على سقوط األمر عمن يقيم الصالة يف البقعة املغصوبة 
عادة الصالة اليت مث أخذ يطول دعواه يف ذلك ويعرضها قائال مل تأمر أئمة السلف رضي اهللا عنهم الغصاب بإ

أقاموها يف األرض املغصوبة والذي ادعاه من اإلمجاع ال يسلم فقد كان يف السلف متعمقون يف التقوى يأمرون 
بالقضاء بدون ما فرضه القاضي رمحه اهللا وتقدير اإلمجاع مع ظهور خالف السلف عسر مث إن صح عنهم ما ذكروه 

قع صالة مأمور هبا فلئن كان يعتصم على اخلصم باإلمجاع فال ينبغي فكما نقل عنهم سقوط األمر نقل عنهم أن املو
أن جيريه يف عني ما ينقله ولعل من ادعى اإلمجاع يف أن الصالة اجملزئة ليست معصية أسعد حاال يف دعوى اإلمجاع 

  ممن يدعى وفاق املاضني على أسقاط األمر بسبب معصية 
أن نذكر طريقة التحقيق ونبوح بالسر والغرض فنسلم أن األكوان فإذا الح بطالن هذه الوجوه فقد جاز  - ٢٠٢

اليت بىن اخلصم الكالم عليها معصية من جهة وقوعها غصبا وندعى وراء ذلك أنه مأمور هبا من جهة أخرى وليس 
  ذلك ممتنعا بل هو احلق وقد أجرى الفقهاء هذه األلفاظ ومل يستقلوا بإيضاحها 

صوص من مقصود الصالة ومل يثبت ذلك من خصائص شرائط الصالة والقول يف وحنن نقول ليس حتيز مكان خم



  ذلك يلوح بضرب مثال 
فإذا قال القائل لعبده خط هذا الثوب أو ال تقعد اليوم مث قال له ال تدخل داري هذا اليوم فإذا عصاه وجاوز حكم 

خياطته فالشك أنه يعد ممتثال يف اخلياطة  هنيه وتعداه ودخل داره ومل يزل قائما كما أمره أو خاط الثوب الذي رسم
  وإن عصاه بدخول الدار فإنه يف أمره باخلياطة مل يشترط عليه 

لزوم بقعة خمصوصة ولذلك حيسن من العبد أن يقول إن عصيتك بدخول الدار مل أعصك فيما أمرتين به من إدامة 
مر به مرسال يف الدار اليت هنى السيد عن دخوهلا القيام طول النهار وال يشك ذو عقل أن دوام القيام الذي اتصل األ

يف كونه امتثاال لألمر كالقيام الذي يفرض يف غري تلك الدار اليت هناه السيد عنها وذلك يئول إىل اتباع املقصود 
لكل ذي أمر والفعل وإن احتد فقد تعدد صوب قصد االمر والناهي فلم يبعد وصفه بكونه مأمورا به من وجه منهيا 

  ه من وجه عن
والذي يكشف الغطاء يف ذلك أن الفعل ال يكتسب من كونه متعلقا لألمر والنهى صفة وإمنا معين كونه مأمورا به 
أنه املقول فيه افعل ومعىن كونه منهيا عنه تعلق النهي به مث ال ميتنع فرض قولني أحدمها على اإلطالق وال تقييد له 

  ن الشيء مقصودا واألمر به مقصودا ممتنع حبال والثاين على وجه اخر نعم النهي ع
  وما ذكرناه وما مل نذكره نضبطه االن بأقسام ثالثة فنقول  - ٢٠٣

  إذا ورد أمر بشيء على وجه فال جيامعه النهي عنه على ذلك الوجه بل مها يتعاقبان ويتناقضان فهذا قسم 
له مث يفرض هنى عن إيقاع ذلك املأمور السابق والقسم الثاين أن يفرض أمر مطلق يتبني منه أن مقصود االمر حتصي

على وجه مع التعرض يف النهي لألمر قصدا إليه فما كان كذلك فالنهي يقتضي إحلاق شرط باملأمور حىت إذا فرض 
وقوعه على مراغمة النهي فإنه يقال فيه إنه ليس امتثاال ويلتحق تقدير اإلجزاء فيه مع جتريد القصد إىل النهي 

  ول بالقسم األ
والقسم الثالث أن جيري األمر مطلقا ويتبني أن الغرض إيقاع املأمور به من غري ختصيص حبال ومكان مث يرد هنى 
مطلق عن كون يف مكان من غري ختصيص له مبوجب األمر األول فيقع النهي مسترسال ال تعلق له مبقصود األمر 

  ويبقى األمر 

طع ارتباط أحدمها باآلخر ووقع الفعل على حسب األمر خمالفا للنهي مسترسال ال تعلق له مبقصود النهي فإذا انق
قيل فيه إنه وقع مقصودا لألمر املطلق منهيا عنه بالنهي املؤخر فال ميتنع واحلالة هذه اجتماع احلكمني وينزل هذا 

  منزلة تعدد االمر والناهي وهذا يف غاية الوضوح 
الصالة يف الدار املغصوبة وقلنا مل يثبت النهي عن الكون يف الدار  فإذا انساق ما ذكرناه انعطفنا علة القول يف

املغصوبة يف وضع الشرع متعلقا مبقصود الصالة فاسترسل النهي منقطعا عن اغراض الصالة وبقيت الصالة على 
ن حكمها فإن صح هنى مقصود عن الصالة يف الدار املغصوبة فال تصح كما ال تصح صالة احملدث ملا صح هنيه ع

  الصالة مع احلدث فهذا متام املقصود يف املقدمة املوعودة 
  وحنن االن نرجع مآل الكالم إىل القول يف أن النهي هل يدل على الفساد  - ٢٠٤

أما من صار من املعتزلة والفقهاء إىل أن صيغة النهى ال تدل على الفساد فمتعلقهم إجزاء الصالة يف الدار املغصوبة 
  مقنع يف درء هذا الكالم وفيما قدمناه االن 

فنقول ما صح النهي عنه مقصودا يف غرض النهي فهم ال خيلون فيه إما أن يقولوا النهي ال يقتضي التحرمي أو 



يسلموا اقتضاءه له فإن زعموا أنه ال يقتضيه أثبتنا ذلك عليهم مبا أثبتنا به اقتضاء صيغة األمر الطلب اجلازم على أن 
  فهو عند هؤالء ال يتضمن الفساد ومنع اإلجزاء فال معىن لربط األمر باملنع  النهي لو تقيد بالتحرمي

والتسليم يف ذلك فإذا تبني أن املنهى عنه حمرم يف مقصود اآلمر فيستحيل أن يكون موافقا لألمر واملعىن بالفاسد ما 
ملختص بغرض اآلمر يقع حائدا عن موجب االمتثال على ما سنذكر حد الصحيح والفاسد فإذا النهي اخلاص ا

  يتضمن فساد املنهى عنه واستمرار األمر بعده 
  والصالة يف الدار املغصوبة قد تقرر أمرها ووضح انفصال مسألتنا عنها ويف هذا بالغ كامل 

  مسألة 
مما يتعلق باملناهي الرد على الكعيب يف مصريه إىل أنه ال مباح يف الشريعة وبين ذلك على أن كل فعل يشار  - ٢٠٥

إليه فهو يف عينه ترك حملظور وترك احملظور واجب فال شيء على هذا إال ويقع واجبا من جهة وقوعه تركا حملظور 
  وإن قيل تارك الزنا بالقعود كتاركه بالقيام فليس ميتنع فرض واجب غري معني من أشياء وتعيينه إىل خرية املخاطب 

وقد مضى يف األوامر إذ تكلمنا يف أن األمر بالشيء ال يكون هنيا وسبيل مكاملته ينبين على ما تنجز الفراغ منه االن 
  عن أضداد املأمور به مبا يكشف املقصود يف ذلك 

وحاصل القول يف هذه املسالك رد األمر إىل القصد والغرض من النهي عن الزنا أال يكون الزنا ال أن يكون ضد 
ست مقصودة باإلجياب وما عندنا أن الكعيب ينكر ذلك من أضداده فاملباحات مقصودة منتحاه بقصد اإلباحة ولي

  وحنن ال ننكر أن املباحات تقع ذرائع إىل االنكفاف عن احملظورات 

والذي يوضح ما حناول أن الزنا حمظور لنفسه وهو ترك للقتل فليكن حمظورا من حيث إنه زنا واجبا من حيث إنه 
ر والنواهي فليس على بصرية يف وضع الشريعة مث إنكار اإلباحة ترك للقتل ومن مل يتفطن لوقوع املقاصد يف األوام

  هجوم عظيم على اإلمجاع فإن الكعيب ورهطه مسبوقون بإمجاع األمة على اإلباحة ووجهه ما ذكرناه آنفا 
  مسألة 
  لكراهية املكروه ال يدخل حتت األمر املطلق عند احملققني وإن مل يكن حمرما وسيأيت الكالم على معىن هنى ا - ٢٠٦

وذهب ذاهبون من الفقهاء إىل أنه داخل حتت األمر والدليل على ما ارتضاه احملققون أن األمر طلب واقتضاء 
واملكروه ليس مطلوبا وال مقتضى فكيف يقع امتثاال لالقتضاء مع حتقيق املنع عنه فضال عن االقتضاء واملباح ال يقع 

  يدخل املباح حتت األمر فكيف يندرج حتت قضيته املزجور عنه  مأمورا به ألن من حقيقته التخري فيه فإذا مل
وهذه املسألة مثلها األئمة بالترتيب يف الوضوء وقالوا األمر بالوضوء عند القيام جازم حممول على اإلجياب 

واالقتضاء البات والوضوء املنكس عند من ال يرى الترتيب مستحقا مكروه فال يدخل حتت مقتضى األمر فيبقى 
  مر متوجها إىل وقوع امتثال مقتضى مطلوب األ

  هذا منتهى كالم األصحاب يف ذلك 
  والذي أراه أن ما ذكروه إن مل يصدر عن رأى خممر فال حاصل  - ٢٠٧

له وإن صدر هذا القول عن ذي بصرية فهو تلبيس ووجه الكشف فيه أنا ال ننكر وقوع الشيء جمزيا مسقطا فرض 
قوعه على حكم الكراهية ومن تتبع قواعد الشريعة ألفى من ذلك أمثلة تفوق احلصر فال االمتثال احملتوم وإن كان و

  ميتنع إذا اجتماع اإلجزاء مع احلكم بالكراهية 



وإن ادعى من يرى الترتيب واجبا أن املكروه ليس بامتثال ومالبسه ليس ممتثال فنتيجة كالمه أن األمر اجلازم باق 
  ذلك فالترتيب حبكم اخلطاب واإلجياب مستحق بعد الوضوء املنكس وإذا كان ك

فإذا استثمر اللبيب هذا الكالم كان مغزاه إثبات وجوب الشيء من حيث ثبت على مذهب اخلصم كراهيته وهذا 
  من فن العبث وكيف يطمع احملصل يف إفضاء هذا الكالم إىل التحقيق مع اعترافه بأن املكروه ال ميتنع أن يقع امتثاال 

املباحثة منتهاها فالوجه عندي يف هذه املسألة ردها إىل مأخذ الكالم يف الصالة يف الدار املغصوبة فليفرض فإذا بلغت 
األمر مطلقا عاما شامال للمنكس واملرتب وإن مل يظهر يف االية ما يشعر بالترتيب مل حيمل هني الكراهية عند القائل 

  ن مأخذ اخر وقد تقرر هذا الفن مرددا يف مسائل به على كراهة ال تتعرض ملقصود األمر وإمنا تتلقى م
مث الذي محل من ال يشترط الترتيب على تسليم الكراهية وقوع الوضوء على خالف ما عرف وألف من عادة 

السلف الصاحل رضي اهللا عنهم أو وقوعه على وجه خيالف يف صحته طوائف من محلة الشريعة من غري عذر وال 
  عسر يف ارتياد املوافقة 

  مسألة 
  من توسط أرضا مغصوبة على علم فهو متعد مأمور باخلروج عن األرض املغصوبة  - ٢٠٨

مث الذي ذهب إليه أئمتنا أمجعون أنه إذا استفتح اخلروج واشتد يف أقرب املسالك وأخذ فيه على مبلغ اجلهد فليس 
  ثال هو مع التشمري واجتناب التقصري مالبسا عدوانا بل هو منسلك يف سبيل االمت

وقال أبو هاشم هو إىل االنفصال عاص وقد عظم النكر عليه من جهة أن من فيه الكالم ليس يألو جهدا  - ٢٠٩
  يف االمتثال فإذا كانت حركاته امتثاال استحال أن تكون حمتسبة عليه عدوانا 

لة غري خمتص بالصالة وهذا املسلك ناء عن طريق القول يف الصالة يف الدار املغصوبة فإن العدوان يف تلك املسأ
وحكمها فانفصل غرض الصالة عن مقتضى النهي عن الغصب كما سبق مقررا واألمر باخلروج فيما حنن فيه 

مدفوعون إليه مماس للعدوان على حكم املضادة فكان احلكم للخارج مبالبسة االمتثال يف جهة ترك العدوان مناقضا 
شم جدا من حيث إنه جعل أكوان الغاصب خارجة عن وقوعها الستصحاب حكم العدوان عليه وهذا يلزم أبا ها

  طاعة يف جهة الصالة ورأى تقرير ذلك مناقضا فكيف حيكم على اخلارج باإلمتثال مع استمرار حكم العدوان عليه 
والذي هو احلق عندي أن القول يف ذلك معروض على مسألة من أحكام املظامل وهو أن من غصب ماال  - ٢١٠

  ندم على ما تقدم وثاب واسترجع وغاب به مث 

وآب وأتى بتوبته على شرطها فالذي ذهب إليه احملصلون أن سقوط ما يتعلق حبق اهللا تعاىل يتنجز إما مقطوعا به 
على رأى وإما مظنونا على رأى وأما ما يتعلق مبظلمة االدميني فالتوبة ال تربىء منه ولست أعين به الغرم وإمنا أعين 

  ة يف القيامة به الطلبة احلاق
  فأما املغارم فقد ثبتت من غري انتساب إىل املامث كالذي جيب على الطفل بسبب ماجىن وأتلف 

والسبب يف بقاء املظلمة مع حقيقة الندم وتصميم العزم على استفراغ كنه الوسع يف حماولة اخلروج عن حق اآلدمي 
ملضطر إىل امليتة فيحل له ذلك كامليتة وال ينجيه الندم أن الذي تورط فيما تندم عليه اآلن هو مضطر إىل اخلروج كا

  ما مل خيرج عما خاض فيه 
فإذا وضح ذلك انعطفنا على غرض املسألة قائلني من ختطى أرضا مغصوبة نظر فإن اعتمد ذلك متعديا  - ٢١١

ية مستمرة وإن كان يف فهو مأمور باخلروج وليس خارجا عن العدوان واملظلمة ألنه كائن يف البقعة املغصوبة واملعص



حركاته يف صوب اخلروج متمثال لألمر وهذا يلتفت إىل مسألة الصالة يف الدار املغصوبة فإهنا تقع امتثاال من وجه 
  وعصيانا واعتداء من وجه فكذلك الذاهب إىل صوب اخلروج ممتثل من وجه عاص لبقائه من وجه 

هنيا واإلمكان معترب يف املنهيات اعتباره يف املأمورات فكيف  فإن قيل إدامة حكم العصيان عليه يتلقى من ارتكابه
  الوجه يف إدامة معصيته فيما ال يدخل يف 

وسعه اخلالص منه قلنا تسببه إىل ما تورط فيه اخرا سبب معصيته فليس هو عندنا منهيا عن الكون يف هذه األرض 
  انقطاع تكليف النهي عنه وهذا متام البيان يف ذلك مع بذله اجملهود يف اخلروج منها ولكنه مرتبك يف املعصية مع 

  ويظهر الغرض منه مبسألة ألقاها أبو هاشم حارت فيها عقول الفقهاء وأنا أذكرها وأوضح ما فيها  - ٢١٢
وهي أن من توسط مجعا من اجلرحى وجثم على صدر واحد منهم وعلم أنه لو بقي على ما هو عليه هللك من حتته 

  جيد موقع قدم إال بدن اخر ويف انتقاله إاهالك املتنقل إليه فكيف حكم اهللا تعاىل وما الوجه  ولو انتقل عنه مل
وهذه مسألة مل أحتصل من قول الفقهاء فيها على ثبت والوجه املقطوع به سقوط التكليف عن صاحب الواقعة مع 

يل تكليفه ما ال يطيقه ووجه استمرار حكم سخط اهللا تعاىل وغضبه عليه أما وجه سقوط التكليف فألنه يستح
  استمرار حكم العصيان عليه تسببه إىل ما ال خملص له منه 

ولو فرض إلقاء رجل رجال على صدر واحد كما سبق الفرض والتصوير حبيث ال ينسب الواقع إىل اختيار ذلك فال 
  تكليف عليه وال عصيان 

يقاع ذلك الوقاع حبيث إذا طلع الفجر اقترن ومما أخرجه على ذلك أن من خالط أهله يف حنر السحر قاصدا إ
مبطلعه االنكفاف والنزع وهذا القصد عسر التصور مع غموض مدرك أوائل الفجر فإن تصور مث نزع املواقع مع 

  أول الفجر فالذي أراه أنه يفسد صومه من جهة أنه تسبب إىل وضع املخالطة يف 

أنه يف مهل من بقية الليل مث طلع الفجر فابتدر النزع فال يفسد مقارنة الفجر وإن كان منكفا وإن خالط أهله ظانا 
واحلالة هذه صومه فهذا منتهى الغرض من املسألة والفقهاء ال يفصلون هذا التفصيل وحيكمون بأن النازع ال يفطر 

  وإن قصد وتعمد كما فرضناه من جهة أنه نازع مع أول الفجر تاركا للعمل وهذا ليس باملرضى 
  مسألة 
  السجود بني يدي الصنم مع قصد التقرب به إليه حمرم منهى عنه على مذهب علماء الشريعة  - ٢١٣

ونقل عن أيب هاشم أنه ال يرى حترمي السجود ويقول إمنا احملرم القصد وهذا مل أطلع عليه من مصنفات الرجل مع 
حملظور احملرم القصد وهذا يوجب أن طول حبثي عنها فالذي ذكره من نقل مذهبه أن السجود ال خيتلف صفته وإمنا ا

ال يقع السجود طاعة من جهة تصور وقوعه مقصودا على وجه التقرب إىل الصنم ومساق ذلك خيرج األفعال 
الظاهرة قاطبة عن كوهنا قربا وهذا خروج عن دين األمة مث ال ميتنع أن يكون الفعل مأمورا به مع قصد منهيا عنه 

  مع نقيضه 
  مسألة 
اتصلت صيغة ال يف النفى جبنس من األجناس فقد اضطرب فيها رأى أصحاب األصول مثل قوله عليه إذا  - ٢١٤

  السالم ال صيام ملن مل يبيت الصيام من الليل ومذاهبهم حيصرها فنان من الكالم 



ة اإلمجال أحدمها أن اللفظة جمملة والثاين أهنا ليست مبجملة فأما الصائرون إىل دعوى اإلمجال فقد اختلفوا يف جه
فصار صائرون إىل أهنا جمملة من جهة أن اللفظة بظاهرها متضمنة انتفاء اجلنس وقوعا ووجودا وليس األمر كذلك 

فاقتضى هذا وقفا وإحلاقا للفظة باجملمالت وهذا باطل من وجهني أحدمها أنا على قطع نعلم أن رسول اهللا عليه 
ان احلكم وتأسيس الشرع وتبيني جهات التعبد وهذا مقطوع به ومن السالم إذا تعرض ألحكام الشرائع مل يرم إال بي

ظن غري ذلك فإمنا يغالط نفسه فهذا وجه والوجه الثاين أن الصوم لفظ شرعي عام يف عرف الشرع والذي نفاه 
ا الشارع صلى اهللا عليه و سلم الصوم الشرعي ال اإلمساك احلسي وينقدح أيضا يف الرد على هؤالء أنا إذا حتققن

وقوع اجلنس الذي ذكروه فقد اضطررنا إىل أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم مل يرده فإن خربه ال يقع على خالف 
  خمربه فيتبني إذا واحلالة هذه استبانة خروج ذلك اللفظ عن مسالك االحتمال ورد معىن اللفظ إىل احلكم 

جارية كقوله سبحانه وتعاىل ال إكراه يف الدين  فإن قال قائل هذا مشكل يف صدق الرواة قلنا املسألة يف اللفظ
  وغريه 

وذهب نازلون عن هذه املرتبة إىل صرف دعوى اإلمجال إىل تردد اللفظ بني نفي اجلواز ونفي الكمال وهذا اختيار 
القاضي أيب بكر رضي اهللا عنه وهو مردود عندي فإن اللفظ ظاهر يف نفي اجلواز خفي جدا يف نفي الكمال فإن 

  ليس بكامل صوم والرسول عليه السالم تعرض لنفي الصوم  الذي
فمذهبنا املختار أن اللفظ ظاهر يف نفي اجلواز جماز يف نفي الكمال على ما سنوضح مراتب التأويالت  - ٢١٥

  ومناصبها يف كتاب التأويالت إن شاء اهللا 

احلكم مث تبني أن الوجود غري مراد  وذهب مجهور الفقهاء إىل أن اللفظة عامة تتناول نفي الوجود ونفي - ٢١٦
  فكان ذلك ختصيصا مبسلك احلس وقضية العقل 

وهذا وإن هذي به الفقهاء ركيك فإن اللفظ إمنا يعم مسميني يتصور اجتماعهما وإذا فرض نفي الوجود فكيف 
  يفهم معه نفى يف بقاء احلكم 

اللفظ عام يف نفي اجلواز والكمال وهذا يسقط وذهب ذاهبون من الفقهاء إىل أن الوجود غري معىن بالنفي ولكن 
باملنهاج املقدم فإن اجلواز إذا انتفى مل يعقل معه نفى كمال ومن ضرورة نفي الكمال ثبوت اجلواز فقد بطلت دعوى 

  اإلمجال يف اللفظة ودعوى العموم 
  واستبان ظهور اللفظ يف نفي اجلواز وكونه مؤوال يف نفي الكمال 

  ام الشرعيةفصل يف معىن األحك

قد اشتمل ما جرى من األوامر والنواهي على ذكر الوجوب واحلظر والندب والكراهية واإلباحة وحنن  - ٢١٧
  نذكر االن حقيقة كل حكم من هذه األحكام يف مقتضى الشرع 

فأما الواجب فقد قال قائلون الواجب الشرعي هو الذي يستحق املكلف العقاب على تركه وهذا بعيد عن مذهب 
أهل احلق يف الثواب والعقاب فإنا ال نرى على اهللا تعاىل استحقاقا والرب تعاىل يعذب من يشاء وينعم من يشاء وإن 
صدر هذا الرسم من املعتزلة فهو يالئم أصلهم ولكنه منقوض عليهم بالصغائر مع اجتناب الكبائر فإن من معتقدهم 

   إهنا تقع من فاعلها مكفرة وإن كانت حمرمة ويفرض من



قبيل املأمورات ما هو كالصغائر من فن احملظورات مث ال يستحق تارك تلك املأمورات عقابا مع احملافظة على جلة 
  املأمورات وإن كانت واجبا فقد ظهر بطالن هذا احلد 

ى وقال قائلون الواجب ما توعد اهللا تعاىل على تركه بالعقاب وهذا القائل ظن أنه ملا ترك لفظ االستحقاق فقد أت
باحلد املرضى وليس األمر كذلك فكم من تارك واجبا ال يعاقبه اهللا ولو كان معينا بالوعيد حلل به العقاب إذ لو مل 

  يكن كذلك لكان عني ذلك الوعيد خلفا تعاىل اهللا سبحانه عن ذلك 
واجبا فإنه خياف وقال قائلون الواجب ما خياف املكلف العقاب على تركه وهذا ساقط أيضا منتقض مبا حيسبه املرء 

  العقاب على تركه وقد ال يكون كذلك 
واملرضى يف معىن الواجب أنه الفعل املقتضى من الشارع الذي يالم تاركه شرعا وإمنا ذكرنا املقتضى من  - ٢١٨

  الشارع فإنه معىن اإلجياب مث قيدناه باللوم لينفصل عن املندوب إليه وال مراء يف توجه اللوم ناجزا 
ترك شيئا مل يعلمه واجبا ال يالم وإن كان واجبا يف علم اهللا تعاىل قلنا هذا مغالطة فال تكليف على  فإن قيل من

  الغافل الناسي عندنا وال وجوب على على من ال يعلم الوجوب فهذا ما أردناه يف معىن الواجب 
  كه فأما معىن الندب فاملندوب إليه هو الفعل املقتضى شرعا من غري لوم على تر - ٢١٩

  مسألة 
اضطرب األصوليون يف معىن املكروه وسبب اضطراهبم أنه يستتب هلم أن جيعلوا هنى الكراهية يف اقتضاء  - ٢٢٠

االنكفاف عن املنهى عنه مبثابة أمر الندب يف اقتضاء اإلقدام وذلك أهنم قالوا استيعاب معظم األزمان على حسب 
لك مكروها ولو كان ما ندبنا إىل االنكفاف عنه مكروها للزم أن اإلمكان بالنوافل مستحب غري حمتوم وليس ترك ذ

يقال ترك استيعاب وقت اإلمكان بالنوافل مكروه فإذا مل نقل ذلك وعسر ضبط هنى الكراهية مبا ضبط أمرالندب به 
  فلذلك اضطرب العلماء بعد اليأس عن هذا املأخذ يف معىن املكروه 

  يف حظره  فذهب بعضهم إىل أن املكروه ما اختلف
  وهذا مزيف فإن الكراهية ثبتت وفاقا يف بعض القضايا مع انعقاد اإلمجاع على نفي احلظر 

وقال شيخي أبو القاسم اإلسكايف املكروه ما خياف العقاب على فعله وهذه عثرة ظاهرة فإن حاصل ما ذكره يئول 
  دنا عليه إىل أن املكروه ما خيف حظره وهذا بعينه هو الذي ذكرناه قبل هذا ورد

واحلق املقطوع به عندي أن هنى الكراهية يف معىن أمر الندب فهو باإلضافة إىل احلظر كالندب باإلضافة  - ٢٢١
إىل اإلجياب وال جيوز أن يتخيل مرتبة القطع بانتفاء احلظر القتضاء االنكفاف إال هذا واملستريب يف هذا مضرب عن 

  مدرك احلق 
ملسألة وقدرته منشأ اضطراب املذاهب فسبيل الكشف عنه أنه مل يرد هنى مقصود فأما ما ذكرته يف صدر ا - ٢٢٢

عن ترك النوافل املستغرقة ألوقات اإلمكان ولكن االنكفاف عن التروك يف حكم الذريعة إىل اإلقدام على النوافل 
لكراهية إذا ما يرد وقد ذكرت يف سر ما اخترته أن األمر بالشيء ال يقتضي هنيا عن الضد مقصودا لالمر فنهى ا

  مقصودا 
مث املنهيات على حكم الكراهية على درجات كما أن املندوبات على رتب متفاوتات فليتأمل الناظر هذا التنبيه 

  ولينظر كيف اختبطت املذاهب على العلماء لذهوهلم عن قاعدة القصد وهي سر األوامر والنواهي 
ملراد هبا ذلك يف هذا الفن بل هي لفظة مصطلح عليها عند مث الكراهية يف أصل اللسان ضد اإلرادة وليس ا



  األصوليني فاملراد هبا املنهى عنه قوال مرادا كان للرب تعاىل أو مكروها 
فأما احملظور فهو ما زجر الشارع عنه والم على اإلقدام عليه واملكروه ما زجر عنه ومل يلم على اإلقدام  - ٢٢٣
  عليه 
  خري الشارع فيه بني الفعل والترك من غري اقتضاء وال زجر  وأما املباح فهو ما - ٢٢٤

  فصل جيمع حمامل الصيغ اليت يقال فيها صيغ األمر

أما املطلق منها فقد سبق الكالم يف حممله وإمنا تتعدد احملامل بالقيود وحنن نذكر منها مجال تشارف  - ٢٢٥
  االستيعاب إن شاء اهللا عز و جل 

  ندب كقوله تعاىل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا فقد ترد الصيغة مبعىن ال
وترد مبعىن اإلرشاد إىل األحوط كقوله تعاىل وأشهدوا ذوي عدل منكم وهذا وإن كان ندبا فاملقصود منه التنبيه 

  على األحوط 
  وترد مبعىن الدعاء كقوله تعاىل ربنا اغفر لنا ذنوبنا والدعاء استدعاؤك ما حتاول ممن هو فوقك 

  عىن التهديد كقوله تعاىل اعملوا ما شئتم وترد مب
  وترد مبعىن التعجيز كقوله تعاىل كونوا قردة خاسئني 

  وترد إنذارا كقوله تعاىل قل متتعوا فإن مصريكم إىل النار 
  وترد مبعىن اإلكرام كقوله تعاىل ادخلوها بسالم امنني 

منا محل هذا على اإلهانة وما قبله على اإلكرام ألن وترد مبعىن اإلهانة كقوله تعاىل ذق إنك أنت العزيز الكرمي وإ
  اآلخرة ليست دار طلب 

  ورد مبعىن اإلنعام كقوله تعاىل كلوا من طيبات ما رزقناكم وهذا 

  وإن كان فيه معىن اإلباحة فإن الظاهر منه تذكري النعمة 
  وترد مبعىن التسوية كقوله تعاىل فاصربوا أوال تصربوا سواء عليكم 

  ىن اإلباحة كقوله تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا وترد مبع
  وترد مبعىن التأديب والتمرين على حسن األدب كقوله عليه السالم لعبد اهللا بن عباس وكان صغريا كل مما يليك 

  ... أال أيها الليل الطويل أال اجنل ... وقد ترد مبعىن التمين ومنه قول القائل 
  توا بسورة من مثله وقوله تعاىل قل كونوا حجارة أو حديدا وترد مبعىن التعجيز كقوله تعاىل فأ

  وترد مبعىن التحكيم والتفويض كقوله تعاىل فاقض ما أنت قاض 
مث صيغ األمر من مجيع ما ذكرناه ما يقتضي اإلجياب وفيما يقتضي الندب خالف كما تقدم والوجوه الباقية ليست 

  من معاين األمر 
قيدت فإهنا ترد على وجوه على مناقضة األمر ال يعسر على الباحث طلبها ومطلقها وأما صيغة النهي إذا ت - ٢٢٦

  للحظر واملقيد منها يرد على وجوه 
منها التنزية ومنها الوعيد ومنها الدعاء كقوله تعاىل ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ومنها اإلرشاد كقوله تعاىل ال 

  تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 



  نها بيان العاقبة كقوله تعاىل وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء تسؤكم وم
  وترد مبعىن التحقري والتقليل كقوله تعاىل وال متدن عينيك إىل ما متعنا به ازواجا منهم 

  وترد مبعىن إثبات اليأس كقوله تعاىل ال تعتذروا اليوم 

  باب العموم واخلصوص

من أئمتنا لعام واخلاص قوالن قائمان بالنفس كاألمر والنهي والعبارات تراجم عنهما وأثبتوا قال احملققون  - ٢٢٧
ذلك يف صدر هذا الكتاب إثباهتم األمر املقتضى النفسي يف مفتتح كتاب األوامر مث ردوا اهتمامهم إلىالقول يف 

  صيغة العموم 
تضاء نفسيا وطلبا خمتلجا يف الضمري ال يناقض وهذا الذي صدروا الكتاب به ليس باهلني عندي فإنا وجدنا اق

كراهية وجود املقتضى على ما سبق ذلك متضحا فسمينا الطلب النفسي أمرا وأوضحنا من طريق اللسان تسمية 
  العرب إياه كالما فأما العموم واخلصوص فما أرامها كذلك يف الوضوح 

رادة والكراهية أو غريمها فأقصى ما يذكره يف هذا ويظهر أن يقال عموم النفس علوم مبعلومات على جهات يف اإل
أن كل ما يثبت العلم به ففي النفس حديث عنه منفصل عن العلم وهو الذي يسمى الفكر والعلم حميط مبعىن 

اجلميع ويف النفس فكرته وحديث عنه فليعلم طالب هذا الشأن أن معظم ما حيسبه من مل يعظم حظه يف احلقائق 
  املعىن بكالم النفس  علما فهو فكر وهو

  ومن دقيق ما يتعلق مبدارك العقول أن فكر النفس متعلقة باملعلومات واملعتقدات وال تتعلق النفس بالعلم احلق 
  وهذا االن يتعلق بالقول يف النطق النفسي وال مطمع يف مفاحتته فضال عن استقصائه 

  ا منطوقا به ومهما ظن ذو الفكر أنه ناطق بالعلم فهو متخيل العلم معلوم

وهذا هو الذي اختلج يف عقول املتكلمني وطيش أحالمهم حىت اضطربوا يف أن العلم بالشيء هل هو علم بأنه علم 
  به وهذا الذي اختبطوا فيه اضطراب منهم يف فكر النفس ال يف العلم نفسه 

م اإلهلية ونستحث على طلبها وحنن يف األحايني نرمز إىل تلوحيات يف هذا اجملموع لنتشوف عند جنازه إىل العلو
  مسألة 
ونعود االن إىل املقصود الالئق مبا حنن فيه ونقول اختلف األصوليون يف صيغة العموم اختالفهم يف صيغة  - ٢٢٨

األمر والنهي فنقل مصنفو املقاالت عن الشيخ أيب احلسن والواقفية أهنم ال يثبتون ملعىن العموم صيغة لفظية وهذا 
اإلطالق زلل فإن أحدا ال ينكر إمكان التعبري عن معىن اجلمع بترديد ألفاظ مشعرة به كقول القائل النقل على هذا 

رأيت القوم واحدا واحدا مل يفتين منهم أحد وإمنا كرر هذا اللفظ قطعا لو هم من حيسبه خصوصا إىل غري ذلك 
غوث من متكلمي املعتزلة وابن الراوندي وإمنا أنكر الواقفية لفظة واحدة مشعرة بلفظ اجلمع ووافق امللقب بالرب

  الواقفية فيما نقل عنهم 
وذهبت طائفة يعرفون بأصحاب اخلصوص إىل أن الصيغ املوضوعة للجمع نصوص يف اقل اجلمع جممالت فيما عداه 

  إذا مل يثبت قرينة تقتضي تعديتها إىل أعلى الرتب 
  نصوص يف األقل  وأما الفقهاء فقد قال مجاهريهم الصيغ املوضوعة للجميع



  وظواهر فيما زاد عليه ال يزال اقتضاؤها يف األقل مبسالك التأويل وهي فيما عدا األقل ظاهرة مؤولة 
والذي صح عندي من مذهب الشافعي رضي اهللا عنه أن الصيغة العامة لو صح جتردها عن القرائن لكانت  - ٢٢٩

  ة عدم القطع بانتفاء القرائن املخصصة نصا يف االستغراق وإمنا التردد فيما عدا األقل من جه
ومما زل فيه الناقلون أهنم نقلوا عن أيب احلسن ومتبعية أن الصيغة وإن تقيدت بالقرائن فإهنا ال تشعر  - ٢٣٠

باجلمع بل تبقى على التردد وهذا وإن صح النقل فيه فهو خمصوص عندي بالتوابع املؤكدة ملعىن اجلمع كقول القائل 
  عني أكتعني أبصعني فأما ألفاظ صرحية تفرض مقيدة فال يظن بذي عقل أن يتوقف فيها رأيت القوم أمج

مث نقل عن أيب احلسن مذهبان حسب ما مضى يف صيغى األمر أحدمها احلكم بكون اللفظ مشتركا بني الواحد 
ى للصيغ جممال وال اقتصارا عليه وبني أقل اجلمع وما فوقه ونقل عنه أنه كان يقول ال أحكم باالشتراك وال أدر

  مفصال وال مشتركا 
  ومسالك حجاج الواقفية يف هذه املسالة وطرق اجلواب عنها كما تقدم يف مسألة األوامر فال معىن إلعادهتا 

والذي حنن نذكره االن مسلك احلقوما هو املرتضى عندي فأقول واهللا املستعان األلفاظ اليت يتوقع اقتضاء  - ٢٣١
فمن أعالها وأرفعها األمساء اليت تقع أدوات يف الشرط وهي تنقسم إىل ظرف زمان وإىل ظرف العموم فيها منقسمة 

مكان واسم مبهم خيتص مبن يعقل كقولك من أتاين أكرمته واسم مبهم خيتص مبا ال يعقل يف رأى وال خيتص مبن 
  يعقل يف رأى كوقوع ما شرطا 

ضى كل ات من العقالء وإذا قلت مىت ما جئتين اقتضى كل وكل اسم وقع شرطا عم مقتضاه فإذا قلت من أتاين اقت
زمان وإذا قلت حيثما رأيتين اقتضى كل مكان وما يقع منكرا منفيا فهو كذلك يتعني أيضا القطع بوضع العرب أياه 

  للعموم كقوهلم مل أر رجال 
  صيغ اجلموع 

نفاسنا لكنا نذكر مراسم على قدر وأما صيغ اجلموع فلو قسمناها على مراسم صناعة النحو ألطلنا أ - ٢٣٢
  مسيس احلاجة إليها فاجلمع ينقسم إىل مجع سالمة وإىل مجع تكسري 

  فأما مجع السالمة فهو الذي يسلم فيه بناء الواحد وهو ينقسم إىل مجع الذكور وإىل مجع اإلناث 
بلها كسرة ونون بعدها يف حمل فأما مجع الذكور فبزيادة واو قبلها ضمة ونون بعدها يف حمل الرفع وبزيادة ياء ق

  النصب واجلر 
وأما اإلناث فاالسم املؤنث ينقسم إىل اسم ليس يف اخره عم للتأنيث وإىل اسم يف آخره علم للتأنيث فأما ما ليس 

فيه علم للتأنيث فجمع السالمة فيه بزيادة ألف وتاء يف الوصل والوقف بضمها يف حمل الرفع وبكسرها يف حمل اجلر 
  تقول جاءين اهلندات ورأيت اهلندات ومررت باهلندات والنصب 

وأما ما يف اخره علم للتأنيث فينقسم إىل ما يكون هاء يف الوقف وتاء يف الوصل وإىل ما يكون ألفا ما يكون هاء 
  فإذا حاولت اجلمع فيه حذفت اهلاء من الواحدة وزدت ألفا وتاء كما تقدم فتقول يف مسلمة مسلمات 

عالمة التأنيث فيه ألفا فينقسم إىل ألف ممدودة وإىل ألف مقصورة فأما إذا كانت األلف ممدودة وأما ما يكون 
كقولك يف صحراء وخنفساء فتقلب اهلمزة واوا وتزيد ألفا وتاء إذا مل يكن املذكر منه أفعل كقولك صحراوات 

  وخنفساوات تقلب اهلمزة واوا 
ق جبمع السالمة فيه بل تقول يف احلمراء محر ومن مشكل احلديث قوله فأما إذا كان املذكر فيه أفعل فالعرب ال تنط



صلى اهللا عليه و سلم ليس يف اخلضراوات زكاة والرسول عليه السالم مل يرد مجع اخلضراء الذي مذكرها أخضر 
  وإمنا أجراها لقبا على نوع من اإلتاء والدخل 

ى الطرد فيها بانقالب األلف ياء وزيادة األلف والتاء وأما ما ألفه مقصورة كاحلبلى والسكري فجمع السالمة عل
  بعدها فتقول يف حبلى حبليات وسكريات وغضبيات فهذه تراجم مجع السالمة 

فأما مجع التكسري فهو الذي نكسر فيه بناء الواحد مث قد يكون ذلك بزيادة حرف كثوب وثياب وكلب  - ٢٣٣
  ن بتبديل حركة يف صدر الكلمة كأسد وأسد وكالب وقد يكون بنقصان حرف كرغيف ورغف قد يكو

مث حظ األصول منها أن اجلمع بنفسه ينقسم انقساما اخر فمنه ما هو مجع القلة وهو يف وضع اللسان ملا دون 
العشرة وله أبنية حتتوي عليها كتب أئمة النحو كاألفعل واألفعال واألفعلة والفعلة مثل األكلب واألمجال واألغطية 

  والصبية 
  ها ما هو مجع الكثرة كالفعول والفعال وحنوها ومن

وإمنا نبهنا على هذا املقدار ليتبني للناظر خلو معظم اخلائضني يف هذا الفن عن التحصيل إذا أطلقوا القول يف الصيغة 
  ومل يفصلوها إىل اجلمع وغريه مث مل يفصلوا اجلمع إىل مجع القلة وإىل مجع الكثرة 

كرناه قبل تقاسيم اجلموع من الشروط والتنكري يف النفي فال شك أنه القتضاء العموم وحنن نقول أما ما ذ - ٢٣٤
  ودليلنا عليه كدليلنا على تسمية العرب جارحة خمصوصة رأسا 

وأما اجملموع فجمع القلة مل يوضع لألستغراق قطعا وإمجاع أهل اللسان على ذلك كاف مغن عن تكلف إيضاح 
لق إذا عدمناه وأما مجع الكثرة فهو يف وضع اللسان لالستغراق فإن العرب استعملته واللغة نقل فليت شعري مب نتع

قطعا مسترسلة على آحاد اجلنس ووضعته هلا مث إن اتصل هبا استثناء بقى مقتضى اللفظ على ما عدا املستثىن وإن 
  كان مطلقا فمقتضاه االستغراق فإن تقيد بقرينة حالية نزل على حسبها 

املنتهى نفرع ذروة يف التحقيق مل يبلغ حضيضها ونفترع معىن بكرا هو على التحقيق منشأ اختباط وحنن من هذا 
  الناس يف عماياهتم واهللا ويل التوفيق 

فأقول األلفاظ تنقسم يف منهاج غرضى أربعة أقسام يقع اثنان منها يف طرفني يف النفي واإلثبات ويتوسطها  - ٢٣٥
  وت االقتضاء املتناهى يف الوضوح فهو الذي يسمى نصا على ما سيأيت اثنان فأما الواقع طرفا يف ثب

  فصل معقود يف معىن النص والظاهر واجململ

وضبط هذا القسم يف غرضنا أن اللفظ إذا كان يف اقتضاء معناه من عموم أو خصوص أو ما عدامها حبيث  - ٢٣٦
مراجعة واستفصال يف حماولة ختصيص أو تعميم ال يفترض انصرافه عن مقتضاه بقرائن حالية وفرض سؤال وتقدير 

  فهو الذي نعنيه وال يتطرق إىل هذا القسم إال إمكان انطالق اللسان بكلم يف غفوة أو غفلة 

وهو الذي يسمى اهلذيان أو إجراء كلمة ناصة يف الوضع يف معرض حكاية أو حماولة تقومي اللسان على نضد 
  حروفها 

ن به والتفاف اللسان وقصد احلكاية وحماولة تقومي نظم احلروف وحتقق قصد مطلق فإذا فرض انتفاء ختيل اهلذيا
اللفظ إىل استعماله يف معناه املوضوع له فال يتصور وراء ذلك احنراف اللفظ وانصرافه عن معناه الذي وضع له 



ة وكذلك ما ال يتطرق وهذا كذكر عدد يف اللفظ معدود فإنه ناص يف املسميات املعدودة ال حميد عنها بتخيل قرين
  إليه تأويل 

  فهذا طرف واملقصود منه رمز إىل املرتبة العليا يف النص ال استيعاب األقسام 
والطرف األخري هو املصدر فإنه غري خمتص بواحد من األحداث وليس موضوعا أيضا للعموم واستغراق  - ٢٣٧

  اجلنس 
صدر صاحل للجمع وليس موضوعا لإلشعار به وهو يف وقد قال بعض من حوم على التحقيق ومل يرد مشرعة إن امل

حكم اللفظ املشترك بني مسميات فإنه صاحل آلحادها على البدل وليس موضوعا جلميعها كاجلموع والصيغ العامة 
وكذلك املصدر صاحل للواحد وللجمع غري موضوع لقصد االحتواء على احاد اجلنس وهذا زلل وذهول عن مدرك 

  ة احلق ومسلك العربي
والقول البني فيه أن املصدر ال يصلح للجمع وال يتهيأ لإلشعار به فلو قصد به مطلقه مجعا مل يكن كالذي يقصد 

  بإطالق املعني بعض ما يسمى به 

فإن املصدر على رأى الكوفيني مرتب على الفعل فرع له وهو أصل الفعل على رأى البصريني والفعل يتفرع عنه 
 الفعل فاملصدر يف هذا املعىن حال حمل الفعل وإن كان امسا ومل يوضع املصدر إال لتأكيد وقد يستحيل ختيل اجلمع يف

الفعل فأما أن يكون لإلشعار بواحد أو جبمع أو بالتهيؤ للصالح هلما فال فإنه ناء عن هذا الغرض ولو فرض اقتران 
قرينة بل القرينة قد يفهم منها قصد اجلمع قرينة بذكر املصدر مشعرة باجلمع فال يصري املصدر مقتضيا مجعا ملكان ال

  وهو كما إذا اقترنت بالفعل 
  فحاصل القول يف ذلك أنه ال مناسبة بني املصدر وبني اجلمع ال من جهة الوضع له وال من جهة التهيؤ والصالح 

ضربة فإن حاول املتكلم التعرض للعدد رد املصدر عن حكم إطالقه وزاد هاء فوجد ثىن ومجع فقال ضربته 
  وضربتني وضربات 

فإن قيل أليس حيسن أن يقال ضربته ضربا كثريا فلو مل يكن مشعرا بالعدد ملا جاز وصفه بالكثرة وعن هذا صار 
  بعض أهل العربية إىل أن املصدر صاحل للجمع وإن مل يكن مشعرا به كما حكيته قبل هذا عن بعض األصوليني 

وف ال يشعر بالصفة ولو أشعر هبا الستغىن بنفسه عنها وجلرت الصفة قال سيبويه قول القائل كثريا صفة واملوص
جمرى التأكيد للموصوف إذا قال القائل رأيت زيدا نفسه وليس األمر كذلك فقول القائل ضربت زيدا ضربا كثريا 

  كقوله ضربت 

صف جبهات وليس زيدا ضربا شديدا والسر يف ذلك املصدر صاحل ألن يوصف بالكثرة كما أن الرجل صاحل ألن يو
اسم الرجل موضوعا هلا وال مشعرا بشيء منها فلينظر طالب هذا الشأن يف ذلك وليتبني الفرق بني صالح اللفظ 

  للشيء وضعا وبني صالحه للوصف به فهذا بيان الطرفني 
  فأما القسمان املتوسطان فعلى مرتبتني حنن واصفومها  - ٢٣٨

لو مل تثبت قرينة وتبينا انتفاءها لقطعنا باقتضاء اللفظ للعموم نصا ومن أحد القسمني ما وضع يف اللسان للعموم ف
هذا القسم االسم الواقع شرطا وهو منحط عن النص يف املرتبة األوىل من جهة أن النص ال يغري مقتضاه قرينة كما 

وبيان ذلك باملثال تقدم وإذا اقترن بالشرط ما يقتضي ختصيصا محل على املخصوص ومل يعد خلفا وال كالما مثبجا 
أن الرجل إذا أجرى ذكر أقوام معدودين فقال صاحب اجمللس من أتاين أعطيته دينارا أمكن أن حيمل على الذين 



  جرى ذكرهم 
وأما القسم الثاين من القسمني املتوسطني فهو اجلمع الذي ليس مجع قلة فهو فيما يزيد على أقل اجلمع إن  - ٢٣٩

ر وليس بنص فال يبعد أن مطلق اجلمع أراد خصوصا وال ننكر ذلك يف نظم الكالم انتفت القرائن املخصصة ظاه
خبالف أدوات الشرط وهذا ينحط عن القسم الثاين ومن أحاط هبذه األقسام اختذها مرجعه يف كل مشكل وأقامها 

  ذريعة يف صدر باب التأويالت كما سيأيت إن شاء اهللا 
ول يف العموم واخلصوص وما يقع نصا منهما وظاهرا وحنن بعد ذلك نرسم وبنجاز األقسام يتبني اختيارنا يف الق

  املسائل يف التفاصيل ونذكر يف كل مسألة ما يليق هبا واهللا املوفق للصواب 

  مسألة 
ذكر سيبويه وغريه من أئمة النحو أن مجع السالمة من أبنية مجع القلة وهذا مشكل جدا فإن مصادمة  - ٢٤٠

واخلروج عن رأيهم ال سبيل إليه والرجوع يف قضايا العربية إليهم واالستشهاد يف مشكالت األئمة يف الصناعة 
الكتاب والسنة بأقواهلم واألصوليون القائلون بالعموم مطبقون على محل مجع السالمة إذا جترد عن القرائن 

أهم مقصود املسألة حماولة اجلمع املخصصة على االستغراق وصائرون إىل تنزيله منزلة مجع الكثرة من أبنية التكسري ف
  بني مسالك األئمة 

والذي استقر عليه نظري يف ذلك ما أنا مبديه اآلن قائال كل اسم علم معرفة إذا ثىن فقد خرج عن كونه  - ٢٤١
معرفة وكذلك إذا مجع فإذا قلت زيد وأنت تريد اسم العلم فقد عرفت فإذا قلت زيدان فقد نكرت باتفاق أئمة 

  كذلك إذا قلت زيدون العربية و
والسبب فيه أن االسم املفرد العلم إمنا يكون معرفة من حيث يعتقد أن املسمى منفرد يف قصد املسمى حىت كأنه ال 
يرى حالة إطالق االسم العلم مشاركة فيه لغري املسمى فليس قول القائل أقبل زيد على تقدير أقبل زيد من الزيود 

ول القائل جاء رجل فالعلم موضوع بني املخاطب واملخاطب على اعتقادمها احتاد إذ لو كان كذلك لكان مبثابة ق
املسمى به فإذا ثنيت أو مجعت فقد ناقضت ما منه تلقى التعريف من اعتقاد االحتاد وقد بنيت الكالم على تعدد 

  املسمى بزيد 
  يعرفان كل فإذا الح ذلك تبني أنه ال يتعرف املثىن واجملموع إال باأللف والالم ومها 

  نكرة فنعود بعد ذلك إىل مال الكالم يف املسألة 
ونقول ما نراه أن كل مجع نكرة فإنه ال يتضمن استغرقا ومصداق ذلك قوله تعاىل ما لن ال نرى رجاال كنا  - ٢٤٢

  يم نعدهم من األشرار فإذا عرف ومل يكن على بناء التقليل فهو لألستغراق قال اهللا تعاىل إن األبرار لفي نع
  وهذا التفصيل يلتحق مبا قدمناه من تفصيل القول يف اجلموع 

والذي حيصل الغرض يف ذلك أنه ال منكر إال ويليق به املعرفة من مستنده إىل اجلمع املعرف فتقول رأيت رجال من 
ه على القلة الرجال كما تقول رأيت رجاال من الرجال فالذي قاله سيبويه يف مجع السالمة إذا مل يعرف وقد ذكر محل

  إذ ذكر حكم التثنية واجلمع على التخصيص 
ولو فرض دخول األلف والالم يف االسم الواحد فقد يقتضي ذلك إشعارا باجلنس كما سيأيت بعد ذلك فتقول 

الدينار أعز من الدرهم وأنت تبغى تفضيل اجلنس على اجلنس وقد ينتظم من ذلك أن كل مجع يف عامل اهللا فإنه ال 
ستغراق بوضعه وإمنا يتم اقتضاء االستغراق باأللف والالم املعرفني فليتأمل الناظر هذا السرب وليعلم أن يقتضي اال



  اجلمع من غري تقدير تعريف ألقل اجلمع 
فإذا عرف ففيه اخلالف فأصحاب اخلصوص حيملون اجلمع وإن عرف على أقل اجلمع ويأبون ظهوره فيما عداه 

  مع املنكر فال خالف بيننا وبينهم وهبذا يتضح اختيارنا وهو استكمال الكالم وهذا زلل فإن خصصوا قوهلم باجل

  مسألة 
  قال أصحاب العموم النكرة يف النفي تعم ويف اإلثبات ختص فال بد من تفصيل القول يف الطرفني عندنا  - ٢٤٣

مولة على العموم يف قول فأما قوهلم النكرة يف اإلثبات ختص فغري مطرد فإن النكرة الواقعة يف سياق الشرط حم
القائل من يأتين مبال أجازه فال خيتص هذا مبال خمصوص والسبب فيه أن النكرة إمنا عمت يف النفي ألهنا يف نفسها 
ليست خمتصة مبعني يف قول القائل ما رأيت رجال والنفي ال اختصاص له فإنه نقيض اإلثبات فإذا انضم النفي إىل 

لعموم والشرط ال اختصاص له بل مقتضاه العموم فالنكرة الواقعة يف مساقه حممول عليه التنكري اقتضى اجتماعهما ا
وحكم عموم الشرط منبسط عليه إذ لو اختص املال الختص الشرط املتعلق به واالختصاص نقيض وضع الشرط 

  املطلق فهذا على قوهلم النكرة يف اإلثبات ختص 
  ل لطيف فأما قوهلم النكرة يف النفي تعم ففيه تفصي

فأقول إذا قال القائل ما رأيت رجال فهذا ظاهر يف نفي الرؤية عن جنس الرجال والتأويل يتطرق إليه قال سيبويه 
جيوز أن يقول القائل ما رأيت رجال وإمنا رأيت رجاال وإذا كان ينتظم الكالم على هذا الوجه فليس التنكري مع 

ووجه تطرق االحتمال إليه الذي نبهنا عليه فإذا قال القائل ما جاءين  النفي نصا يف اقتضاء العموم غري قابل للتأويل
من رجل مل يتجه فيه غري التعميم فإن من وإن جرت زائدة فهي مؤكدة للتعميم قاطعة لالحتمال الذي نبهت عليه 

رينة خمصصة والنكرة إذا جرت يف مساق شرط مل يتطرق إليها التأويل املذكور يف النفي ومل يسغ محلها من غري ق
  على اخلصوص 

  مسألة 
اللفظ املوضوع لإلشعار باجلنس الذي واحده بزيادة هاء كالتمر والتمرة والشجر والشجرة وباهبما مما  - ٢٤٤

  تردد فيه أصحاب العموم وهذه املسألة جنمع إليها أخرى ونفصل بينهما 
فقال قائلون من املعممني هو لالستغراق فإذا قال القائل الرجل أفضل من املرأة فهذا مما ترددوا فيه أيضا 

  واالستيعاب للجنس وأنكر اخرون مقتضى االستغراق فيه 
والرأي احلق عندي واهللا أعلم البداية باملسألة األخرية أن الرجل يعرف على بناء تنكري سابق فيقول القائل أقبل 

مرتب على تنكري سابق فال يقتضي هذا رجل مث يقول قرب الرجل والتقدير من ذكرته مقبال قد قرب فهذا تعريف 
  وال ما يف معناه استغراقا وانطباقا على اجلنس 

وإذا قال القائل الرجل أفضل من املرأة ومل يسبق تنكري ينعطف التعريف عليه فهذا للجنس ومنه قوله تعاىل الزانية 
غري حممول على استغراق اجلنس والزاين والسارق والسارقة فإن من سبق تنكريه وظهر ترتيب التعريف عليه فهو 

  وفاقا 
فإن الح يف الكالم قصد اجلنس يف مثل قول القائل الدينار أشرف من الدرهم ومل يسبق تنكري ينعطف عليه التعريف 

  فهو لالستغراق 



وإن جرى هذا الكالم ومل يدر أنه خرج تعريفا ملنكر سابق أو إشعارا جبنس فالذي صار إليه معظم املعممني أنه 
  جنس لل

والذي أراه أنه جممل فإنه حيث يعم ال يعم لصيغة اللفظ وإمنا يثبت عمومه وتناوله اجلنس حبالة مقرونة معه مشعرة 
باجلنس فإذا ورد اللفظ وليس مجعا وال موضوعا لإلهبام املقتضى لالستغراق كما جيري يف أدوات الشرط فاألمر 

  رها مل يتجه إىل التوقف متلقى يف اخلصوص والعموم من القرينة فإذا مل ند
فإن قيل أرأيتم لو قطعنا بانتفاء قرينيت العموم واخلصوص فماذا ترون قلنا ال ينتظم الكالم من قاصد إىل هذا اللفظ 
إال مترتبا على تنكري أو مشعرا جبنس يف قصد املتكلم ففرضه من املتكلم على منتظم الكالم عربا عن إحدى قرينيت 

  ال أو حال حمال فهذا قولنا يف هذا الطرف العموم واخلصوص يف مق
  وأما التمر والتمرة فمطلق اللفظ الذي واحده بزيادة اهلاء للعموم عند حمققي املعممني  - ٢٤٥

وأنكر بعض أصحاب العموم ذلك من حيث أنه غري مستعمل يف سياق وضعه لإلهبام كالشرط وليس مجعا أيضا 
  فيقال متور  ورمبا استمسك هؤالء بأنه جيمع يف نفسه

وهذا ال حاصل له فإن اإلهبام واجلمع عند منكري العموم يف ألفاظ اجلنس ثابته أيضا ووضوح ثبوهتا يغىن عن بسط 
  القول فيها وما ذكروه من مجع التمر على 

من متور مردود من وجهني أقرهبما أنه يعارضه امتناع قول القائل متر واحد وهذا أظهر من متعلقهم مث التمور مجع 
حيث اللفظ وقد قال سيبويه الناقة جتمع على نوق النوق على نياق ومها مجيعا من أبنية الكثرة مث النياق على أينق 

  وهو مقلوب أنوق أو أينق يف أمور تصريفية واألفعل مجع القلة وهذا اجلمع مردود إىل ألفاظ أقوام قالوا نياق 
طلق أحرى باستغراق اجلنس من التمور فإن التمر يسترسل على ومن بديع ما يتفطن له الفطن يف ذلك أن التمر امل

اجلنس ال بصيغة لفظية والتمور ترده إىل ختيل الوحدان مث االستغراق بعده بصيغة بعده بصيغة اجلمع ويف صيغة 
  اجلمع مضطرب بينهم وسرها يتبني يف أقل اجلمع 

  مسألة 
معناها إذا ورد مطلقا فقد ذهب ذاهبون من أصحاب العموم اللفظ املشترك كالقرء واللون والعني وما يف  - ٢٤٦

إىل أنه حممول على مجيع معانيه إذا مل مينع منه مانع ومل يفرق هؤالء بني أن يكون اللفظ حقيقة يف حمامله وبني أن 
  يكون حقيقة يف بعضها جمازا يف بعضها 

عاىل أو المستم النساء فقيل له قد يراد باملالمسة وهذا ظاهر اختيار الشافعي فإنه قال يف مفاوضة جرت له يف قوله ت
  املواقعة قال هي حممولة على اللمس باليد حقيقة وعلى الوقاع جمازا 

  وقال قائلون اللفظ املشترك إذا ورد مطلقا حممول على احلقائق وال حيمل على احلقيقة واجملاز مجيعا 
از مجيعا وقال يف حتقيق إنكاره اللفظة إمنا تكون حقيقة إذا وعظم نكري القاضي على من يرى احلمل على احلقيقة واجمل

انطبقت على معىن وضعت له يف أصل اللسان وإمنا تصري جمازا إذا جتوز هبا عن مقتضى الوضع وختيل اجلمع بني 
  احلقيقة واجملاز كمحاولة اجلمع بني النقيضني 

يف موجب اإلطالق على احملامل فإنه صاحل الختاذ  والذي أراه أن اللفظ املشترك إذا ورد مطلقا مل حيمل - ٢٤٧
معان على البدل ومل يوضع وضعا مشعرا باالحتواء عليها فادعاء إشعاره باجلميع بعيد عن التحصيل وهذا القول 

  جيري يف احلقائق وجهات اجملاز 



ثل أن يذكر الذاكر حمامل فإن قيل جيوز أن يراد به مجيع حمامله قلنا ال مينع ذلك مع قرينة متصلة مشعرة بذلك م
  العني فيذكر بعض احلاضرين لفظ العني ويتبني من حاله أنه يريد تطبيقه على مجيع ما جرى 

  فإن قيل فهل ترون محل اللفظ على وجه يف احلقيقة واخر يف اجملاز قلنا نعم ال ننكره مع قرينة 
قاق لفظ اجملاز واحلقيقة فإذا رد الكالم إىل محل فإن قيل مب تنفصلون عما ذكره القاضي قلنا ما ذكره يئول إىل اشت

  املالمسة على اجلس باليد الوقاع فهما معنيان كغريمها فهذا منتهى القول يف ذلك 

  مسألة يف ألفاظ الشارع يف حكايات األحوال 
  قال الشافعي ترك االستفصال يف حكايات األحوال مع اإلحتمال يتنزل منزلة العموم يف املقال  - ٢٤٨

وحنن نضرب لذلك مثاال ننزل عليه بيان الغرض روى أن غيالن أسلم وحتته عشر نسوة فقال له رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم 

أمسك أربعا وفارق سائرهن ومل يسائل غيالن عن كيفية عقوده عليهن يف اجلمع والترتيب فكان إطالقه القول داال 
  عا أو جتري عقود مرتبة على أن ال فرق بني أن تتفق العقود عليهن م

وهذا فيه نظر عندي من حيث إنه ال ميتنع أن الرسول عليه السالم كان عرف ذلك فنزل جوابه على ما  - ٢٤٩
عرف ومل ير أن يبني لرجل حديث العهد باإلسالم علة احلكم ومأخذه وعليه جيري معظم الفتاوي واملفيت يطلق 

  ى وفق احلادثة وإن كان ذلك احلكم لو أرسل لفصل فهذا وجه جوابه للمستفيت إذا رأى اجلواب منطبقا عل
وإن حتقق استبهام احلال على الشارع صلى اهللا عليه و سلم وصح مع ذلك أنه أرسل جوابه فهذا يقتضي ال حمالة 
بهمة جريان احلكم على التفاصيل واسترساله على األحوال كلها ولكنا ال نتبني يف كل حكاية تنقل إلينا أهنا كانت م

  يف حق الرسول 

وجوابه املطلق كان مرتبا على استبهامها فمن هذه اجلهة ال يبقى مستمسك يف حماولة التعميم وادعاء قصد ظهوره 
  يف حكابات األحوال املرسلة 

  ولكن وجه الدليل مع هذا واضح يف قضية غيالن فإنه صلى اهللا عليه و سلم قال له 
  اك باألوائل عن األواخر وفوض األمر فيه إىل خرية من كان أسلم أمسك أربعا فأمجلهن ومل خيصص اإلمس

  وقال لفريوز الديلمى وقد أسلم على أختني 
  اختر أيتهما شئت وفارق األخرى 

مث نقل أصحاب املقاالت عن أيب حنيفة أنه عمم أمورا ال يصري إىل تعميمها شاد يف األصول فضال عمن  - ٢٥٠
قال إذا روى الراوي أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم قضى يف كذا بكذا اقتضى يتشوف إىل التحقيق فمنها أنه 

ذلك عموم القضاء يف غري احملل املنقول مثل ما روى أنه قضى بالكفارة على من جامع يف هنار رمضان وزعم أبو 
وإن قاله قياسا حنيفة أن هذا يعم كل إفطار وهذا إن قاله تلقيا من اللفظ ومقتضى مساق الكالم فهو خرق بني 

  فمسلك القياس غري مردود على اجلملة 

وقد قال الشافعي فيما نقله الرواة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قضى يف األموال بالشاهد واليمني فهذه 
إىل  احلجة ختتص مبحلها كما نقلت واللفظ ال يشعر بعمومه واألقيسة ال جريان هلا يف مراتب البينات فإهنا مستندة

  التعبدات 



  مسألة يف أقل اجلمع 
  قد اضطرب رأي العلماء يف ذلك فذهب ذاهبون إىل أن أقل اجلمع ثالثة  - ٢٥١

وهذا املذهب يعزى إىل ابن عباس وابن مسعود ومل ينقل عنهما تنصيص على ذلك ولكن تبني مذهب ابن عباس 
ن املذكور يف كتاب اهللا تعاىل اإلخوة وظهر للناقلني مبصريه إىل أن األخوين ال حيجبان األم من الثلث إىل السدس أل

مذهب ابن مسعود من مصريه إىل أن الثالثة إذا اقتدوا برجل اصطفوا خلفه وإن اقتدى رجالن برجل وقف أحدمها 
  عن ميينه واالخر عن يساره وال يصطفان وراء اإلمام 

ب ذاهبون إىل أن أقل اجلمع اثنان واألستاذ وظاهر مذهب الشافعي يف مواضع تعرضه لألصول يشري إىل هذا وذه
  أبو إسحاق رمحه اهللا ميل إىل هذا وقد ذهب إليه مجع من املعتزلة 

وحق الناظر يف هذه املسألة أن ييئس من العثور على مغزاها ما مل يستكملها فإن املقصود منها يتبني على  - ٢٥٢
  تدريج 

أن أقل اجلمع اثنان رمبا يستمسكون بأشياء ال معتصم فيها وأنا أفيد  والذي أرى استفتاح الكالم به أن الصائرين إىل
  الناظر بذكر ما يتمسك به هؤالء أمرين 

  أحدمها بطالن استدالهلم والثاين إيضاح متييز مباينة مسلكهم عن حمل النزاع 

قلوبكما واملراد بذلك فمما ذكروه قوله تعاىل يف شأن عائشة وحفصه رضي اهللا عنهما إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت 
  قلباكما 

وهذا قلة معرفة بالعربية فإن ماال يتعدد من شخصني فالتعبري يف اللغة الفصيحة عنهما بصيغة اجلمع فهذه صورة 
  مستثناة وهلا باب وقياس والدليل على سقوط االستشهاد هبا أن ذكر صيغة التثنية غري مستحسن يف هذا الفن 

يعين به املتكلم نفسه وغريه متصال ومنفصال فالضمري املنفصل يف ذلك قول القائل حنن  ومما متسكوا به الضمري الذي
  واملتصل كقوله فعلنا قالوا أقل معىن هذا الفن وهو مجع اثنان 

وهذا أيضا مستثىن عن حمل اخلالف فإنه باتفاق أهل اللسان موضوع لتعبري املرء عن نفسه وغريه سواء كان واحدا 
ال تثبت قياسا كما سبق تقريره وإمنا معتمدها النقل فمن حاول إثبات شيء من اللغة تلقيا من  أو مجعا واللغات

  قياس بعضها على بعض فقد جانب مسلك السداد يف ماخذها 
فإذا آل اخلالف إىل صيغ اجلموع اليت تترتب يف صيغ وضع اللسان مسبوقة بصيغ التثنية سواء كانت للسالمة أو 

  ن ورجال ومسلمان ومسلمون فإذا تعني حمل النزاع فليقع الكالم وراء ذلك للتكسري فنقول رجال
فمن ركيك الكالم وغثه تشبيب من ذكرناه باشتقاق اجلمع ومصريهم إىل أن الواحد إذا مجع إىل مثله فقد حتقق 

الف يف محل الرجال فيهما معىن اجلمع فإن اخلالف ليس يف معىن لفظ اجلمع املنتظم من اجليم وامليم والعني وإمنا اخل
على رجلني واملسلمني على مسلمني فإن مسى مسم بعض هذه األلفاظ مجعا فال حيكم هبذه اللغة اليت استحدثها 

  املتأخرون على موضوع اللفظ 

فإن قيل فما املرتضى اآلن قلنا هذه املسألة مووعة على رأى املعممني فمطلق اللفظ معناه يف خمتارنا ما  - ٢٥٣
وجعنا يف جواز رد اللفظ عند قيام املخصصات على اثنني أو ثالثة فعند ذلك ننادى ونقول إن صار سبق وإن ر

صائرون إىل أنه ميتنع رد معىن اللفظ بالتخصيص إىل اثنني فنحن ال مننع هذا فقد يبدو للرجل رجالن فيقول أقبل 
أهون من الرد إىل اثنني ويستدعي الرد إىل  الرجال وحنن ال نسوى مع ذلك بني الثالثة واالثنني والرد إىل الثالثة



اثنني من ظهور مستند التأويل ما مل يستدعه الرد إىل ثالثة على ما سنوضح ذلك يف كتاب التأويالت إن شاء اهللا 
  تعاىل 

 والذي أراه أن الرد إىل رجل واحد ليس بدعا أيضا ولكنه أبعد من الرد إىل اثنني بكثري وها أنا أنزل هذه املراتب
  الثالث على حقائقها ليتضح مأخذ كل مرتبة 

أما فرض الرد إىل واحد فنضرب مثاله مث نذكر سبيله وجماله فإذا برزت املرأة لرجل حسن من بعلها أن  - ٢٥٤
يقول يف توبيخها أتتربجني للرجال يالكعاء وإن مل تتربج إال لواحد وسبيل ضبط هذا القسم يف غرضنا أن ال يعتقد 

اللفظ ال يف األقل وال فيما يزيد عليه ولكن إذا تبني يف مقصود املتكلم استواء الواحد واجلمع فال  أنه من مقتضى
يبعد إطالق اجلمع عند ظهور الواحد من اجلنس من جهة أن األنفة واحلمية إمنا سببها التربج للجنس احادا ومجعا 

  والذي ينقم منها يف الواحد ينقم منها يف اجلنس 
الذي أشرنا إليه يف صوب قصده كان لفظ اجلمع كلفظ الواحد ولعل لفظ اجلمع أمثل وأشكل  فإذا الح الفن

وأوفق للقصد والغرض فإذا مل يكن يف الكالم هذا النوع أو ما يدانيه مل ينقدح محل صيغة اجلمع على الواحد فإن 
  حتققنا عدم هذا 

اللفظ تردد وقوفنا عن القطع من جهة عدم اإلحاطة الفن فال وجه للرد للواحد وإذا ترددنا يف اقتران مثل ذلك ب
  بوجود القرينة وانتفائها فهذا ما أرضاه يف هذه املرتبة 

فأما الرد إىل اثنني فيسوغ مبا يسوغ به الرد إىل الواحد ويسوغ جبنس آخر وهو اإلشعار مبا يزيد على  - ٢٥٥
الن خيافهما وكان ال يبايل بالواحد منهما أقبل الثالث واجلمع فيه من غرض التناصر فيقول القائل إذا بدا رج

الرجال وإطالق صيغة التثنية ها هنا أمثل وأوفق للنص على الغرض فإن من حياذر التجمع يتقى من الثالثة أكثر مما 
ظ حياذره من اثنني فليس أطالق الرجال بعيدا ولكن األثر كله للقرينة غري أن القرينة إمنا تؤثر مع ما يف طباع اللف

  من احتمال أثرها والتقاسيم اليت ذكرهتا يف إيضاح اختياري يف صيغة العموم توضح ذلك كله 
فأما القول يف الرتبة الثالثة وهو الرد إىل ثالثة فال يستدعي ذلك قرينة حاقة يف جنس خمصوص وهبذا  - ٢٥٦

على الظاهر فجمع الكثرة  تنفصل املسألة نعم إن مل يقم دليل وهو مستند التأويل فقد بان وجوب اجلريان
لالستغراق وإن ظهر دليل هو أوضح يف مسالك الظن من ظهور مقتضى اللفظ يف االستغراق فهذا أوان تأويل كما 

  سيأيت إن شاء اهللا تعاىل مشروحا يف كتاب التأويل وإن عد ما ظهر مناقضا اللفظ فهذا أوان الوقوف 
الف يف معىن أقل اجلمع أن الرجل إذا قال لفالن على دراهم أو وقد ذكر بعض األصوليني أن من اثار اخل - ٢٥٧

  أوصى بدراهم فلفظ املقر واملوصى حممول 

على أقل اجلمع فإن قيل أقل اجلمع اثنان قبل محل اللفظ عليهما وإن قيل أقل اجلمع ثالثة مل يقبل التفسري باثنني وما 
ع معىن إال ما ذكرته فليعلم الناظر أن معظم اخلالف سببه أرى الفقهاء يسمحون هبذا وال أرى للنزاع يف أقل اجلم

توسط النظار النظر من غري استتمام له وقد ظهر يف العقول تباين الرتب الثالث وقل من يوفق لدرك سبب التباين 
  فابتدروا إىل االختالف يف أقل اجلمع ولو هدوا لإلحاطة بالغايات ملا كان الختالفهم معىن 

  ام الصيغة املطلقةفصل يف بقية أحك



األلفاظ املوضوعة للعموم تنقسم إىل املطلق واملقيد فاملطلق ما يتعرى عن قرينة تناىف مقتضى العموم والذي  - ٢٥٨
قدمناه يف صدر هذ ا الكتاب إىل هذا الفصل يف بيان أحكام إطالق الصيغ فإن جرى يف أثناء الكالم للقرائن ذكر 

  ايا اإلطالق وحنن اآلن جنري مسائل يف أحكام اإلطالق هبا استكمال هذا القسم فإمنا جرى القول فيها لتحقيق قض
فإذا جنزت ملنا إىل تقاسيم القرائن واستفتحنا بعدها قواعد التخصيص ومسائل االستثناء وميزنا بني التخصيص 

  واالستثناء مستيعينني باهللا تعاىل 
  مسألة 
األحرار والعبيد فهو عند احملققني حممول على اجلنسني وذهب  إذا ورد يف الشرع لفظ يتناول يف اللغة - ٢٥٩

  بعض الضعفاء إىل أن املطلق من األلفاظ خيتص باألحرار 
  فنقول مقتضى اللفظ من طريق اللغة ال نزاع فيه وقد تقرر أنا متعبدون باجلريان 

مقتضى اللفظ وهذا القدر  على مقتضى األلفاظ اللغوية إذا صدرت من الشارع ومل يثبت خمصص مانع من إجراء
  مقنع فيما نريده 

والذي ختيله هؤالء أن العبيد مستوعبون حبقوق السادة مستغرقون بتصريفهم إياهم وتصرفهم فيهم فكانوا مستثنني 
  عن مقتضى مطلق األلفاظ مبا تقرر به الشرع من أحواهلم يف ذلك 

يف وجوه وتلك الوجوه ال متنع اندراجهم حتت  وهذا إيهام ال حاصل وراءه فإنه ثبت تعلق حقوق السادة هبم
مقتضى لفاظ الشارع صلى اهللا عليه و سلم يف غريها فإن اجتمع ظاهر يف العموم وقضية ثابته من أحكام الرق 

  موجبها خروج الرقيق عن أحكام العموم فإهنا جتري جمرى املخصص وخيرج اللفظ إذ ذاك عن حقيقته يف اإلطالق 
  طبقات اخللق على تغري طباعهم وتفنن أحنائهم واهللا املوفق ومثل ذلك يفرض يف 

  مسألة 
إذا ورد يف لفظ الشارع صلى اهللا عليه و سلم صيغة مجع السالمة كاملسلمني واملؤمنني مما وضع مرتبا على  - ٢٦٠

  بنية مؤمن يف الذكور عند اإلطالق ففي تناول هذه الصيغة عند اإلطالق للنساء خالف 
إىل أنه يتناول النساء واستدلوا عليه بأن العرب إذا حاولت التعبري عن الذكور واإلناث بصيغ مجع فذهب ذاهبون 

  السالمة فمن مذهبها املطرد تغليب التذكري وهذا مشهور عنهم مسطور يف كتب أئمة العربية 

العربية أن قول والرأي احلق عندنا خالف ذلك والذي ختيله هؤالء وهم وزلل وال خيفى على من شدا طرفا من 
القائل مسلمان مبين على قول القائل يف الواحد مسلم وقول القائل مسلمات مبىن على قوله يف الوحدان مسلمة 

وقول القائل مسلمون مبين على مسلم ومسلمني وهذه التقاسيم أظهر من أن حيتاج يف إثباهتا إىل تكلف وإطناب مث 
تان ومسلمات وما ذكره هؤالء من تغليب عالمة التذكري عند ميزت العرب باب اإلناث فقالوا مسلمة ومسلم

حماولة التعبري عن اجلنسني فصحيح على اجلملة ولكنهم مل يفهموه على وجهه فإن ما ذكروه سائغ إن أريد فأما أن 
يقال وضع اللسان على أن املسلمني مسترسل على الرجال والنساء استرساله على احاد الرجال فال والذي ذكروه 

  صاحل لو أريد وليس يف اللسان القضاء به إال عند قرينة شاهدة عليه 
وال شك إن ما ذكرناه خمتص بصيغة مجع السالمة وأما األلفاظ اليت تشتمل يف الوضع على اجلنسني فال شك يف 

  تناوهلا كالناس والقوم وما أشبههما 
  مسألة 



قتضاء الستغراق إذا وقع شرطا ويتناول الذكور من من األلفاظ املبهمة وهي إحدى صيغ العموم يف ا - ٢٦١
  واإلناث وذهب إىل هذا أهل التحقيق من أرباب اللسان واألصول 

  وذهب شرذمة من أصحاب أيب حنيفة إىل أنه ال يتناول اإلناث واستمسكوا 

  هبذا املسلك يف مسألة املرتدة فقالوا يف قوله صلى اهللا عليه و سلم 
تناول النساء وإمنا غرهم ما طرق مسامعهم من قول بعض العرب من ومنه ومنان ومنون من بدل دينه فاقتلوه ال ي

  ... فقالوا اجلن قلت عموا ظالما ... أتوا ناري فقلت منون أنتم ... ومنات قال الشاعر 
  وهذا قول األغبياء الذين مل يعقلوا من حقائق اللسان واألصول شيئا 

مل خيتص بذكر أو أنثى مجع أو وحدان وهذا مستمر يف األلفاظ الشرعية  وال خالف أن من إذا أطلق مبهما شرطا
وألفاظ املتصرفني يف احللول والعقود واألميان والتعليقات وهو اجلاري يف تفاهم ذوي العادات متفق عليه يف وضع 

وصى هبذه اللغات فإذا قال القائل من دخل الدار من أرقائي فهو حر مل يتخصص بالعبيد الذكور وكذلك لو أ
  الصيغة أو ناط هبا توكيال أو إذنا يف قضية من القضايا 

مث للعرب مذهبان شائعان فمنهم من يكين عن معىن من ومنهم من يرد الكناية إىل لفظه ومها جاريان يف  - ٢٦٢
  التنزيل قال اهللا تعاىل ومنهم من يستمع إليك وقال ومنهم من يستمعون إليك فكذلك القول يف 

  التأنيث فهذا مما ال يبدي املراء فيه إال غيب التذكري و
وأما ما اغتربه هؤالء من قول بعضهم من ومنان فهذا من شواذ اللغة وليس من ظاهر كالم العرب وإمنا أورده 

سيبويه يف باب احلكاية وبناء على حماكاة اخلطاب فإذا قال القائل جاء رجل قلت من وإذا قال جاء رجالن قلت 
أقبل رجال قلت منون وإذا قال أقبلت امرأة قلت منه وكذلك منتان ومنات مث ما ذكرناه ليس باللغة  منان وإذا قال

  الغالبة يف باب احلكاية أيضا 
والقول اجلامع يف هذا أن ما ذكروه وإن ساغ فاألفصح غريه فليس شرطا معتربا يف متييز الذكور واإلناث بل هو مما 

  عليه ما ذكرناه  نطق به الناطقون والقانون املتفق
  مسألة 
اختلف األصوليون يف دخول املخاطب حتت اخلطاب يف مثل قول القائل ملأموره من دخل هذه الدار  - ٢٦٣

  فأعطه درمها فلو دخل هذا املخاطب الدار فهل يعطيه املأمور حبكم اقتضاء اللفظ كما يعطى غريه من الداخلني 
  ر وقال اخرون إنه غري داخل يف مقتضى قول نفسه قال قائلون هو مبثابة غريه ممن يدخل الدا

وتعلق هؤالء بأمثلة ال حتقيق للتعلق هبا كقوله تعاىل اهللا خالق كل شيء فإنه غري داخل يف مقتضى هذا القول وإن 
  كان جل وعال شيئا من 

ينقدح للمعترض حيث إنه يستحيل أن يكون خملوقا فثبت أنه ال يدخل املخاطب حتت اخلطاب وهذا غري سديد فإنه 
أن يقول إمنا مل يدخل من حيث إن اخللق اختراع وإجياد ملا مل يكن وال يعقل ذلك إال يف حمدث مفتتح الكون والرب 

  تعاىل قدمي مل يزل فكان عدم تناول مقتضى الكالم له هلذا املعىن ال المتناع دخول املخاطب حتت اخلطاب 
عد والكليات ذهاب عن مسلك التحصيل فإن احاد األمثلة ميكن محل األمر مث التعلق باألمثلة والكالم يف بناء القوا

  فيها على جهات من التخصيص ال تنضبط فال يستمر إذا مثل هذا يف حماولة عقد األصول 



والرأي احلق عندي أنه يدخل املخاطب حتت قوله وخطابه إذا كان اللفظ يف الوضع صاحلا له ولغريه  - ٢٦٤
تحكمة وهي غالبة جدا يف خروج املخاطب من حكم خطابه فاعتقد بعض الناس خروجه عن ولكن القرائن هي امل

مقتضى اللفظ والوضع وذلك من حكم اطراد القرائن وغلبتها فإن من كان يتصدق بدراهم من ماله فقال يف تنفيذ 
ه فحكمت القرائن وجرت مراده ملأموره من دخل الدار فأعطه درمها فال خفاء أنه ال ينبغي أن يتصدق عليه من مال

على قضيتها واللفظ صاحل ولو قال ملن خياطبه من وعظك فاتعظ ومن نصحك فاقبل نصيحته فال قرينة خترج 
  املخاطب فال جرم إذا نصحه كان مأمورا بقبول نصيحته حبكم قوله األول وباهللا التوفيق 

  مسألة 
ألمة بصيغة تصلح يف الوضع للرسول عليه إذا ورد خطاب مطلق يف الكتاب العزيز والسنة يشمل ا - ٢٦٥

السالم وهو كقوله يأيها الذين امنوا وما يف معناها و يأيها الناس فالذي صار إليه األصوليون أن الرسول صلى اهللا 
  عليه و سلم داخل حتت اخلطاب 

  وذهب شرذمة ال يؤبه هلم إىل أنه غري داخل حتت اخلطاب 
وضع اللسان حاكم باقتضاء التعميم والرسول من املتعبدين بقضايا التكليف وهذا ساقط من جهة أن اللفظ صاحل و

كاألمة فإن قيل إنه على خصائص فالذي يقتضي مرتبة اخلطاب أن خيص بكل ما يكون معينا فيه وهذا هذيان فإن 
ضافة إىل ثبوت خصائص له يف بعض القضايا ال خيرجه عن األحكام العامة اليت يشارك فيها األمة واخلصائص باإل

أحكام العموم قليل من كثري مث كل جنس من الناس على تفاوت الطبقات على خصائص فإن النساء خمتصات 
بأحكام عن الرجال فكذلك املسافرون خمتصون عن املقيمني إىل غري ذلك من أصناف املكلفني مث ال يقتضي ذلك 

ار وضع اللسان بالعموم ودخول الرسول عليه خروجهم عن قضايا الصيغ العامة وما ذكرناه تكلف وإال ففي إشع
السالم يف حكمه ومصري احملققني إىل وجوبه والعمل بقضايا الظواهر مقنع يف ذلك وباجلملة اخلصوص يف غري حمل 

  اخلطاب ال يقتضي ختصيصا يف حمل اخلطاب 
ل صلى اهللا عليه و وذهب بعض أئمة الفقهاء يف ذلك إىل تفصيل فقال كان خطاب مل يصدر بأمر الرسو - ٢٦٦

  سلم بتبليغه ولكن ورد مسترسال فالرسول خماطب 

به كغريه وكل خطاب صدر على اخلصوص بأمر الرسول صلى اهللا عليه و سلم بتبليغه فذلك الذي ال يتناوله 
م حظه كقوله تعاىل يأيها الناس وهذا ذكره الصرييف وارتضاه احلليمي وهو عندنا تفصيل فيه ختييل يبتدره من مل يعظ

  من هذا الفن 
فأما القسم املسلم فال حاجة إىل مرادة فيه وأما اخلطاب املصدر باألمر بالتبليغ فهو جيري على حكم العموم عندنا 
فإن قوله يأيها الناس على اقتضاء العموم يف وضعه والقائل هو اهللا تعاىل وحكم قول اهللا تعاىل ال يغريه أمر خمتص 

  بليغه وكأن التحقيق فيه بلغين من أمر ريب كذا فامسعوه وعوه واتبعوه بالرسول عليه السالم يف ت
  مسألة 
ي صار إليه أبو حنيفة وأصحابه أن ١إذا وردت صيغة خمتصة يف وضع اللسان برسول اهللا عليه السالم فال - ٢٦٧

مؤمنة إن وهبت نفسها  األمة معه يف ذلك اخلطاب شرع وهلذا تعلقوا يف عقد النكاح بلفظ اهلبة بقوله تعاىل وامرأة
  للنيب إن أراد النيب أن يستنكحها فاخلطاب خمتص به عندهم واألمة متبعون النيب يف موجبه 

وحنن نقول إن جرى الكالم يف مقتضى اللفظ فال شك وال امتراء يف خروج األمة من موجبه ولكن وراء  - ٢٦٨



على بعض بااليات اليت وردت خمتصة خبطاب ذلك نظر فإن أصحاب رسول اهللا عليه السالم كان حيتج بعضهم 
املصطفى صلوات اهللا عليه وذلك ملا تقرر عندهم أن األمة مشاركون للرسول يف التكاليف وليس ذلك مستمرا 

  أيضا 

وأنا أقول فيه ما ظهرت فيه خصائص الرسول عليه السالم كالنكاح والغنائم وكان إذا ورد خطاب خمتص  - ٢٦٩
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما أراهم كانوا يعتقدون مشاركته فيه القتضاء الصيغة  يف حكم اللسان برسول

التخصيص والعلم خبصائص رسول اهللا صلى اهللا ليه وسلم فيما ظهر اخلطاب فيه فأما ما مل يظهر فيه خصائصه وورد 
  اعتقاد املشاركة فيه خطاب خمتص به فهذا جمال النظر ولست أحتقق أيضا مسلكا قاطعا من رأيهم يف طرد 

ومما يتعني له التنبيه اآلن إىل أن جيىء تقريره يف باب التأويالت أن كل ظهور يتلقى من وضع اللسان فهو  - ٢٧٠
الذي يثبت عندنا وجوب العمل ما مل مينع منه مانع فأما غلبات الظنون يف تقدير وقائع وعادات فما أراها مناطا 

يف إرادة الشارع عليه السالم بلفظه ما يشعر به ظاهره وهذا مبثابة تسويغنا  لألحكام وإن غلب الظن فيه كما غلب
للمؤول اعتماد االحتمال على شرط عقد التأويل بالدليل مث ال يلتزم تنزيل األمر على إمكان النسخ وإن كان 

 عليه و سلم يف حمتمال فإن قطعنا بشيء من ذلك حكمنا به وهذا كقطعنا أهنم كانوا يتأسون برسول اهللا صلى اهللا
أفعاله ويستبينون منها رفع احلرج عنهم إذا مل يظهر هلم اختصاص رسول اهللا عليه السالم وهذا الفن مقطوع به فال 
جرم املرتضى عندنا يف حكم فعله صلى اهللا عليه و سلم املنقول مطلقا استبانة رفع احلرج فيه عن األمة إذا مل يكن 

  عليه و سلم كما سيأيت بعد ذلك أحكام أفعاله  الفعل يف حمل خصائصه صلى اهللا

  فالذي تيقناه يف أفعاله مل نتيقنه يف اخلطاب املختص به صلى اهللا عليه و سلم 
  مسألة 
إذا خص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واحدا من أمته خبطاب فهذا مما عده األصوليون من مسائل  - ٢٧١

  أن املكلفني قاطبة يشاركون املخاطب ومنهم من قال ال يشاركونه اخلالف فقالوا من العلماء من صار إىل 
والقول يف هذا عندي مردود إىل كالم وجيز فإن وقع النظر يف مقتضى اللفظ فال شك أنه للتخصيص وإن وقع 
النظر فيما استمر الشرع عليه فال شك أن خطاب رسول اهللا وإن كان خمتصا بآحاد األمة فإن الكافة يلزمون يف 

قتضاه ما يلتزمه املخاطب وكذلك القول فيما خص به أهل عصره وكون الناس شرعا يف الشرع واستبانة ذلك م
من عهد الصحابة ومن بعدهم ال شك فيه وكون مقتضى اللفظ خمتصا باملخاطب من جهة اللسان ال شك فيه فال 

  معىن لعد هذه املسألة من املختلفات والشقان مجيعا متفق عليهما 
  ملسألة واليت قبلها يف الصيغ اخلاصة ولكنهما تعلقتا مبا تقدم عليهما فرأينا ذكرمها وهذه ا

  وقد جنزت اآلن األلفاظ املطلقة يف العموم ومقتضاها وحان االن أن نذكر الصيغ املقيدة املقترنة 

  فصل الصيغ املقيدة بالقرائن

ه فأما القرائن احلالية فكقول القائل رأيت الناس فنقول القرائن تنقسم إىل قرائن حالية وإىل قرائن لفظي - ٢٧٢
وأخذت فتوى العلماء وحنن نعلم أن حاله ال حيتمل رؤية الناس أمجعني ومراجعة مجيع العلماء فهذه القرينة وما يف 

  معناها تتضمن ختصيص الصيغة وستتلوها مسائل حرية باإللتحاق هبذا القسم 
  مسألة 



ات اهللا عليه وسالمه على سبب خمصوص وسؤال واقع عن واقعة معينة فقد إذا ورد خطاب الشارع صلو - ٢٧٣
  اختلف األصوليون يف أن الصيغة هل يتعدى سببها يف اقتضاء العموم أم يتضمن ورودها على السبب اختصاصها به 

  فالذي صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصها به 
رما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو وعلىهذا يدل قوله تعاىل قل ال أجد فبما أوحى إىل حم

حلم خنزير اآلية قال رضي اهللا عنه كان الكفار حيلون امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري اهللا به وكانوا 
يتحرجون عن كثري من املباحات يف الشرع فكانت سجيتهم ختالف وضع الشرع وحتاده فنزلت هذه االية مسبوقة 

ورود بذكر سجيتهم يف البحرية والسائبة والوصيلة واحلام واملوقوذة وأكيلة السبع وكان الغرض منها استبانة ال
  كوهنم على مضادة احلق وحمادة الصدق حىت كأنه قال تعاىل ال حرام إال ما حللتموه 

ه إىل حصر احملرمات فيما والغرض الرد عليهم ولو ال سبق الشافعي إىل ذلك ملا كنا نستجيز خمالفة مالك يف مصري
ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآليات والذي نقله من يوثق به من مذهب أيب حنيفة أن الصيغة جمراة على العموم وقد زاد 

  على ادعاء العموم أمرا منكرا إن صح عنه سنختم املسألة به 
مثل أن يسأله رجل عن  وحنن نقول إن كان جواب الشارع ال يفرض مستقال بنفسه لوال تقدم السؤال - ٢٧٤

شيء معني قائال أحيل هذا فيقول نعم أو ال فال سبيل يف ادعاء العموم فإن العموم فرع استقالل الكالم بنفسه حبيث 
يفرض اإلبتداء به من غري تقدم سؤال فإذ ذاك يستمسك املستمسكون باللفظ كما سنذكره ويتعلق آخرون 

  بالسبب 
اإلستقالل دون تقدم السؤال والسؤال خاص واجلواب تتمة له ويف حكم اجلزء منه  فأما إذا كان الكالم ال يثبت له

  فليس مبوضع خالف 
وأما إذا كان كالم الشارع مستقال حبيث لو قدر نطقه به ابتداء لكان ذلك شرعا منه وافتتاح تأسيس فهذا موضع 

  الكالم 
ان فإنا إن نظرنا إىل معناها فهو عام وإن نظرنا والذي نرى القطع به التعلق مبقتضى الصيغة يف أصل اللس - ٢٧٥

  إىل السبب فليس بدعا أن يسأل الرسول 

  عليه السالم عن شيء فيذكر يف مقابلته تأسيس شرع يأخذ منه السائل خطه ويسترسل مقتضى اللفظ على غريه 
ن مل يظهر قصد تأسيس فالقول البالغ فيه أن قصد التخصيص بالسبب اخلاص يعارضه قصد ابتداء متهيد الشرع فإ

الشرع مل يترجح قصد التخصيص بالسبب فإذا تعارضا مل حيكم أحدمها على الثاين وتعني التمسك باللفظ ومقتضاه 
العموم وهلذا اعتقد صحبه األكرمون عدم اختصاص ألفاظه باملكان والزمان واملخاطبني وسبقوا إىل أن الناس الذين 

  لشرع وال حاجة إىل ذلك مع ما قررناه مل خياطبوا مع املخاطبني شرع يف ا
وما ذكره الشافعي من الكالم على اآلية فهو يف غاية احلسن ولكن ما ذكر ال يفيد احلكم على االية بل يفيد تطرق 

التأويل إليها ولوال ما مهدنا لكانت االية نصا وهي من اخر ما نزل على رسول اهللا صلى اهللا ليه وسلم ومل يدع أحد 
  لوم القران النسخ فيها من محلة ع

وأنا أقول وراء ذلك مقتضى هذا السياق الذي هو مستمسك إمام دار اهلجرة مالك رضي اهللا عنه يقتضي  - ٢٧٦
حتليل احلشرات والقاذورات والعذرات وغريها من النجاسات فال يستمر إجراء االية على العموم مع اعتقاد هذا 



ه فإن أنكر منكر هذا واندفع يف حتليل هذه األشياء علم قطعا انسالله عن الذي ادعيناه و قطع السلف بالتحرمي في
  ضبط املسألة واستيطاؤه 

مركب العقوق فرب شيء نتحققه بعد انقراض العصور وإن مل نشهد أهلها وإن سلم مسلم حترمي ما ذكرناه ومل 
  م يقابل احلقوق بالعقوق وهاب حجاب اإلنصاف فيبطل بذلك ادعاء النص يف العمو

مث حنن وإن كنا ال نرى تطرق التخصيص إىل اللفظ مقتضيا مصري اللفظ جممال كما سنذكره يف مسائل اخلصوص 
فإنا نعتقد أن ذلك إن جرى خيرج اللفظ عن مراتب النصوص يف العموم ويلحقه بقبيل الظواهر وهذا كاف يف 

  مسلك الكالم على هذه اآلية 
ن سرف أيب حنيفة يف عدم االلتفات إىل السبب فنقول أوال إذا حكمنا وقد حان االن أن نذكر ما نقل م - ٢٧٧

بتعميم اللفظ الوارد يف السبب اخلاص فال شك أنا ال تشترط يف جتويز ختصيصه ما جيوز به ختصيص األلفاظ املطلقة 
سيأيت بل نقول ختصيص اللفظ بسبب يقوى جانب املؤول وخيفف عليه مؤنة طلب دليل بالغ يف الوضوح على ما 

بيان ذلك وأمثاله يف باب التأويالت ولكنا نقول ال جيوز إخراج سبب اللفظ بطريق التخصيص عن مقتضى اللفظ 
  فهو إذا صريح يف سببه ظاهر يف غريه على ما ارتضيناه 

ونثل ناقلون عن أيب حنيفة أنه جيوز إخراج سبب اللفظ بالتخصيص وإمنا ادعى النقلة عليه ذلك من  - ٢٧٨
  أحدمها حديث العجالين يف اللعان فإنه خربين 

العن امرأته وهي حامل ونفى محلها فانتفى ومنع أبو حنيفة نفى احلمل باللعان وإن مل يرد يف بيان اللعان عن 
  املصطفى صلى اهللا عليه و سلم غري قصة العجالين 

  ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم واحلديث اآلخر حديث عبد بن زمعة وكان سأل عن ولد أمته يف ملك ميني فقال رسو
الولد للفراش فغال أبو حنيفة يف اللفظ حىت أحلق الولد باألب يف النكاح وإن تيقنا استحالة العلوق من الزوج ومل 

يلحق ولد اململوكة مبولدها وإن أقر بالوطء واالفتراش فالذي عندي أنه ال جيوز أن ينسب إىل متعاقل جتويز 
ا نقل عنه حممول على أن احلديثني مل يبلغاه بكماهلما وكان ضعيف القيام جبمع استخراج السبب ختصيصا وم

األحاديث صارفا مجام طلبه إىل الرأي مع القطع بأن الذين مضوا كانوا ال يتعلقون بالرأي ما مل يتعجزوا عن تتبع 
  ألفاظ الشارع 

  فهذا ما أردنا ذكره يف القرائن احلالية 

  القرائن اليت ليست حالية 
  فأما القرائن اليت ليست حالية فهي تنقسم إىل االستثناء والتخصيص وحنن نبدأ باإلستثناء 

  مسائل االستثناء 
االستثناء استفعال من الثىن يقال ثنييت الشيء إذا صرفته وثىن الثوب إذا كف وغطف عن أطراف  - ٢٧٩

  األذيال واألكمام 
ول فيها وحنن نذكر أمها وأصلها ونضبط تراجم اإلستثناء مبنية مث لالستثناء أدوات يف اللسان يطول استقصاء الق

  على القواعد مث ننعطف على املسائل األصولية يف قضايا االستثناء فنقول 
أصل أدوات االستثناء إال مث ال خيلو إما أن يتصل بكالم متضمنه إجياب وإثبات وإما أن يتصل بكالم مبين  - ٢٨٠



ابت فوضع اللسان فيه اقتضاء النصب تقول جاء القوم إال زيدا والتقدير أستثىن على النفي فإن كان يف واجب ث
زيدا فهو حرف دال على فعل ناصب قال اهللا تعاىل فشربوا منه إال قليال منهم وقد يرد ما بعد إال مرفوعا وهو 

... اهللا لفسدتا وأنشد فيه فصيح منطوق به تقول جاءين القوم إال زيد وعليه محل قوله تعاىل لو كان فيهما اهلة إال 
  ... لعمر أبيك إال الفرقدان ... وكل أخ مفارقه أخوه 

  وإمنا يسوغ ذلك ألمر حنن ننبه عليه فنقول من قوهلم يف اللغة الفصيحة جاء 

القوم غري زيد فينصبون غري على اإلستثناء ويأخذون نصب غري مما ينتصب بإال يف قوهلم جاء القوم إال زيدا فغري 
على ما يعمل فيه إال وجيوز أن يقال جاء القوم غري زيد أجروا غري نعتا للقوم والتقدير جاء القوم املغايرون  يدخل

  لزيد مث ملا أدخلوا غري على حكم إال أدخلوا ما بعد إال يف لغة على غري يف مذهب الصفة فقالوا جاء القوم إال زيد 
  اما أن يتم الكالم دونه أو ال يتم  وإذا اتصل بكالم مبين على النفي فال خيلو - ٢٨١

فإن مل يتم الكالم دونه فاعتماد الكالم على النفي تعمل إال وجرى الكالم بوجوه اإلعراب كما جيري فرضه لو 
فرض حذف إال فتقول ما جاءين إال زيد وما رأيت إال زيدا وما مررت إال بزيد كما تقول ما جاءين زيد وما رأيت 

  زيدا وما مررت بزيد 
وإن كان الكالم املبين على النفي يتم دون إال فللعرب مذهبان يف إعماله منهم من جيريه جمرى استثناء  - ٢٨٢

ومنهم من ال يرى إعماله ويقول ما رأيت أحدا إال زيدا وما جاءين أحد إال زيدا على اإلعمال واالستثناء وإال زيد 
اختلف القراء يف قوله تعاىل ما فعلوه إال قليل منهم فقراءة على ترك اإلعمال وهو يف تقدير النحاة بدل عن أحد و

  العامة على ترك اإلعمال وقرأ ابن عامر إال قليال منهم على االستثناء 

وهذا إذا قدمت قولك أحدا فأما إذا قدمت قولك إال على قولك أحد مل يتجه إال اإلعمال واحلمل على االستثناء 
... بب فيه أن سقوط العمل على البدل والبدل ال يتقدم على املبدل قال زهري تقول ما جاءين إال زيدا أحد والس

  ... إال الرماح وأطراف القنا وزر ... القوم ألب علينا فيك ليس لنا 
  ... ومايل إال مشعب احلق مشعب ... فمايل إال آل أمحد شيعة ... وقال الكميت 

  هذا املذهب وكل ما ذكرناه يف االستثناء من اجلنس نصب ال ملا أخر قوله شيعة ونصب املشعب األول على 
فأما االستثناء من غري اجلنس والكالم مبين على النفي حيث انتهى الترتيب إليه فمذهب االستثناء شائع  - ٢٨٣

ف فيه فيه وفاقا فتقول ما جاء أحد إال محارا والتقدير أستثىن محا فأما إذا أتيت مبا بعد إال على تقدير البدل فقد اختل
أهل اللسان فمنع احلجازيون البدل وعينوا االستثناء ومل يروا وقوع احلمار بدال عن أحد وقالوا إمنا يبدل من أحد 

  ... أعيت جوابا وما بالربع من أحد ... وقفت فيها إصيال ال أسائلها ... عاقل قال النابغة 
  لد والنؤى كاحلوض باملظلومة اجل... إال أوارى ألياما أبينها ... 

فنصب األوارى على االستثناء ومل ير إجراءها بدال عن أحد وهذه لغة القرآن وبنو متيم جوزوا مذهب البدل فقالوا 
ما جاءين أحد إال محار واعتلوا بأن التعبري باألحد عن غري من يعقل ليس بدعا يف مثل قولك أقبل أحد احلمارين يف 

  كالم يطول تتبعه 
  من تصدير الباب هبا وحنن اآلن نعود إىل املسائل األصولية ونرمسها مسألة مسألة فهذه التراجم مل جند بدا 

  مسألة 



صيغة االستثناء إذا انقطعت مل تعمل وألغيت وشرطها يف الصحة أن تتصل باملستثىن عنه وجتري جزءا من  - ٢٨٤
  الكالم واملرعى يف اإلتصال أن يعد الكالم واحدا غري منقطع 

املقاالت ان ابن عباس كان جيوز فصل االستثناء ويعمله وإن طال الفصل بينه وبني ورأى أصحاب  - ٢٨٥
  املستثىن عنه وذهب بعض الفقهاء إىل أنه جيوز ذلك يف كتاب اهللا تعاىل دون غريه 

والرد على من جيوز فصل االستثناء مدرك بالبديهة يغين وضوحه عن اإلطناب يف شرحه ولو عملت االستثناءات 
مل يثبت ثقة بالعهود واملواثيق وملا أفضى عقد إىل اللزوم وملا علم صدق صادق وكذب كاذب مع ارتقاب  املنفصلة

  االستثناء 
فكل ما نذكره تكلف بعد حصول القطع بأن العرب وغريها من أرباب اللغات ال يرون إمكان تغيري األلفاظ الناصة 

  على معانيها وإحلاق 

اد وتطاول األزمان والكالم املسكوت عليه يف رفع اللسان غري مستدرك بعد الفصل االستثناء بعدها بعد متادى اآلب
  باالستثناء 

والغامض يف هذه املسألة أن ابن عباس وهو حرب هذه األمة ومرجوعها يف مشكالت القرآن كيف يستجيز انتحال 
أو خمتلق خمترع والكذب أكثر ما  مثل هذا املذهب على ظهور بطالنه والوجه اهتام الناقل ومحل النقل على أنه خطأ

يسمع وميكن أن حيمل مذهبه على إضمار االستثناء متصال مث يقع البوح بادعاء إضماره مستأخرا فإذا ادعى مدع 
  أن صاحب الكالم مصدق فهذا مذهب على كل حال وإن كان مزيفا وقد صار إليه بعض أصحاب مالك 

االستثناء يف كالم اهللا تعاىل دون غريه فإمنا محله عليه خيال من  وأما من قال من الفقهاء بتجويز تأخري - ٢٨٦
مبادىء كالم املتكلمني الصائرين إىل أن الكالم األزيل واحد وإمنا الترتيب يف جهات الوصول إىل املخاطبني وإن 

  عاملني كان كل تأخر قد تأخر من االستثناء به فذلك من مساع السامعني وفهم املخاطبني ال يف كالم رب ال
وهذا من هؤالء اقتحام العمايات واالرتباك يف غمرات اجلهاالت فإن استقر هذا العقد يف احتاد كالم اهللا تعاىل 

واحلكم عليه ظاهر مبا هو االختالف حقا والواحد ال خيتلف فثبت أن الواحد الذي حقه أال ينقسم مستثىن عنه 
  ات أن يشتمل على ذلك فكر عاقل غري مصروف واستثناء املستثىن عنه منفى واالستثناء نفي وهيه

عن درك احلقائق بعرف التقاليد مث ليس الكالم مع هذا كله يف الكالم األزيل وإمنا الكالم يف العبارات اليت تبلغنا 
وهي حممولة على معاين كالم العرب نظما ووصال وفصال وال شك أنه ال ينتظم يف وضع العربية فصل صيغة 

  عبارة اليت تشعر مبستثىن عنه فهذا منتهى القول يف ذلك اإلستثناء عن ال
  مسألة 
إذا اشتمل الكالم على مجل واستعقب اجلملة االخرة استثناء فاملنقول عن الشافعي رضي اهللا عنه أن  - ٢٨٧

  االستثناء ينعطف على اجلمل كلها وال خيتص باجلملة اآلخرة منها 
  معينا وقال ابو حنيفة هو خمتص باجلملة اآلخرة 

قال وقفت داري هذه على بين فالن ٢وينبين على املذهبني مسألة يف الوصايا واحلبس وهي أن القائل إذا  - ٢٨٨
مث على بين فالن وعدد طوائف وميز بعضهم من بعض ذكرا مث قال عند ذكر الطائفة األخرية إال أن يفسق منهم 

شافعي اشتراط العدالة يف مجيع البطون قبله وأبو حنيفة فاسق فال يستحق من املسمى شيئا فهذا يتضمن على رأى ال
رضي اهللا عنه ومتبعوه يزعمون أن االستثناء املتصل باجلملة األخرية يتضمن اشتراط العدالة يف املسمني آخرا 



واملذكورون قبلهم يستحقون فسقوا أو اتقوا وذكر األصوليون آية القذف مثاال مفروضا إليضاح املذهبني وترجيح 
دمها على الثاين وهوقوله تعاىل والذين يرمون احملصنات فاجلدوهم مثانني جدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك أح

هم الفاسقون إال الذين تابوا رأى الشافعي صرف إال يف قوله إال الذين تابوا إىل ما أمكن من اجلمل املتقدمة ومنها 
  قوله تعاىل وال تقبلوا هلم شهادة أبدا 

أبو حنيفة معىن هذا االستثناء بنبذ الفسق والتسمية به فالقذفة فسقة إال من تاب فسقط عنه بظهور التوبة وخصص 
اسم الفسق وأما حكم الرد املستفاد من قوله تعاىل وال تقبلوا هلم شهادة أبدا فال ينعطف االستثناء عليه وهو 

  مستدام على التأييد كما أشعر به قوله تعاىل أبدا 
  ر االن ما قاله األصوليون لكل فريق مث نذكر ما هو املختار كدأبنا يف املسائل وحنن نذك
فمما ذكره أصحاب الشافعي أن اجلمل إذا عطف بعضها على بعض فالواو ناسقة عاطفة مشركة مصرية  - ٢٨٩

عمرا اقتضى ذلك مجيع ما للعطف هبا يف حكم مجلة جمموعة ال انعطاف وال ترتيب فيها فإذا قال القائل رأيت زيدا و
اشتراك املذكورين يف الرؤية وحاصل ذلك يتضمن املصري إىل جعل اجلمل وإن ترتبت ذكرا مجلة واحدة ويقتضي 

  ذلك استرسال االستثناء عليها 
وهذا عندي خلى عن التحصيل مشعر جبهل مورده بالعربية والتشريك الذي ادعى هؤالء إمنا جيري يف األفراد اليت 

ها وليست مجال معقودة بانفرادها كقول القائل رأيت زيدا وعمرا فأما إذا اشتمل الكالم على مجل ال تستقل بأنفس
وكل مجلة لوقدر السكوت عليها الستقلت باإلفادة فكيف يتخيل اقتضاء الواو التشريك فيها ولكل مجلة معناها 

نو متيم وارفضت قريش وتألبت عقيل اخلاص هبا وقد يكون بعضها نفيا وبعضها إثباتا يف مثل قول القائل أقبل ب
  فكيف يتحقق االشتراك يف هذه املعاين املختلفة اليت ال يتصور اإلشتراك فيها فالواو ال تكسب اجلمل إعرابا 

فكيف تشركها يف املعىن واإلطناب يف ذلك ال معىن له نعم تستعمل العرب الواو يف تضاعيف ذكر اجلمل لتحسني 
  قق والتشريك نظم الكالم ال للعطف احمل

وادعى بعض أصحاب الشافعي أن بعض أصحاب أيب حنيفة يقولون إن الرجل إذا قال نسويت طالق  - ٢٩٠
وعبيدي أحرار ودوري حمبسة إن شاء اهللا تعاىل فهذا االستثناء راجع إىل مجيع ما تقدم وما أراهم يسلمون ذلك إن 

  ناقضات اخلصم وهفواته فليبعد طالب التحقيق عن مثل هذا عقلوا وإن سلموا فمطالب القطع ال يغىن فيها التعلق مب
وحنن نقول إذا اختلفت املعاين وتباينت جهاهتا وارتبط كل معىن جبملة مث استعقبت اجلملة األخرية مثنوية  - ٢٩١

فالرأي احلق احلكم باختصاصه باجلملة األخرية فإن اجلمل وإن انتظمت حتت سياق واحد فليس لبعضها تعلق 
  عض كما قدمنا تقريره وإمنا ينعطف االستثناء على كالم جمتمع يف غرض واحد بالب

وإن اختلفت املقاصد يف اجلمل فكل مجلة متعلقة مبعناها ال تعلق هلا مبا بعدها والواو ليست لتغيري املعىن وإمنا هي 
ن حيث إن اخلائض يف ذكرها السترسال الكالم وحسن نظمه واجلملة األخرية تفصل االستثناء عن اجلملة املتقدمة م

آخذ يف معىن خيالف معىن اجلملة املتقدمة مضرب عنه فيظهر واحلالة هذه اختصاص االستثناء باجلملة األخرية وبيان 
ذلك باملثال أن الرجل إذا قال أكرموا من يزورنا وقد حبست على أقاريب داري هذه وبعت عقاري الذي تعرفونه 

دي إال الفاسق منهم فيبعد انصراف حكم االستثناء إىل احلبس أو إىل األمر باإلكرام من فالن وإذا مت فأعتقوا عبي
  مث ليس يبعد قصد العطف على اجلميع إذا أمكن 



ولكن يس يشعر ظاهر الكالم به فإذا قال القائل وقفت على بين فالن داري وحبست على أقاريب ضيعيت وسبلت 
اسق فال يظهر اختصاص االستثناء باجلملة األخرية وال يظهر انعطافه على خدمي ومواىل غنمى إال أن يفسق منهم ف

  على اجلمل كلها واألمر يف ذلك موقوف على املراجعة والبيان 
والسبب فيه أن مساق اخلطاب يف اجلمل كلها واحد ولكن اجلمل منفصلة يف الذكر فجر احتاد املقصود وفصل 

  اجلمل إمجاال ووقفا 
فإهنا خارجة عن القسمني مجيعا على ما سنوضحه االن قائلني قوله تعاىل وال تقبال هلم  وأما آية القذفة - ٢٩٢

شهادة أبدا حكم يف مجلة وقوله تعاىل وأولئك هم الفاسقون يف حكم التعليل حلكم اجلملة املتقدمة فإن الشهادة يف 
على الرد ال حمالة فكأنه تعاىل قال وال  أمثال هذه احملال بالفسق ترد فإذا تاب رفعت التوبة علة الرد وانعطف أثرها

تقبلوا هلم شهادة أبدا ألهنم فاسقون إال الذين تابوا وهذا يدرأ عنا سؤال من سأل فقال هال حططتم احلد بالتوبة فإنا 
نقول احلد يف حكم املنقطع عن الرد فإنه موجب جريرة ارتكبها والغرض من احلد الزجر عن أمثاهلا ولو سقط احلد 

ر التوبة الستجرأ الفسقة على األعراض فلم نر للحد ارتباطا بالرد والفسق وإمنا ارتباطه بالزجر الذي وضعه بإظها
الشارع فكأنا عطفنا التوبة على مجلة واحدة مؤذنة بالتعليل فلم يلزم عطف أثرها على حكم مجلة منقطعة عنها فإذا 

  ق املبني يف مأخذ األصول جرت مسألة قبول شهادة القذفة الئحة مع استمساكنا باحل
  فإن قيل إذا حبس على فرق وطوائف وعقب على اجلملة األخرية  - ٢٩٣

استثناء فبم تفتون يف موجب ذلك االستثناء يف اجلمل السالفة قلنا أما من يعتقد ظهور انعطاف االستثناء يف اجلمل 
حاكمة اتبعتها فإن مل أجدها مل أحكم  املتقدمة فال يكاد خيفى قوله وأما أنا فعندي الوقف فإن وجدت قرينة

باالستحقاق يف اجلمل املاضية يف حمل االستئناف فإين مل أحتقق استحقاقهم فيها وال يثبت االستحقاق إال بثبت فإن 
  األصل عدمه وهذا تقرب فائدته من فائدة مذهب من يعتقد ظهور انعطاف االستثناء على مجيع املذكورين 

  مسألة 
رق االستثناء اجلميع كان باطال لغوا واستقر الكالم املتقدم عليه يف مجيع مقتضاه كما يستقر كالم إذا استغ - ٢٩٤

  ال يستعقبه استثناء وإن أبقى االستثناء شيئا وإن قل نفذ وبقى ما أبقاه االستثناء 
سك إال وذكر القاضي أن شرط صحة االستثناء أن يكون مضمونه أقل من نصف املستثىن عنه ومل يتم - ٢٩٥

باستبعاد ال يليق مبنصبه التعلق مبثله فقال إذا قال القائل لفالن عندي عشرة إال تسعة ومخسة أسداس ومخسة حبات 
عد ذلك من اهلزء وعد صاحبه ملغزا فاإلستثناء الستدراك قليل باإلضافة إىل املذكور أوال وهذا الذي ذكره دعوى 

ستثناء كرة إذ يقال للمستثىن كان من حقك أال تعترف إال بالفاضل عرية وهتاويل ال حتصيل هلا ومساقها يبطل اإل
  بعد استثنائك فإذا قلت عشرة مل يقبل منك نفي شيء منها والذي ذكره من أن اإلستثناء 

يف وجه حسن الكالم يقل مضمونه عن املبقى بعده فلسنا ننكر أن األحسن ما ذكره وأما رد غريه فال سبيل إليه 
لفالن على تسعة ومخسة أسداس ومخس حبات كان ذلك تطويال واألحسن أن يقول لفالن على  ولو قال القائل

  عشرة إال حبة فليس كل ما يوضح األحسن يرد غريه 
  مسألة 
ذكر الفقهاء اختالف الشافعي وأيب حنيفة رضي اهللا عنهما يف الرجل إذا قال لفالن على ألف درهم إال  - ٢٩٦

ق قيمة األلف املذكورة وذكر وجها معقوال يف استثناء قيمة الثوب عن األلف وجعل ذكر ثوبا مث ذكر ثوبا ال يستغر



الثوب عبارة عن قيمته فهذا مقبول عند الشافعي مردود عند أيب حنيفة وسوغ أبو حنيفة استثناء الكيل بعضه من 
استثناء املكيل من  بعض وإن اخختلفت األجناس ردا إىل التأويل الذي ذكره الشافعي يف الثوب وكذلك جوز

  املوزون واملوزون من املكيل يف مرادات وفرق ومجع بني الفقهاء 
وحظ األصول من هذه املسألة أن اجلنس إذا اختلف فال جيري االستثناء فيه على حقيقته ومن ضرورة  - ٢٩٧

وب عن قيمته فاملستثىن االستثناء احلقيقي جمانسة املستثىن للمستثىن منه فإن صح يف مسالك الظنون التعبري بالث
القيمة إذ هي جمانسة للمستثىن منه ال الثوب بعينه فاألصح بعد وضوح ذلك أال يعتقد ثبوت االستثناء من غري 

اجلنس فإن جرى لفظ إال يف كالم فصيح مل يكن استثناء وكان ذلك مبعىن لكن مع استفتاح كالم بعده وهو كثري يف 
  القرآن 

اهللا عليه و سلم قال تعاىل ال يسمعون فيها لغوا وال تأثيما إال قليال سالما سالما وليس  الكرمي وألفاظ الرسول صلى
السالم من فن اللغو والتأثيم ومن ضرورة االستثناء احلقيقي أن تستخرج شيئا كان يدخل حتت لفظك لو أطلقته 

إذا أطلق اللفظ كيف يتخيل جمردا عن االستثناء فإن ذلك يكون صارفا ملقتضى اللفظ فأما ماال يفرض دخوله 
خروجه وهذا اضح فإن قيل فما الذي حسن صيغة االستثناء يف ذلك مع خروجه عن حقيقة الباب قلنا تقدير ال 
يسمعون فيها لغوا وال تأثيما أي ال يسمعون فيها إال قليال وجرى ما قبله يف حكم التأكيد لنفي ما سوى السالمة 

  وعلى هذا جرى ما يضاهي ذلك 

  الفرق بني االستثناء والتخصيصفصل 

قد ذكرنا ما يتعلق باألصول من أحكام االستثناء وقد كنا قسمنا قبل القرائن إىل االستثناء والتخصيص  - ٢٩٨
وحنن نذكر االن بعد جناز مسائل االستثناء حقيقة التخصيص والفرق بينه وبني االستثناء مث نندفع بعد هذا يف قواعد 

  ل فيها التخصيص وتقاسيم القو
فنقول التخصيص إفراد الشيء بالذكر يف اصطالح األصوليني تقول خصص فالن الشيء بالذكر إذا  - ٢٩٩

أفرده واللفظ اخلاص هو الذي ينىبء عن أمر جيوز إدراجه مع غريه حتت لفظ آخر واخلاص الذي ال يتصف بالعموم 
اخلصوص كاملعلوم واملذكور واملخرب عنه  هو الذي يتناول واحدا فحسب والعام هو الذي ال يثبت فيه مقتضى

ورب لفظ هو خاص باإلضافة إىل عام فوقه وهو عام باإلضافة إىل خاص دونه فالزيدان عام باإلضافة إىل زيد خاص 
  باإلضافة إىل 

  الزيدين وأمثلة ذلك تكثر 
بينهما مث نورد ما أوردوه  مث ذكر أرباب األصول طرفا يف الفرق بني التخصيص واالستثناء وحنن نذكر حقيقة الفرق

  حتقيقا ملا منهده 
فاالستثناء مع املستثىن عنه يف حكم الكالم الواحد املسوق ملا يبقى من االستثناء فإن قلت عشرة إال مخسة  - ٣٠٠

كان جمموع الكالم عبارة عن مخسة وال تقول تبني باالستثناء أن العشرة الواقعة يف صدر الكالم عبارة عن اخلمسة 
ا حمال ال يعتقده لبيب بل ذكر العشرة مع ذكر مطلقها إال مخسة جمموعها ينص على اخلمسة الباقية ولو فرض وهذ

جمرد العشرة لكان نصا يف العدد املعىن به ولو فرض استئخار إخراج اخلمسة للغا االستثناء وعد نسخا وقطعا لبعض 
  العشرة بعد اعتقاد الثبوت 



باللفظ املوضوع ظاهره للعموم فال يقع التخصيص جزءا من الكالم الوارد عاما والتخصيص تبيني املراد  - ٣٠١
بل ذلك اللفظ ظاهره لالستغراق وال مينع أن يعىن به فإذا بان أن مطلقه عىن به خصوصا أو ظن ذلك به على ما 

ملخصص إذا نصا سنذكر مسالك الظنون يف التأويالت إن شاء اهللا تعاىل فهذا هو الذي يسمى ختصيصا وال يكون ا
  يف العموم ولو كان نصا ملا تبني أن املراد به غري ما هو نص فيه أو بعضه فهذا حقيقة الفرق 

  مث يقتضي ما ذكرناه أمورا يفترق فيها االستثناء والتخصيص منها 
ناس أن التخصيص قد يتبني بقرائن األحوال وال يفرض ذلك يف وضع االستثناء فإذا قال القائل رأيت ال - ٣٠٢

فالقرينة شاهدة بأنه مل ير مجيعهم وإذا قال رأيت عشرة فال قرينة تدل على محل العشرة على مخسة واالستثناء يتصل 
  فإنه يعد جزءا من الكالم كما متهد والتخصيص ال ميتنع انفصاله عن وضع الكالم فإنه 

ن االنفصال خيرجه عن كونه استثناء كما تبيني وال ميتنع استئخار البيان عن اللفظ يف وضع اللسان كاإلستثناء فإ
سبق ومن منع تأخري البيان عن مورد اخلطاب فال يأخذ منعه من وضع اللسان وإمنا يتلقاه مما يعتقده من القول 

  باالستصالح على ما سيأيت طرف منه بعد ذلك يف حكم اخلصوص والعموم 
   كل فن بيان مقصوده واالزدياد بعد البيان ال يفيد وهذا القدر مقنع يف حماولة الفرق بني البابني فإن الغرض يف

وليعلم الناظر أن ما نذكره يف العموم واخلصوص إمنا خيتص باألمساء دون األفعال واحلروف فإن احلروف  - ٣٠٣
ال تستقل مبعان حىت تقدر خاصة أو عامة واألفعال ال يلحقها اجلمع والتثنية كما سبق الرمز إليه وكل ما ال يتطرق 

إليه معىن التعميم ال يلحقه معىن التخصيص فإهنما معنيان متعاقبان على التناقض ال يثبت أحدمها إال حيث يتصور 
  ثبوت الثاين فاحنصر طلب التعميم والتخصيص يف األمساء 

مث حنن نذكر االن ما يقبل التخصيص وحكم اللفظ إذا خصص مث نذكر ما يقع به التخصيص ونصل خمتتم  - ٣٠٤
م بالقول يف التأويالت فال أرى يف علم الشريعة بابا أنفع منه لطالب األصول والفروع وهذا الترتيب يقتضي الكال

  ذكر حقيقة النص والظاهر واجململ واملفسر واملتشابه واحملكم وما يف كل فن من الوفاق واخلالف إن شاء اهللا تعاىل 
  مسألة 
املخصص عنه إىل وقت احلاجة وذهب مجاهري املعتزلة إىل منع ذلك ال ميتنع ورود اللفظ العام مع استئخار  - ٣٠٥

  وهذا من فروع القول يف تأخري 

البيان عن مورد اخلطاب إىل وقت احلاجة ولكنا أقمنا رمسها لتجرى املسألة منتظمة يف الكالم للعموم واخلصوص 
  ولزيادة نوردها 

خصص ليس جزءا من الكالم املصدر بالصيغة العامة خبالف أما وجه التحاقها مبا تقدم يف أحام البيان فهو أن امل
االستثناء وإمنا هو بيان املراد باللفظ تأويال فال جيب اتصاله كما جيب يف االستثناء واملستثىن عنه وليس تأخري البيان 

أصل  مستحيل الوقوع عقال فإن رد اخلصم استحالة ذلك إىل االستصالح والقول مبوجب رعاية صالح العباد فهو
ال يساعدون عليه وال ميتنع أن يقع يف املعلوم أن استصالح العباد يف تأخري البيان إىل وقت احلاجة فلم يبق ملا منعوه 

  وجه وقد ذكرنا هذا املسلك فيما سبق 
والذي نزيده أن اخلطاب الذي خيصصه مقتضى العقل جيوز فرض وروده وإن كان يستأخر عن مورده  - ٣٠٦

اخلصوص منه أخذا من أساليب العقول وهذا متفق عليه وال ينجى اخلصوم منه قوهلم إن العقل عتيد اإلحاطة بإرادة 
والنظر ممكن فإن ذلك يستدعي متادى أمد وتطاول زمن ولو اتصل التخصيص لفظا ونطقا ألغىن عن النظر وليس 



  هلم عما ألزموه جواب وال حاجة إىل التزامهم ذلك مع ما مهدناه 
املسألة بإلزامهم ورود عمومات الكتاب مع استئخار تبني خصوصها عن موردها فإنا على اضطرار  وخنتتم - ٣٠٧

من عقولنا نعلم أن األحكام اليت اقتضتها الصيغ مطلقة مث فصلتها سنن الرسول صلى اهللا عليه و سلم على ممر 
  الزمان عند اعتقاب الوقائع كثرية 

تضاه عموم يف الكتاب إال فصله رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم على ومن أنكر ذلك وادعى أنه مل يرد خطاب مق
  أثر مورده فقد ادعى أمرا منكرا وقال هبتانا وزورا ومما 

نضربه مثاال اية السرقة فإهنا إذ وردت مل يبتدر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تفصيل أحكامها يف األقدار 
ان ال يعتين باإلكباب على البيان اعتناءه بوظائف النقل فضال عن واألحراز ونصاب املسروق يف جملس واحد بل ك

  املفترضات وكان إذا وقعت واقعة روجع فيها فيبني قدر الغرض ويقتصد وجاحد ذلك مباهت معاند 
  مسألة 
إذا وردت الصيغة الظاهرة يف اقتضاء العموم ومل يدخل وقت العمل مبوجبها فقد قال أبو بكر الصرييف من  - ٣٠٨

ئمة األصول جيب على املتعبدين اعتقاد العموم فيها على جزم مث إن كان األمر على ما اعتقدوه فذلك وإن تبني أ
  اخلصوص تغري العقد 

وهذا غري معدود عندنا من مباحث العقالء ومضطرب العلماء وإمنا هو قول صدر عن غباوة واستمرار يف عناد 
يبني اخلصوص باآلخرة فإن قال ال فتقدير ورود اخلصوص متأخرا حمال وحنن نقول ملن ينتحل هذا املذهب أجيوز أن 

إذا ويتصل القول يف ذلك بالرد على الذين أوجبوا اتصال البيان مبورد اخلطاب وأبو بكر هذا من الرادين على 
لى هؤالء يف تصانيفه وإن زعم صاحب هذا املذهب أن تبني اخلصوص ممكن فكيف يتصور جزم العقد مع اشتماله ع

  جتويز أن يتبني األمر على خالف ما جزم العقد به والتردد واجلزم متناقضان 

والذي يكشف الغطاء يف هذه املسألة أن املتعبد قبل أن حيني العمل يتردد وقد يغلب على ظنه العموم  - ٣٠٩
دمها القطع لظهور اللفظ يف اقتضائه مث إذا مل يرد خمصص ودخل وقت تكليف العمل فيقع ذلك على وجهني أح

بالتعميم فينهض اللفظ العام مع ما يبدو من القرائن نصا وقد يقع ذلك نصا يف مسالك الظنون فإن العمل ال 
ينحصر يف مدارك القطع فاملقطوع به وجوب العمل بالعموم فأما أن يعتقد إرادة العموم فال وهذا يطرد يف كل ماال 

ملقطوع به يف مجيع هذه األبواب وجوب العمل به واالعتقاد جازم يف يكون قاطعا كأخبار االحاد واألقيسة الظنية فا
وجوب العمل وهذا يستند إىل دليل قاطع مغاير ملا جيري يف جماري الظنون فأما جزم العقد يف أن مطلق اللفظ أراد 

  التعميم فال وجه له 
طل من مذهب الواقفية إنكارهم وإن قال الصرييف هذا املذهب من شعب الوقف وقد ظهر بطالنه قلنا البا - ٣١٠

ظهور األلفاظ يف مقاصدها وحنن ال نلتزم من حيث أبطلنا مذهبهم جعل الظواهر نصوصا فكيف يستقيم هذا الكالم 
  ومورده جيوز تبني خصومه كما ذكرنا يف أثناء الكالم 

  مسألة 
وأنكر بعض الناشئة ذلك  اللفظ الظاهر يف العموم إذا اقتضى العقل خصوصه فهو خمصص بدليل العقل - ٣١١

وأبوا أن يسموا هذا الفن ختصيصا وهذه املسألة قليلة الفائدة نزرة اجلدوى والعائدة فإن تلقى اخلصوص من مأخذ 



العقل غري منكر وكون اللفظ موضوعا للعموم يف أصل اللسان ال خالف فيه مع من يعترف ببطالن مذهب الواقفية 
  صيصا وإن امتنع ممتنع من تسمية ذلك خت

  فليس يف إطالقه خمالفة عقل وال شرع فال أثر هلذا االمتناع ولست أرى هذه املسألة خالفية يف التحقيق 
فإن قالوا التخصيص يف حكم البيان وكتاب اهللا تعاىل ال يبينه إال كالم اهللا وكالم الرسول عليه السالم خيرب عن اهللا 

ليس التخصيص جزءا من الكالم املتصل املشتمل على الصيغة العامة كما تعاىل ومرجع تبيينه إىل كالم اهللا تعاىل قلنا 
سبق تقريره وإمنا هو تبني فإذا ورد الظاهر خمالفا للمعقول فيعلم أن املراد به اخلصوص املوافق له واملعىن بكون العقل 

  خمصصا أنه مرشد إىل املراد منه فهذا متام ما أردناه 
  مسألة 
 العموم إذا تطرق إليها التخصيص فقد صار مجاهري املعتزلة وطوائف من أصحاب الرأي الصيغة الظاهرة يف - ٣١٢

أهنا صارت جمملة يف بقية املسميات ال يسوغ التمسك هبا إال أن يرد خطاب بتنزيلها على بقية املسميات تعبدا 
إجراؤه على موجب بالعمل مبوجبها ومتسك هؤالء بأن اللفظ إذا خصص وهو يف أصل الوضع للعموم فقد عسر 

أصل الوضع ومل حيصل على ثبت فيما بقى من املسميات فال اللفظ وضع له خصوصا وال حنن متكنا من إعماله على 
  حكم اللغة فيتضمن ذلك إمجاال وإهباما 

  وقال معظم الفقهاء وقد تعبدنا بالعمل بالظاهر إذا مل مينع مانع فإذا الح 

  ن إجراء اللفظ على مقتضاه يف الباقي فيتعني خمصص ومل يتعلق مبا بقى وال مانع م
وقال القاضي أبو بكر إذا خص اللفظ صار جمازا على خالف ما صار إليه مجاهري الفقهاء فإن جتوز به عما  - ٣١٣

وضع له يف اقتضاء العموم ولكنه جماز جيب العمل به فإنا أخذنا العمل بالظواهر اليت ليست نصوصا من عادة 
 صلى اهللا عليه و سلم كما سنقرر ذلك عند ذكرنا حقائق اجملمالت والظواهر والنصوص مث أصحاب رسول اهللا

علمنا قطعا أن مجيع األلفاظ املتعلقة باألحكام من الكتاب والسنة يتطرق إليها اخلصوص وإن استوعب الطالب 
علم ضرورة أهنم ما كانوا عمره مكبا على الطلب احلثيث فال يطلع على عام شرعي ال يتطرق إليه اخلصوص وحنن ن

يقفون عن العمل إذا الحت هلم مثنوية أو ظهر خمصص فالدال على عملهم بالظواهر على هذا الوجه مقرر فاقتضى 
عموم هذا القول أن يوجب إعمال الظواهر يف بقية املسميات مع احلكم بكون اللفظ جمازا من حيث جاز موجب 

  الوضع 
اللفظ موجب احلقيقة واجملاز مجيعا أما العمل فكما قرره القاضي ووجه اشتراك  والذي أراه يف ذلك أنه اشترك يف

احلقيقة واجملاز أن تناول اللفظ لبقية املسيمات ال جتوز فيه فهو من هذا الوجه حقيقة يف التناول واختصاصه هبا 
ول البقية جماز يف وقصوره عما عداها جهة يف التجوز فالقول الكامل أن العمل واجب واللفظ حقيقة يف تنا

  االختصاص 

  فصل يف معىن النص والظاهر واجململ واملتشابه واحملكم

قد ذكرنا أن األوىل تقدمي كالم حيوى حقيقة النص والظاهر واجململ واملتشابه واحملكم حىت إذا جنز الغرض فيه 
  واملردود أعقبناه مبا يقع التخصيص به مث أوردنا الكالم يف رتب التأويالت واملقبول منها 

  معىن النص 



  فلتقع البداية بالنص  - ٣١٤
  وقد اختلفت عبارات األصحاب يف حقيقته فقال بعضهم هو لفظ مفيد ال يتطرق إليه تأويل 

  وقال بعض املتأخرين هو لفظ مفيد استوى ظاهره وباطنه 
  واعترض بعض املتكلمني على ذكر اللفظ يف حماولة حتقيق النص 

  وإن مل يكن معناها مصرحا به لفظا فقال الفحوى تقع نصا 
وهذا السؤال ساقط ألن الفحوى ال استقالل هلا وإمنا هي مقتضى لفظ على نظم ونضد خمصوص قال تعاىل يف 

سياق األمر بالرب والنهي عن العقوق واالستحثاث على رعاية حقوق الوالدين وال تقل هلما أف وال تنهرمها فكان 
فيدا حترمي الضرب العنيف ناصا وهو متلقى من نظم خمصوص فالفحوى إذا آيلة إىل سياق الكالم على هذا الوجه م

  معىن األلفاظ 

مث اعتقد كثري من اخلائضني يف األول عزة النصوص حىت قالوا ان النص يف الكتاب قوله عز و جل قل هو  - ٣١٥
االعتراف بنص يف كتاب اهللا تعاىل اهللا أحد وقوله حممد رسول اهللا وما يظهر ظهورمها وال يكاد هؤالء يسمحون ب

وهو مرتبط حكم شرعي وقضوا بندور النصوص يف السنة حىت عدوا أمثلة معدودة حمدودة منها قوله صلى اهللا عليه 
  و سلم أليب بردة بن نيار األسلمي يف األضحية ملا ضحى ومل يكن على النعت املشروع 

  جتزئك وال جتزىء أحدا بعدك وقوله عليه السالم 
اغد يا أنيس إىل امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها وهذا قول من ال حييط بالغرض من ذلك واملقصود من النصوص و

االستقالل بإفادة املعاين على قطع مع احنسام جهات التأويالت وانقطاع مسالك االحتماالت وهذا وإن كان بعيدا 
رائن احلالية واملقالية وإذا حنن خضنا يف باب حصوله بوضع الصيغ ردا اىل اللغة فما أكثر هذا الغرض مع الق

التأويالت وإبانة بطالن معظم مسالك املؤولني استبان للطالب الفطن أن جل ما حيسبه الناس ظواهر معرضة 
  للتأويالت فهي نصوص وقد تكون القرينة إمجاعا واقتضاء 

منحسمة على ما استشهد به هؤالء يف  عقل أو ما يف معنامها ولو رددنا إىل تتبع اللفظ فليست جهات اإلمكان
ابتغاء التنصيص وإمنا استد التأويل يف اآلية اليت متضمنها التوحيد العتضادها مبقتضى العقل وكم للحشوية املشبهة 

  من خبط يناقض حقيقة التوحيد وشفاء الغليل يف ذلك يظهر يف باب التأويالت إن شاء اهللا عز و جل 
سمى الظواهر نصوصا يف جماري كالمه وكذلك القاضي أبو بكر وهو صحيح يف أصل فأما الشافعي فإنه ي - ٣١٦

وضع اللغة فإن النص معناه الظهور يقال نصت الظبية إذا عنت وظهرت ومنه املنصة لكرسي العروس اليت تظهر 
م يسري العنق عليه وهي جتلى ونص الرجل يف السري إذا أسرع فيه ويف احلديث كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

  يف إفاضته من عرفة يف طريق املأزمني فكلما وجد فجوة نص 
  وهذا اآلن كاف يف معىن النص 

  معىن الظاهر 
فأما الظاهر قال القاضي هو لفظة معقولة املعىن هلا حقيقة وجماز فإن أجريت عى حقيقتها كانت ظاهرا وإذا  - ٣١٧

يح يف بعض الظواهر وتبقى من الظواهر أقسام ال حتويها عدلت إىل جهة اجملاز كانت مؤولة والذي ذكره صح
  العبارة اليت ذكرها فإنه ذكر تردد اللفظ بني احلقيقة واجملاز وجعل وجه الظهور 



  اجلريان على احلقيقة 
ها وخيرج مما ذكره اجملازات الشائعة املستفيضة يف الناس املنتهية يف جرياهنا حائدة عن احلقيقة إىل منتهى ال يفهم من

حقيقة موضوعها كالدابة فإهنا من دب يدب قطعا وهي على بناء فاعل مترتب على قياس مطرد يف الفعل املتصرف 
ومحلها على الدبيب احملض حيد عن الظاهر فإهنا خمتصة بأشياء تدب فهذا يف ظاهره جهة اجملاز وتأويله جهة احلقيقة 

ألفاظ الشرع من أبعد التأويالت إذا طلب الطالب احلمل وكذلك األلفاظ الشرعية كالصالة وغريها فحقيقتها يف 
  عليها 
قال األستاذ أبو اسحاق الظاهر لفظ معقول يبتدر إىل فهم البصري جبهة الفهم منه معىن وله عنده وجه يف  - ٣١٨

جيري على التأويل مسوغ ال يبتدره الظن والفهم وخيرج على هذا ما يظهر يف جهة احلقيقة ويؤول يف جهة اجملاز وما 
  الضد منه 

فمن الظواهر إذن مطلق صيغة األمر فالصيغة ظاهرة يف الوجوب مؤولة يف الندب واإلباحة كما سبق يف القول يف 
  حمامل الصيغ 

  ومنها صيغة النهي املطلقة فهي ظاهرة يف التحرمي مؤولة إذا محلت على التنزيه 
  سلم ومنها النفي الشرعي املطلق يف قوله صلى اهللا عليه و 

  ال صيام ملن مل يبيت الصيام من الليل فهي ظاهرة يف نفي اجلواز مؤولة يف نفي الكمال 
  ومنها محل الصيغ املطلقة املوضوعة يف اللغة للعموم على وجه العموم ظاهر مؤول محله على وجه يف اخلصوص 

  لظاهر وتركه يف حكم التأويل ومنها تلقى املفهوم من التخصيص على الشرط الذي سيأيت واالستمساك به تعلق با

مث الظهور قد يقع يف األمساء وقد يقع يف األفعال وقد يقع يف احلروف فوقوعه يف األمساء واألفعال بني  - ٣١٩
ووقوعه يف احلروف مثل إىل فإنه ظاهر يف التحديد والغاية مؤول يف احلمل على اجلمع وهذه معاقد تفصلها 

   ٢التأويالت إن شاء اهللا تعاىل 
  معىن اجململ 

فأما اجملمالت فقد يطلق اجململ على العموم يف قولك أمجلت احلساب إذا مجعت آحاده وأدرجته حتت  - ٣٢٠
  صيغة جامعة هلا 

ولكن اجململ يف اصطالح األصوليني هو املبهم واملبهم هو الذي ال يعقل معناه وال يدرك مقصود الالفظ ومبتغاه من 
  ه وردمته ومنه مسى الكمى البهمة وهو املقنع املربقع الذي ال يدري من هو قوهلم أهبمت البئر إذا سددت

مث اجململ على أقسام فقد يكون اللفظ جممل احلكم واحملل كقولك لفالن يف بعض مايل حق فاحلكم وهو  - ٣٢١
  احلق جمهول واحملل وهو بعض املال جمهول 

ىل وآتوا حقه يوم حصاده فاحملل الذي هو مورد احلق معلوم ومنها أن يكون احلكم جمهوال واحملل معلوما كقوله تعا
  وهو الزرع واحلكم الذي وقع التعبري عنه باحلق جمهول القدر والصفة واجلنس 

ومنها ما يكون احلكم منه معلوما واحملل جمهوال كقول القائل لنسائه إحداكن طالق أو لعبيده أحدكم حر فاحلكم 
  هما جمهول الطالق والعتاق وهو معلوم وحمل

ومنها ما يكون احملكوم فيه معلوما واحملكوم له وبه جمهولني ومنه قوله تعاىل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 
  فاحملكوم فيه القتيل واحملكوم له الوىل وهو جمهول وكذلك احملكوم به جمهول ألن السلطان جمهول يف وصفه 



ا ملعنيني أو أكثر وعلمنا أن املراد به أحد معانيه وهو مثل العني والقرء ومن وجوه اإلمجال أن يكون اللفظ موضوع
  وسائر األلفاظ املشتركة 

ومن وجوه اإلمجال أن يكون اللفظ حبيث لو فرض االقتصار عليه لظهر معناه ولكنه وصله باستثناء جمهول 
لو قدر االقتصار عليه لكان مفهوما  فانسحب حكم اجلهالة على اللفظ كقوله تعاىل أحلت لكم هبيمة األنعام وهذا

  عند من يدريه مث قال إال ما يتلى عليكم فانعكس اإلمجال على أول املقال 
ومن وجوه اإلمجال أن يرد لفظ موضوعه يف اللسان العموم ولكنا نعلم أن العقل يناىف جريانه على حكم العموم 

  لى فمقتضى اللفظ على اإلمجال إىل أن ينهى العاقل نظره العق
وأما قوله تعاىل وأحل اهللا البيع وحرم الربا فقد تردد جواب الشافعي يف أن قوله وأحل اهللا البيع من  - ٣٢٢

اجملمالت وسبب تردده أن لفظ الربا جممل وهو مذكور يف حكم االستثناء عن البيع واجملهول إذا استثىن من املعلوم 
  انسحب على الكالم كله إمجال 

لبيع الذي ال مفاضلة فيه بوجه من الوجوه مستفاد من قوله تعاىل وأحل اهللا البيع وحرم الربا بال واملرضى عندنا أن ا
  إمجال وكل صفة اشتملت على جهة من 

  جهات الزيادات فاألمر فيها على اإلمجال فإن األمر يشعر بالزيادة وال حيرم كل زيادة 
  لتفصيل حمال على باب التأويالت فهذا كاف يف ذكر اجملمالت وهذا موضوع توطئة وترمجة وا

  معىن احملكم واملتشابه 
فأما احملكم واملتشابه فقد ذهب عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء إىل أن احملكم الوعيد بالفسقة من مرتكيب  - ٣٢٣

  الكبائر بناء على أصله 
  واملتشابه الوعيد امللتحق بأصحاب الصغائر 

سبحانه وتعاىل من نعوت الرسول صلى اهللا عليه و سلم يف كبت املنكرين  وقال األصم احملكم ما احتج به البارىء
  واملتشابه ما ذكر من نعوته يف القرآن 

  وقال بعضهم احملكم اي القران كلها واملتشابه احلروف املتقطعه 
  وقيل احملكم الناسخ واملتشابه املنسوخ 

  ما عداه حمكم وقال أبو إسحاق الزجاج املتشابه أمر الساعة ووقت وقوعها و
وكان املنكرون حيفون يف السؤال عنه قال اهللا تعاىل يسألونك كأنك حفى عنها وقال يسألونك عن الساعة أيان 

مرساها وكان يقول عليه السالم ما املسئول عنها بأعلم من السائل ومحل قوله تعاىل وما يعلم تأويله إال اهللا فقال 
ال ومصداق ذلك قوله يف سورة األعراف هل ينظرون إال تأويله يعين القيامة معناه وما يعلم مآله وآخره إال اهللا ق

  وما فيها 
  واملختار عندنا أن احملكم كل ما علم معناه وأدرك فحواه  - ٣٢٤

  واملتشابه هو اجململ وقد سبق معناه 
عليه و سلم جممل قلنا  فإن قيل هل بقى يف كتاب اهللا تعاىل وقد استأثر اهللا تعاىل برسوله حممد صلى اهللا - ٣٢٥

اضطراب العلماء فيه فمنع مانعون هذا واستروحوا إىل قوله تعاىل اليوم أكملت لكم دينكم وقال أيضا لو سوغ 



  اشتمال القرآن على جممالت لتطرق إىل القرآن وجوه من املطاعن 
  وقال قائلون ال ميتنع اشتمال القرآن على جممالت ال يعلم معناها إال اهللا 

واملختار عندنا أن كل ما يثبت التكليف يف العمل به يستحيل استمرار اإلمجال فيه فإن ذلك جير إىل  - ٣٢٦
تكليف احملال وماال يتعلق بأحكام التكليف فال يبعد استمرار اإلمجال فيه واستئثار اهللا تعاىل بسر فيه وليس يف العقل 

  ما حييل ذلك ومل يرد الشرع مبا يناقضه 
  وله يف بيان النص والظاهر واجململ واحملكم واملتشابه وقد جنز ما حنا

وحنن نفتتح القول فيما جيوز به ختصيص عموم الكتاب والسنة ونرسم يف ذلك مسائل تأيت على متام الغرض يف ذلك 
  إن شاء اهللا تعاىل 

  ما خيصص به عموم الكتاب والسنة 
  مسألة 
له اآلحاد اختلف يف ذلك اخلائضون يف هذا الفن فذهب عموم الكتاب هل خيصص باخلرب الناص الذي نق - ٣٢٧

ذاهبون إىل منع ذلك ومتعلقهم فيه أن الكتاب أصله ثابت قطعا واخلرب الذي فيه الكالم ناقلوه متعرضون للزلل فال 
  جيوز أن حيكم على الثابت قطعا مبا أصله مشكوك فيه وذهب الفقهاء ال إىل ختصيص عموم الكتاب خبرب الواحد 

ى القاضي الوقف يف احملل الذي يتعارض فيه اخلرب ومقتضى لفظ الكتاب فإن أصل اخلرب يتطرق إليه سبيل ورأ
  الظنون املراد بالعموم يف الكتاب يف مظنة الظنون فضاهى معىن الكتاب يف التعرض للتردد أصل اخلرب الناص فمن 

  يف بقية املسميات ذلك وجب التوقف يف قدر التعارض وإجراء اللفظ العام من الكتاب 
والذي خنتاره القطع بتخصيص الكتاب خبرب الواحد فإن قدوتنا يف وجوب العمل بالظاهر احملتمل واخلرب  - ٣٢٨

املعرض إلمكان الزلل سنة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولوال أنا عثرنا على ذلك من سريهتم ملا كنا 
نعلم أهنم كانوا يرجعون إىل اخلرب الناص الذي ينقله كل موثوق به يف نقطع بوجوب عمل مستند إىل الظنون وحنن 

تفسري جممالت الكتاب وختصيص الظواهر وجيرون ذلك جمرى التفسري ومن أبدى يف ذلك ريبا كان غري واثق 
  بوجوب العمل بأخبار اآلحاد 

رناه ومن شك يف أن الصديق وما ذكره القاضي وإن كان متجها يف مسلك العقل فاملتبع يف وجوب العمل ما ذك
رضي اهللا عنه لو روى خربا عن املصطفى صلى اهللا عليه و سلم يف ختصيص عموم الكتاب البتدره الصحابة قاطبة 

  بالقبول فليس على دراية يف قاعدة األخبار على ما سيأيت إن شاء اهللا 
  مسألة 
  تقدم ومذهب القاضي الوقف كما سبق اضطرب الناس يف ختصيص عموم الكتاب بالقياس على النحو امل - ٣٢٩
واملختار عندنا يف هذه املسألة الوقف فإنا وجدنا فيما سلف معتصما مقطوعا به يف مصري أصحاب رسول  - ٣٣٠

اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اخلرب الذي ينقله النقلة يف معارضة اللفظ العام من الكتاب ولسنا جند مثل هذا يف 
نا دعوى القطع يف تقدمي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القياس على عموم الكتاب القياس وال يستتب ل

وإذا تعارض األمر يف مسالك الظنون كما ذكره القاضي ومل جند أمرا مثبوتا مسعيا فيتعني الوقف مث حيصل من الوقف 
  ما حياوله الفقيه إذا قدر التعارض فيه وإذا وقف 



ه من لفظ الكتاب ومقصود الفقيه مبا يستمسك به من التخصيص شيئان أحدمها إسقاط فيه فقد سقط االعتصام ب
  االحتجاج مبا يعارضه القياس من الظاهر وهذا يستوى فيه املخصص والواقف 

  والثاين الدعاء إىل العمل بالقياس الذي عارضه الظاهر وهذا ينكره الواقف وفيه خيتلف املسلكان 
  مسألة 
العام املتواتر بالقياس أو اخلرب الناص الذي نقله اآلحاد كتخصيص عموم الكتاب هبما وقد  ختصيص اخلرب - ٣٣١

  مضى القول فيه 
  فأما ختصيص خرب الواحد العام بالقياس ففيه اخلالف املقدم ورأينا الوقف 

القياس ولو مل  وال وقع لسبق الناظر إىل اجتماع جهتني من الظن يف أصل اخلرب وفحواه فإهنما مجيعا ينقدحان يف
يظهر إال وجه واحد يف الظن كفى ذلك يف اقتضاء الظن الوقف ولسنا جند أمرا مقطوعا به مسعيا يف أصل اخلرب 

  وفحواه مث ما أطلقناه من العموم وما ذكرناه من إطالق القياس كالم جممل وتفصيله يف كتاب التأويل 
د ذوي التحقيق وكم من لفظ يعتقده الفقهاء ظاهرا وهو وكم من لفظ يراه كثري من الناس عاما وال عموم له عن

  عند ذوي التحقيق نص 
  فهذه اجلمل ذكرناها مبهمة وحتقيقها على التفصيل حمال على باب التأويالت 

وذكر األصوليون يف انتظام هذا الفن من الكالم التردد يف التخصيص مبذهب الصحايب وهذا سنذكره يف  - ٣٣٢
  كرنا أن أقوال الصحابة كتاب االجتهاد عند ذ

  إذا مل يستمر االجتماع فيها هل تكون حجة أم ال ونذكر تفاصيل اخلالف والوفاق يف هذا النوع 
  مسألة يف محل املطلق على املقيد 

الوجه تنزيل هذه املسألة على مثال أوال حىت إذا جرت املسألة يف صورة ذكرنا اختالف املذاهب يف  - ٣٣٣
ر اخلالف والوفاق مث نذكر معتمد كل مذهب ونتتبع بالنقض كل ما ال يصح وجنرى على العبارات عن ضبط صو

دأبنا يف إثبات الصحيح بعد البحث عن املسالك الفاسدة فنقول ذكر اهللا تعاىل الرقبة يف كفارة القتل وقيدها باإلميان 
إلميان فقال فتحرير رقبة من قبل أن فقال فتحرير رقبة مؤمنة وذكر الرقبة يف كفارة الظهار مطلقة ومل يقيدها با

  يتماسا فاضطربت االراء 
فرأى الشافعي تنزيل الرقبة املطلقة يف كفارة الظهار على التقييد باإلميان يف كفارة القتل مث اضطربت أصحابه يف 

استنباط تأويل مذهبه فذهب ذاهبون إىل أن املطلق حممول على املقيد حبكم اللفظ ومقتضى اللسان وال حاجة إىل 
  قياس وإبداء تأويل للمطلق مقيد وهؤالء يزعمون أن نفس املقيد يوجب تقييد املطلق 

  وصار صائرون إىل أن املطلق حيمل على املقيد بقياس مستجمع لشرائط الصحة يقتضي اجلمع بني املطلق واملقيد 
  مث فصل نقلة املذاهب القول وجعلوه ثالثة أقسام وعربوا عن  - ٣٣٤
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لفقه: كتاب  ا أصول  لربهان يف    ا
ملعايل: املؤلف  أبو ا اجلويين  بن يوسف  اهللا  عبد  بن  امللك   عبد 

التقاسيم بعبارتني فقال قائلون إذا اجتمع املطلق واملقيد يف واقعة واحدة فاملطلق حممول على املقيد وفاقا وإن وقعا يف 
عدالة وجريان ذكر الرقبة يف الكفارة مطلقا معرى عن ذكر واقعتني متباعدتني فال محل ومثلوا هذا بتقييد الشهادة بال

العدالة واألصالن متباعدان ال جيمعهما مأخذ فال حيمل املطلق يف أحدمها على املقيد يف الثاين فإن قربت الواقعتان 
اه بعض القرب ومل يبعد يف مأخذ الظنون تالقيهما ككفارة الظهار وكفارة القتل فهذا موضع اخلالف فالذي ير

  الشافعي محل املطلق على املقيد يف مسألة اخلالف املقدم بني أصحابه 
  وهذه العبارة عن األقسام املشتملة على صور الوفاق واخلالف 

وذكر آخرون عبارة أقرب من هذه فقالوا إذا جرى إطالق وتقييد واحتد قبيل املوجب واملوجب فليس إال  - ٣٣٥
الرقبة يف كفارة القتل وتفرض مقيدة يف مواضع أخر فإذا اختلف املوجب  محل املطلق على املقيد مثل أن تطلق

  واملوجب فال محل كالشهادة والكفارة 
  وإذا اختلف املوجب واتفق صنف املوجب مثل كفارة القتل وكفارة الظهار فهذا موضع التردد 

هارعلى الرقبة املقيدة باإلميان يف وأما أبو حنيفة وأصحابه فإهنم منعوا محل الرقبة املطلقة يف كفارة الظ - ٣٣٦
  كفارة القتل وبنوا حقيقة أصلهم يف ذلك على قاعدة هلم يف النسخ 

واملسألة حرية بأن تذكر يف مسائل النسخ وهي مناسبة ألحكام العموم واخلصوص فابتدرناها يف كتاب العموم 
  واخلصوص وحنن االن ننبه على ما ختيلوه أخذا من النسخ 

 كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا مقتضى االية إجزاء الرقبة املطلقة فمن قيدها باإلميان قالوا قوله يف
كان زائدا على النص والزيادة على النص نسخ ووجه ادعائهم كوهنا نسخا أن مقتضى اخلطاب يتضمن اإلجزاء مع 

الزيادة رفع ما تضمنه اإلطالق من اإلجزاء  اإلطالق والزائد يرفع اإلجزاء يف اإلطالق وهو متضمن االية فاقتضت
  فكان ذلك نسخا من هذه اجلهة 

وال يدعى حمقق أن الزيادة اقتضت نسخا على اإلطالق إذا مل تكن مرتبطة باملزيد عليه بعض االرتباط ووجه 
ن مدعيا نسخا يف االرتباط ما أشرنا إليه من أن اقتضاء اإلطالق اإلجزاء دون رعاية صفة يف الرقبة فمن زاد صفة كا

  اإلجزاء املتلقى من مطلق اخلطاب 
وال امتناع يف نسخ القرآن على اجلملة ولكنه ال يثبت نسخ القران بأخبار االحاد واملقاييس املظنونه وليس مع من 

  شرط اإلميان يف رقبة الظهار ما جيوز نسخ القرآن به فهذا منتهى كالم القوم 
وجوب محل املطلق على املقيد من طريق اللفظ مل يذكر كالما به اكتراث  ومن ادعى من أصحاب الشافعي - ٣٣٧

وأقرب طريق هلؤالء أن كالم اهللا يف حكم اخلطاب الواحد وحق اخلطاب الواحد أن يترتب املطلق فيه على املقيد 
ق واالختصاص وهذا من فنون اهلذيان فإن قضايا األلفاظ يف كتاب اهللا تعاىل خمتلفة متباينة لبعضها حكم التعل

ولبعضها حكم االستقالل واالنقطاع فمن ادعى تنزيل جهات اخلطاب على حكم كالم واحد مع العلم بأن يف 
كتاب اهللا تعاىل النفي واإلثبات واألمر والزجر واألحكام املتغايرة فقد ادعى أمرا عظيما وال يغين يف مثل ذلك 

   على األلفاظ اإلشارة إىل احتاد الكالم األزيل ومضطرب املتكلمني



  وقضايا الصيغ وهي خمتلفة ال مراء فيها فسقط هذا الفن ومل يبق بعد سقوطه إال مسلكان 
  أحدمها ما ادعاه أصحاب أيب حنيفة من أن الزيادة على النص نسخ واستقصاء القول يف ذلك يأيت يف كتاب النسخ 

وفيه مقنع وبالغ وحنصر ما حناوله يف ولكنا نذكر اآلن حظ حكم العموم واخلصوص من هذه املسألة  - ٣٣٨
ثالثة أوجه من الكالم أحدمها حيوي مناقضات اخلصوم حبيث ال جيدون عنها حميصا وإذا وجهت عليهم سكتوا هلا 

مقرين باحلق أو نطقوا بالصدق فمما يلزمهم اشتراطهم سالمة الرقبة عن كثري من العيوب وهذا تقييد منهم للمطلق 
ات مل يرجعوا يف اشتراطها إىل قاطع كمصريهم إىل اشتراط نطق الرقبة وامتناع إجزاء األخرس وليقع اإللزام يف صف

  مع جتويزهم إعتاق األقطع الذي بقيت له يد 
فإن هذي هاذون منهم وزعموا أن الرقبة يقتضي إطالقها كمال اخللقة والسالمة مستفادة من إطالق الرقبة قيل هذا 

قيق فإنا على اضطرار نعلم أن اسم الرقبة ينطلق على املعيبة انطالقه على السليمة ولو مما ال يرضاه منتسب إىل التح
كانت تسمية الرقبة املعيبة رقبة جمازا لكان تسميتها إنسانا وآدميا جمازا وال ينتمي إىل التزام هذا املذهب ذو مسكة 

لفاظ وجدنا مقاال وجماال مث نقول مل أجزأ يف عقله ولو أردنا أن نضرب األميان يف الرب واحلنث وجماري إطالق األ
  األقطع والرقبة مطلقة ومل امتنع إجزاء األخرس واخللقة كاملة وكيف 

يرجو اخلالص من مثل هذا اخلبط ذو فهم وقد قيد هؤالء ذوي القرىب بالفقر واالستحقاق يف قوله تعاىل ولذى 
  ن مبثله فهذا أحد الوجوه الثالثة القرىب ومل يعتصموا يف هذا التقييد بقاطع جيوز نسخ القرا

والوجه الثاين أن نقول أتدعون أن ذكر الرقبة على اإلطالق نص يف إجزاء كل رقبة حىت لو ختيل متخيل  - ٣٣٩
اختصاص اإلجزاء ببعض الرقاب كان خارما ملقتضى النص خارجا عن الفحوى املقطوع هبا أم ترون فهم اإلجزاء 

ادعوا كونه قاطعا حبيث ال يتطرق إليه التأويل كان ذلك هبتانا ومعاندة يف مسلك مظنونا متلقى من الظاهر فإن 
العقول فإن الرب تعاىل ذكر الرقبة مطلقة وذكر الطعام والكسوة على اإلطالق ومل يتعرض لتفصيلها وإمنا استاقها 

والسارقة وقوله تعاىل والزانية  استياقا ال يشتمل على التزام البيان والتفصيل كما جرى ذلك يف قوله تعاىل والسارق
والزاين وقوله تعاىل فاقتلوا املشركني فهذه االى لتأصيل األصول وال ميتنع أن يقع البيان يف التفاصيل بعد استفادة 

  التأصيل ووضوح احتمال ما ذكرناه يغىن اللبيب عن البسط يف ذلك 
ق فإن إزالة الظاهر ليس يف حكم النسخ وهذا هو الوجه وإن اعترفوا بأن االجزاء ظاهر فقد كفونا املؤنة وأقروا باحل

  الثاين من الكالم 
والوجه الثالث أن الرقبة املطلقة تعم كل رقبة فحملها على خصوص من الرقاب عني التخصيص وقد قسم  - ٣٤٠

ه احملصلون التخصيص قسمني أحدمها قصر على بعض املسيمات من غري فرض متييز ما وقع القصر عليه من غري
  بصفات كحمل قوله تعاىل إمنا الصدقات للفقراء واملساكني على ثالثة منهم 

والقسم الثاين ختصيص متييز وهو محل املطلق املتناول يف اإلطالق للمختلفات على مسميات متيزة بصفات عن 
ص من حمل أغيارها كحمل املشركني على أهل احلرب دون املهادين وأهل الذمة وكحمل السرقة على إخراج خمصو

خمصوص يف مقدار خمصوص وعلى اجلملة املطلق يتناول املختلفات تناول عموم على ظهور ال على تنصيص ال 
  يتطرق إليه إمكان تأويل 

وإذا الح ما ذكرناه بنينا عليه ما خنتاره ونقول ال حيمل املطلق عندنا على املقيد ال يف حكم اإلطالق وال  - ٣٤١
لق عام يتصرف فيه مبا يتصرف مبثله يف العمومات فإن الح تأويل واعتضد بدليل وترتب يف حكم التقييد ولكن املط



على الشرط الذي سنذكره يف باب التأويل وأثر ظهور الدليل العاضد للتأويل على ظهور العام حكم به كان املقيد 
قدح قياس على املقيد يتسلط أو مل يكن فليس يف تقييد احلكم مبجرده ما يوجب محل املطلق على املقيد نعم إن ان

مثله على التخصيص إما على حكم املعارضة كما ارتضيناه إذ صرنا إىل الوقف أو على حكم القضاء بالتخصيص 
كما صار إليه اجلمهور كان ذلك أحد ما يتمسك به وال معىن الشتراطه واقعا يف ألفاظ الشرع فكم من عموم خص 

 لفظ الشرع فإن التخصيص مستند إىل خرب الواحد على قطع كما وليس على وفق ذلك التخصيص حكم مقيد يف
سبق ذلك يف اختيارنا ويستند عند معظم الفقهاء إىل القياس اجللى وال يطيب التصرف يف تفصيل ذلك إال يف أبواب 

  التأويل 
  فإن قيل فما معتمدكم يف اشتراط ذكر اإلميان يف الرقبة يف كفارة  - ٣٤٢

ياس على كفارة القتل قلنا هذا اآلن ليس من شرط هذا الفن فإن غاية مقصودنا أن نلحق الظهار فهل ترون الق
الكالم على املطلق بتخصيص العموم وندرجه يف مسالك الظنون وقد ثبت ذلك قطعا وانتفى املراء عنه وليس من 

  شرطنا وراء ذلك تفصيل مسالك الظنون فإنه حمض الفقه 
ذلك وفيها طرفان يستقصى أحدمها يف كتاب النسخ عند ذكرنا وراء ذلك تفصيل وقد جنز غرضنا فيهذه املسألة ب

القول يف الزيادة على النص والثاين يف باب التأويالت وقد توضح فيها أن الرقبة يف االية اليت فيها الكالم ليس هلا 
رات ذكرا لتراجم حكم العموم أيضا وما سيقت قصدا إىل تعميم كل رقبة وإمنا أثبتت مع سائر خالل الكفا

  األصناف مع إحالة البيان على صاحب الشرع وهذا يأيت على أحسن وجه إن شاء اهللا 
  مسألة 
  الصحايب إذا روى خربا وعمل خبالفه فالذي ذهب إليه الشافعي أن االعتبار بروايته ال بعمله  - ٣٤٣
  خمالفا له وقال أصحاب أيب حنيفة ال جيوز االحتجاج مبا رواه إذا كان عمله  - ٣٤٤
والذي نرضاه أن نفصل القول فيما أتاه ورواه فنقول إن حتققنا نسيانه ملا رواه فال يتخيل عاقل يف ذلك  - ٣٤٥

خالفا وال شك أن العمل بروايته وإن روى خربا مقتضاه رفع احلرج واحلجر فيما كان يظن فيه التحرمي واحلظر مث 
ه حممول على الورع والتعلق باألفضل وإن ناقض عمله روايته مع رأيناه يتحرج فاالستمساك بروايته أيضا وعمل

  ذكره هلا ومل حيتمل حممال يف اجلمع فالذي أراه امتناع 

  التعلق بروايته فإنه ال يظن مبن هو من أهل الرواية أن يعتمد خمالفة ما رواه إال عن ثبت يوجب املخالفة 
اج مبا رواه وإن فعل ما ليس له أن يفعله أخرجه ذلك عن رتبة واللفظ الوجيز فيه أنه إن فعل ماله فعله فاالحتج

  الثقة وأدىن املنازل فيه أن جير إىل مرويه ظنونا متعارضة يف الدين يقتضي الوقف بعضها 
  وكل ما ذكرناه غري خمتص بالصحايب فلو روى بعض األئمة حديثا وعمله خمالف له فاألمر على ما فصلناه  - ٣٤٦
لألئمة أمور أسقطت آثار أفعاهلم املخالفة لروايتهم وهذه كرواية أيب حنيفة خرب خيار اجمللس وقد اعترض  - ٣٤٧

مع مصريه إىل نفى خيار اجمللس فهذه املخالفة غري قادحة يف الرواية من جهة أنه ثبت من أصله تقدمي الرأي على 
  كالمه  اخلرب فمخالفته حممولة على انتحاله هذا الرأي الفاسد وهو بني من فحوى

ومن رواة احلديث مالك بن أنس وهو ال يقول خبيار اجمللس ولكن الصحيح عنه أن الذي محله على هذا تقدميه عمل 
أهل املدينة على األخبار الصحيحة والنصوص الصرحية فمهما جرى شيء من قبيل ما ذكرناه فالتعويل على احلديث 

  ط مبعناه ورب حامل فقه غري املروي فإن روى الراوي خربا وكان األظهر أنه مل حي



  فقيه فمخالفته ال أثر هلا يف الرواية 
والضابط للنفي واإلثبات ما أجريناه يف درج الكالم حيث قلنا إن وجدنا حممال للفعل غري احتمال للمخالفة فالتعلق 

  بالرواية وإن مل جند حممال إال املخالفة فيمتنع التعلق باحلديث 
لكالم قبوال وردا على حتقيق النسيان والذكر فما تقولون إذا مل يتحقق واحد منها قلنا فإن قالوا رتبتم ا - ٣٤٨

الوجه واحلالة هذه التعلق باملروى فإنه من أصول الشريعة وحنن على تردد فيما يدفع التعلق به فال يندفع األصل 
ا يعضد التأويل ويؤيده وحيقق بسبب هذا التردد نعم إن غلب على الظن أنه خالف احلديث قصدا ومل نتحققه فهذ

  معتضده من الدليل وحيط مرتبة الظاهر كما سيأيت 
ولو روى الصحاىب خربا وأوله وذكر حممله فتأويله مقبول عند الشافعي ولذلك تعلق بتأويل عمر بن  - ٣٤٩

ي أربعة أوجه يف معىن اخلطاب رضي اهللا عنه يف قوله عليه السالم ال تبيعوا الورق بالورق إال هاء وهاء فذكر الشافع
اللفظ عليه وهذا يتعلق به كالم من ) راوى احلديث ( اللفظ وقدم فيها التقابض يف اجمللس حلمل عمر رضي اهللا عنه 

  أحكام التأويل سيأيت مشروحا 
ولو روى راو وكان إذ روى عدال مث فسق بعد روايته وختلل زمن ال يغلب على الظن انعطاف غوائل  - ٣٥٠

حال الرواية مث إنه يف زمن فسقه خالف ما رواه فال أثر ملخالفته فإنه حممول على جتريه ال على حممل  الفسق على
  عنده يف احلديث فهذا منتهى الغرض يف ذلك 

  مسألة 
إذا ورد لفظ من الشارع وله مقتضى يف وضع اللسان ولكن عم يف عرف أهل الزمان استعمال ذلك  - ٣٥١

  سميات اللفظ على خصوص يف بعض امل

  فالذي رآه الشافعي أن عرف املخاطبني ال يوجد ختصيص لفظ الشارع 
  وقال أبو حنيفة العرف من املخصصات وهو مغن عن التأويل واملطالبة بالدليل 

وضرب العلماء لذلك مثاال وهو هنيه عليه السالم عن بيع الطعام بالطعام فزعم بعض أصحاب أيب حنيفة أن الطعام 
  للرب وحاولوا محل الطعام يف لفظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ما جرى العرف فيه  يف العرف موضوع

وهذا الذي ادعوه من العرف ممنوع وهم غري مساعدين عليه ولو قدر ذلك مسلما هلم مبجرد العرف  - ٣٥٢
يغري وضع اللغات  فمجرد العرف ال يقتضي ختصيصا فإن القضايا متلقاة من األلفاظ وتواضع الناس عبارات ال

  ومقتضى العبارات 
فإن قالوا الناس خماطبون على أفهامهم قلنا فليفهموا من اللفظ مقتضاه الما تواضعوا عليه ولو تواضع قوم على 

ختصيص أو تعميم مث طرقهم اخرون مل يشاركوهم يف تواضعهم فإهنم ال يلتزمون أحكام تواطئهم فالشرع وصاحبه 
ملتعاملني وقد خاطب املصطفى بشريعة العربية األعاجم على اختالف لغاهتا على تقدير كيف يلزمهم حكم تواضع ا

أن يسعوا يف درك معاين األلفاظ اليت خوطبوا هبا واملسألة موضوعة فيه إذا مل يكن الرسول صاحب الشريعة ناطقا مبا 
  لشرع ال ينزل على موجب اللسان ينطق أهل العرف فلو ظهر منه مناطقة أهل زمانه مبا اصطلحوا عليه فلفظه يف ا

وإمنا مأخذ املسألة يف ظن اخلصوم أن الشارع وإن مل يكن من الناطقني باصطالح أصحاب العرف فإنه ال يناطقهم 
  إال مبا يتفاوضون به وليس األمر كذلك كما قدمناه 



ه على اجلملة والتفصيل حمال وقد انتجز الكالم يف قضية األلفاظ العامة واخلاصة وما يقتضي التخصيص وماال يقتضي
على باب التأويل وحنن نرى االن أن نذكر قوال بالغا يف مفهوم اخلطاب ليكون جامعا بني املنطوق به وبني املسكوت 

  عنه مث إذا انتهى القول فيه استفتحنا باب التأويل مستعينني باهللا تعاىل 

  فصل القول يف املفهوم

دمها متلقى من املنطوق به املصرح بذكره والثاين ما يستفاد من اللفظ وهو ما يستفاد من اللفظ نوعان أح - ٣٥٣
  مسكوت عنه ال ذكر له على قضية التصريح 

فأما املنطوق به فينقسم إىل النص والظاهر وقد قدمنا فيهما تأصيال وتفصيال ما يقنع الناظر ومل يندرج اجململ يف هذا 
  التفسري ألنا حاولنا تقسيم ما يفيد 

ما ليس منطوقا به ولكن املنطوق به مشعر به فهو الذي مساه األصوليون املفهوم والشافعي قائل به وقد فصله  وأما
  يف الرسالة أحسن تفصيل وحنن نسرد معاين كالمه 

  فمما ذكره أن قال املفهوم قسمان مفهوم موافقة ومفهوم خمالفة  - ٣٥٤
املسكوت عنه موافق للحكم يف املنطوق به من جهة األوىل وهذا أما مفهوم املوافقة فهو ما يدل على أن احلكم يف 

كتنصيص الرب تعاىل يف سياق األمر برب الوالدين على النهي عن التأفيف فإنه مشعر بالزجر عن سائر جهات 
  التعنيف 

ت عنه وأما مفهوم املخالفة فهو ما يدل من جهة كونه خمصصا بالذكر على وجه سيأيت الشرح عليه على أن املسكو
  خمالف للمخصص بالذكر كقوله عليه السالم 

  يف سائمة الغنم الزكاة هذا التخصيص يشعر بأن املعلوفة ال زكاة فيها 
وذكر األستاذ أبو بكر بن فورك يف جمموعاته فصال لفظيا بني قسمى املفهوم فقال ما دل على املوافقة فهو الذي 

  لذي يسمى دليل اخلطاب وهذا راجع إىل تلقيب قريب يسمى مفهوم اخلطاب وما دل على املخالفة فهو ا
  وذهب أبو حنيفة إىل نفي القول باملفهوم ووافقه مجع من األصوليني 

وأما منكرو صيغ العموم وملا يتطرق إليها من تقابل الظنون فال شك أهنم ينكرون املفهوم فإن تقابل  - ٣٥٥
  الظنون فيه أوضح وهو بالتوقف أوىل 

سن مقدم الواقفية وقد نقل النقلة عند رد الصيغة واملفهوم ويف كالمه ما يدل على القول باملفهوم وشيخنا أبو احل
فإنه تعلق يف مسألة الرؤية بقوله سبحانه كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون وقال ملا ذكر احلجاب على إذالل 

م أيب احلسن أنه ليس من منكري األشقياء أشعر ذلك بنقيضه يف السعداء وقد حتققت على طول حبثي عن كال
الصيغ على ما اعتقده معظم النقلة ولكنه قال يف مفاوضة مع أصحاب الوعيد بإنكار الصيغ وال مذهبه إىل إنكار 

  التعلق بالظواهر فيما ينبغي القطع فيه وال نرى له املنع من العمل بقضايا الظواهر يف مظان الظنون 
  واضع اليت تقدم ذكرها يف العقليات والعلميات وصرح بنفي املفهوم نعم باح القاضي جبحد الصيغ يف امل

مث من أنكر املفهوم مل جيحد ما يسمى الفحوى يف مثل قوله تعاىل فال تقل هلما أف مث اضطربوا فيه فقال  - ٣٥٦
  قائلون كل ما دل من جهة املوافقة من حيث أشعر األدىن باألعلى فهو معترف به 

التحقيق من هؤالء إىل أن الفحوى الواقعة نصا مقبولة قطعا وليس ثبوهتا من جهة إشعار األدىن وذهب املنتمون إىل 



باألعلى ولكن مساق قوله تعاىل وبالوالدين إحسانا إىل خمتتم اآلية مشتمل على قرائن يف األمر بالتناهي يف الرب يدل 
على النهي عن التأفيف إذ ال ميتنع يف  جمموعها اىل حترمي ضروب التعنيف وليس يتلقى ذلك من حمض التنصيص

العرف أن يؤمر بقتل شخص وينهى عن التغليظ عليه بالقول واملواجهة بالقبيح وضابط مذهب هؤالء أن املقطوع به 
يستند إىل قرائن جمتمعة وال سبيل إىل نفى القطع وما يتطرق إليه الظنون فهو من املفهوم املردود عندهم وإن كان 

  قة عند القائلني باملفهوم مقتضيا للمواف
ومما تردد فيه من رد املفهوم الشرط وأبوابه فذهب األكثرون إىل االعتراف باقتضاء الشرط وختصيص  - ٣٥٧

  اجلزاء به وغال غالون بطرد مذهبهم يف رد اقتضاء الشرط ختصيص اجلزاء به وهذا سرف عظيم 
األدىن يف قصد املتكلم باألعلى مث ينقسم ذلك إىل ما يقع ومن قال باملفهوم حصر مفهوم املوافقة يف إشعار  - ٣٥٨

نصا وإىل ما يقع ظاهرا فالواقع نصا كاملتلقى من قوله فال تقل هلما أف وما يقع ظاهرا كقوله ومن قتل مؤمنا خطأ 
  فتحرير رقبة مؤمنه فقال الشافعي تقييد القتل باخلطأ يف إجياب الكفارة يدل 

مد أوىل وهذا الذي ذكره ظاهر غري مقطوع به إذ يتطرق إليه إمكان اخر سوى ما ذكره على أن إجياهبا يف قتل الع
  الشافعي من إشعار األدىن باألعلى 

فأما مفهوم املخالفة فقد حصره الشافعي يف وجوه من التخصيص منها التخصيص بالصفة كقوله يف سائمة  - ٣٥٩
التخصيص بالعدد والتقدير والتخصيص باحلد والتخصيص  الغنم زكاة وكقوله عليه السالم يل الواجد ظلم ومنها

باملكان والزمان وظاهر هذه التخصيصات يف هذه اجلهات يتضمن نفى املسكوت عنه يف األمر املقصود يف املخصص 
  املنطوق به ونص رضي اهللا عنه على أن ختصيص املسميات بألقاهبا يتضمن نفى ما عداها 

ألصول إىل أن التخصيص باأللقاب ظاهر يف نفي ما عدا النصوص عليه وقد صار وذهب أبو بكر الدقاق من أئمة ا
  إىل ذلك طوائف من أصحابنا 

وما ذكره الشافعي من حصر القول باملفهوم يف اجلهات اليت عدها من التخصيصات حق متقبل عند اجلماهري ولكن 
دود موصوفان بعدمها وحدمها واملخصوص لو عرب معرب عن مجيعها بالصفة لكان ذلك منقدحا فإن املعدود واحمل

بالكون يف مكان وزمان موصوف باالستقرار فيهما فإذا قال القائل زيد يف الدار فإمنا يقع خربا ما يصلح أن يكون 
مشعرا عن صفة متصلة بظرف زمان أو بظرف مكان والتقدير مستقر يف الدار أو كائن فيها والقتال واقع يوم 

  يع اجلهات اليت ذكرها ومن ينكر املفهوم فإنه يأىب القول يف مجيع هذه الوجوه اجلمعة فالصفة جتمع مج

وحنن االن نعقد مسألتني تشتمل إحدامها على تعارض القائلني باملفهوم ومنكريه وحتتوي على ما خنتاره فيه وتشتمل 
  الثانية على مكاملة الدقاق وإبداء السر يف التخصيص باأللقاب 

  سألة األوىل فلتقع البداية بامل
  مسألة 
  يذكر وجوه احتجاج القائلني باملفهوم ونتتبع ما ال نرضى منها باإلفساد مث نعقبها بوجه احلق  - ٣٦٠

فمن طرقهم أنه صار إىل القول باملفهوم أئمة العربية منهم أبو عبيدة معمر بن املثىن وهو إمام غري مدافع ولئن ساغ 
ح فاالحتجاج بقول أيب عبيدة أوىل وقد قال يف قول الرسول صلى اهللا عليه االحتجاج بقول أعرايب جلف من األقحا

  و سلم 
  مطل الغىن ظلم يدل على أنه ال مالم على املقتر وقد قال يف قوله عليه السالم 



ألن يتملىء جوف أحدكم قيحا حىت يريه خري من أن ميتلىء شعرا وهذا يدل على توبيخ من ال يعتين بغري الشعر 
  مجع إىل علومه علم الشعر فال يالم عليه والشافعي فأما من 

  من القائلني باملفهوم وقد احتج بقوله األصمعي وصحح عليه دواوين اهلذليني 
وهذا املسلك فيه نظر فإن األئمة قد حيكمون على اللسان عن نظر واستنباط وهم يف مسالكهم يف حمل النزاع 

ع التمسك مبنظومه ومنثوره وال يعدم من يتمسك هبذه الطريقة املعارضة مطالبون بالدليل واألعرايب ينطقه طبعه فيق
  وقصارى الكالم جتاذب ونزاع واعتصام بنفس املذهب 

طريقة أخرى ملثبىت املفهوم قالوا وردت أخبار نقلها آحاد وهي لو مجعت اللتحق معناها باملستفيض الذي  - ٣٦١
شجاعه على واألقاصيص املأثورة عنهما أفراد مث نقل هؤالء مجال ال يستراب فيه وسبيله سبيل احلكم جبود حامت و

من أخبار اآلحاد وزعموا أهنا تشعر بإثبات القول باملفهوم فمما ذكروه ما روى عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن 
تم فقال لقد اخلطاب ما بالنا نقصر وقد أمنا وأشار إىل قوله تعاىل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خف

  تعجبت مما تعجبت منه فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فقال 
  صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته 

وحنن ال نتجاوز خربا من متمسكاهتم حىت نورد من طريق التفصيل عليهم ما يسقط معتصمهم فنقول على  - ٣٦٢
يف غري حالة اخلوف واستقر الشرع عليه وورد القصر خمصوصا  هذا احلديث قد كان ثبت وجوب الصالة أربعا

  حبالة اخلوف فاعتقدوا وجوب اإلمتام يف غري حالة اخلوف على ما متهد الشرع عليه فلم 

يكن ذلك قوال باملفهوم والذي حيقق ذلك أنه لو فرض مع ما تقدم ختصيص بلقب لكان ما عدا املخصوص مقرا 
ل ذلك وإن مل يكن لأللقاب مفهوم على أن اآلية اقتضت التخصيص على صيغة على ما استمر الشرع عليه قب

  الشرط فإنه تعاىل قال إن خفتم وقد قال بتخصيص الشرط معظم من أنكر املفهوم 
ومما تعلقوا به قوله تعاىل استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم قيل قال  - ٣٦٣

 صلى اهللا عليه و سلم ألزيدن على السبعني قلنا هذا مل يصححه أهل احلديث أوال وقد قال القاضي رضي رسول اهللا
اهللا عنه من شدا طرفا من العربية مل خيف عليه أن قول اهللا تعاىل مل جير حتديدا بعدد على تقدير أن الزائد عليه خيالفه 

ر هلم ما يزيد على السبعني فكيف خيفى مدرك هذا وهو وإمنا جرى ذلك مويسا من مغفرة املذكورين وإن استغف
  مقطوع به عمن هو أفصح من نطق بالضاد 

  وما يطلقونه من هذا الفن ما روى أن ابن عباس كان ال يرى  - ٣٦٤

حجب األم من الثلث إىل السدس باثنني من اإلخوة واألخوات وحيتج بقوله تعاىل فإن كان له إخوة فألمه السدس 
ن األمر يف االثنني خبالف اإلخوة وقال لعثمان رضي اهللا عنه حمتجا عليه ليس األخوان إخوة يف لسان وكان يرى أ

قومك قلنا أوال انفراده هبذا املذهب وخمالفته مجلة الصحابة يعارض احتجاجه وقد قيل إنه ملا قال لعثمان ليس 
ا باثنني يا صيب مث قد متهد لألم الثلث األخوان إخوة يف لسان قومك قال له عثمان ردا عليه إن قومك حجبوه

بالنص مث استبان ردها إىل السدس يف حالة خمصوصة فرأى ابن عباس تقرير ما عدا تيك احلالة على ما متهد مطلقا 
  قبل احلجب والرد 

ورمبا يستدلون بأن مجاعة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعتقدوا أنه ال غسل على من  - ٣٦٥



  ع ويكسل وال ينزل واعتصموا بقوله عليه السالم يواق
املاء من املاء ومعناه وجوب استعمال املاء من نزول املاء قلنا قد كان الشرع على ذلك يف ابتداء اإلسالم وقد نقل 

  الرواة فيه أخبارا 
 مث برز ورأسه تقطر منها ما روى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بدار رجل من األنصار فناداه فتريث قليال

  ماء فاستبان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان خمالطا أهله وقد اغتسل فقال صلى اهللا عليه و سلم 
لعلنا أعجلناك لعلنا أقحطناك إذا أعجلت أو أقحطت فال غسل عليك مث تبني نسخ هذا األصل مبا روى عن عائشة 

  رضي اهللا عنها أهنا قالت 

تانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاغتسلنا فلم يصح االحتجاج وإذا التقى اخل
  بقوله عليه السالم 

  املاء من املاء وإمنا نقل مذهب أقوام على اإلطالق وله حممل كما ذكرناه 
كيف يسوغ التعلق وباجلملة ليس خيلو املتمسك هلوالء من وجه أو وجوه توهى ما حيولونه ويتخذونه معوهلم ف

  باحملتمالت يف حماولة القطع والبتات 
مث قال القاضي هذه األخبار وإن زادت أضعافا مضاعفة فال تبلغ مبلغ االستفاضة فإن رواة هذه  - ٣٦٦

األقاصيص لو اجتمعوا على نقل قصة واحدة مل تتواتر بنقلهم واملعترب يف ذلك أنا مضطرون إىل العلم جبود حامت 
  وال جند يف أنفسنا العلم الضروري باعتقاد األولني اقتضاء التخصيص نفى ما عدا املخصص  وشجاعة على

طريقة أخرى ألصحاب املفهوم ضعيفة وهي أهنم قالوا إذا قال الرجل ملن خياطبه اشتر يل عبدا هنديا  - ٣٦٧
  لسان اقتضى ذلك هنيه عن شراء من ليس هنديا قالوا هذا ومثله مما ال يتمارى فيه أهل ال

فنقول ال حاصل هلذا الفن فإن املأمور كان حمجورا عليه مقبوضا على يديه يف حق من وكله قبل أن وكله واستنابه 
  مث ثبت التوكيل على اخلصوص 

واستمر ما كان ثبت قبل يف غري احملل املخصوص بالصفات والذي يقطع الشغب عنا أن فرض التخصيص باللقب 
  بالصفات يف هذا مبثابة فرض التخصيص 

فأما اإلمام الشافعي فإنه احتج يف إثبات القول باملفهوم بأن قال إذا خصص الشارع موصوفا بالذكر فال  - ٣٦٨
شك أنه ال حيمل ختصيصه على وفاق من غري انتحاء قصد التخصيص وإجراء الكالم من غري فرض جتريد القصد 

اهللا عليه و سلم فإذا تبني أنه إذا خصص فقد قصد  إليه يزري بأوساط الناس فكيف يظن ذلك بسيد اخلليقة صلى
إىل التخصيص فينبين على ذلك أن قصد الرسول عليه السالم يف بيان الشرع جيب أن يكون حمموال على غرض 

صحيح إذ املقصود العرى عن األغراض الصحيحة ال يليق مبنصب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا ثبت 
فليكن ذلك الغرض آيال إىل مقتضى الشرع وإذا كان كذلك وقد احنسمت جهات القصد واستدعاؤه غرضا 

االحتماالت يف إفادة التخصيص احنصر القول يف أن ختصيص الشيء املوصوف بالذكر يدل على أن العاري عنها 
 حكمه خبالف حكم املتصف هبا والذي يعضد ذلك من طريق التمثيل أن الرجل إذا قال السودان إذا عطشوا مل

يروهم إال املاء عد ذلك من ركيك الكالم وهجره وقيل لقائله ال معىن لذكرك السودان وختصيصهم مع العلم بأن 
  من عداهم يف معناهم 

وهذا حترير كالم الشافعي وهو على مساقه بالغ حسن ولكن يرد عليه على انطباق ختصيص لألشياء  - ٣٦٩



خصيص املصري إىل أن الشارع إذا خصص شيئا بامسه الذي ليس بألقاهبا ويلزم من مضمون طلب الفائدة من الت
مشتقا اقتضى ذلك نفى احلكم فيما عداه ولو مل يكن كذلك لكان ختصيصه من غري قصد أو قصده من غري غرض 

  أو غرضه غري حممول على مقاصد الشرع 

ويغ مثله يف املوصوف فإذا ال وكل ذلك حمظور ال سبيل إىل التزامه وإن كان ما ذكرناه يف اللقب مسوغا لزم تس
يستقل الكالم متعلقا بالتخصيص إال بأحد وجهني إما أن يطرد يف األلقاب كما ذهب إليه الدقاق وإما أن يوضح 

مع التمسك بالتخصيص أمرا يوجب ما ذكرناه يف املوصوف دون غريه وليس يف كالم الشافعي التزام ذلك على ما 
  ملوصوفات ينبغي من اختصاص أثر التخصيص با

وقد حان االن أن نبدأ مسلك احلق على وجه يشتمل بيان املختار ونبني تدريج الكالم على مراتبه ونوضح  - ٣٧٠
القاصد يف األطراف فنقول ال يتبني املقصد من املسألة إال باستفتاح التفصيل يف آحاد الصور حىت إذا جنزت نرد 

من املسألة إال بذكر صور فمن الصور اليت جيب االعتناء هبا الشرط  الكالم إىل الضابط هلا فنقول ال يتبني املقصد
واجلزاء فإن سلم اقتضاء الشرط ختصيص اجلزاء به تعدينا هذه املرتبة وإن استقر على النزاع اكتفينا معه بنسبته إىل 

رط لتحصيص اجلهل باللسان إو إىل املراغمة والعناد فنحن نعلم من مذهب العرب قاطبة أهنا وضعت باب الش
اجلزاء به فإذا قال القائل من أكرمين أكرمته فقد أشعر باختصاص إكرامه مبن يكرمه ومن جوز أن يكون وضع هذا 

الكالم على أن يكرم مكرمه ويكرم غريه أيضا فقد نأى وبعد فآل الكالم معه إىل التسفيه واجلهل واإلحالة على 
  تعلم مذاهب العرب ولسنها وحوارها 

صلة أخرى وهي التتمة وهي أنا نكتفي فيما ندعى بظهور االختصاص وال حناول قطعا ناصا ال يتطرق ولنعد إىل خ
  إليه إمكان فإذا أنكر منكر ظهور ما 

  ذكرناه ظهر فساد قوله واحنطت رتبته عن استحقاق املفاوضات فهذا منتهى املراد يف هذا الطرف 
عدد ونقول مما ظهر يف الكالم ظهورا ال يستجاز املراء فيه أن ومما نذكره التحديد بالزمان واملكان أو ال - ٣٧١

احلدود تتضمن حصر احملدودات ولذلك تساق وهلذا الغرض تصاغ فإذا كان احلكم وراء احملدود كاحلكم فيما 
حيويه احلد فال غرض يف احلد وظهور ذلك ال جيحد وهو من صور مسألة املفهوم ومن الصور ختصيص املوصوفات 

  كقوله عليه السالم يف بالذكر 
  سائمة الغنم زكاة وقوله 

  يل الواجد ظلم وهذا الفن عمدة املسألة وملتطم الكالم فليقع به فضل اعتناء واهللا املستعان 
فأقول إذا كانت الصفات مناسبة لألحكام املنوطة باملوصوف هبا مناسبة العلل معلوالهتا فذكرها يتضمن  - ٣٧٢

  ائها كقوله صلى اهللا عليه و سلم انتفاء األحكام عند انتف
يف سائمة الغنم زكاة فالسوم يشعر خبفة املؤن ودرور املنافع واستمرار صحة املواشي يف صفو هواء الصحاري 
وطيب مياه املشارع وهذه املعاين تشري إىل سهولة احتمال مؤنة اإلرفاق باحملاويج عند اجتماع أسباب االرتفاق 

على رعاية ذلك من حيث خصص وجوب الزكاة مبقدار كثري وأثبت فيه مهال يتوقع يف  باملواشي وقد انبىن الشرع
  مثله حصول املرافق فإذا الحت املناسبة جرى ذلك على صيغة التعليل 

  وكذلك النهي عن يل الواجد فإن املوسر املقتدر ذا الوفاء واملالء إذا طلب 



  التعليل النتسابه إىل الظلم إذا سوف وماطل  مبا عليه مل يعذر بتأخري احلق للمستحق وهذا يف حكم
فإن طولبنا بإثبات القول باملفهوم فيما نصننا عليه فالقول الواضح فيه أن ما أشعر وضع الكالم بكونه تعليال فهو 

أظهر عندي يف اقتضاء التخصيص الذي من حكمه انتفاء احلكم عند انتفاء الصفة من الشرط واجلزاء فإن العلة إذا 
حكما تضمنت ارتباطه هبا وانتفاءه عند انتفائها وإذا قال القائل إمنا أكرم الرجل الختالفه إىل كان ذلك  اقتضت

  أوضح يف تضمن اختصاص إكرامه مبن خيتلف إليه من قوله من اختلف إىل أكرمته 
ذا االن كالم فإن قيل إن العلل الشرعية ليس من شرطها أن تنعكس واملفهوم تعلق بادعاء العكس قلنا ه - ٣٧٣

من مل حيط مبا أوردناه والقول يف العلل املستنبطة وشرائطها وقوادحها ليس مما حنن فيه بسبيل فإن غرضنا التعلق مبا 
يقتضيه اللفظ يف وضع اللسان اقتضاء ظاهرا وال شك إن صيغة التعليل يظهر منها للفاهم ما أدرناه والقول يف 

  تضى العبارات واأللفاظ فهذا ما أردناه مآخذ العلل املستثارة ال يؤخذ من مق
فإن قيل خصصتم بالذكر الصفات املناسبة لألحكام وقد أطلق القائلون باملفهوم أقواهلم بإثبات املفهوم  - ٣٧٤

بكل موصوف فأثبتوا يف ذلك ما هو احلق قلنا احلق الذي نراه أن كل صفة ال يفهم منها مناسبة للحكم فاملوصوف 
ه والقول يف ختصيصه بالذكر كالقول يف ختصيص املسميات بألقاهبا فقول القائل زيد يشبع إذا أكل هبا كامللقب بلقب

كقله األبيض يشبع إذ ال أثر للبياض فيما ذكر كما ال أثر للتسمية بزيد فيه ولنا كالم طويل على قوله صلى اهللا 
  عليه و سلم 

  ألساليب فليطلبه مريده من ذلك الكتاب ومن سر ال تبيعوا الطعام بالطعام إال مثال مبثل تقصيناه يف ا

هذا الفصل أن شرط العلة املخيلة املستنبطة السالمة عن مجل من االعتراضات والقوادح وال يشترط شيء من ذلك 
يف القول مبفهوم كالم الشارع إذا اشتمل على ذكر موصوف وفهم من الصفة مناسبة فإن الكالم يف ذلك يدار على 

 على شرائط العلل وال يتضح الغرض يف ذلك مع كل هذا التقرير إال بذكر املسألة املعقودة على فهم اخلطاب ال
  الدقائق 
  مسألة 
قد سفه علماء األصول هذا الرجل يف مصريه إىل أن األلقاب إذا خصصت بالذكر تضمن ختصيصها نفي  - ٣٧٥

اب وتفامههم فإن من قال رأيت زيدا مل ما عداها وقالوا هذا خروج عن حكم اللسان وانسالل عن تفاوض أرب
  يقتض ذلك إنه مل ير غريه قطعا 

وعندي أن املبالغة يف الرد عليه سرف وحنن نوضح احلق الذي هو ختام الكالم قائلني ال يظن بذي العقل  - ٣٧٦
ن رؤية الذي ال ينحرف عن سنن الصواب أن خيصص بالذكر ملقبا من غري غرض وإذا رأى الرائي طائفة واخلرب ع

مجيعهم عنده مستو التفاوت فيه وهو يف مساع من يسمع كذلك فال حيسن أن يقول واحلالة هذه رأيت فالنا فينص 
على واحد من املرئيني نعم إن ظهر غرض يف أن املذكور يف مجلة من راه فقد ظهر عند املتكلم فائدة خاصة يفيدها 

   السامع فإذ ذاك حيسن ختصيصه بالذكر وال خفاء بذلك
فإن قيل هذا الذي ذكرمتوه ميل إىل مذهب الدقاق قلنا الذي نراه أن التخصيص باللقب يتضمن غرضا مبهما كما 

  أشرنا إليه وال يتضمن انتفاء ما 

عدا املذكور واللفظ يف نفسه ليس متضمنا نفى ما عدا املذكور بل وضع الكالم إذا رد األمر إىل املقصود يقتضي 
ا للمتكلم والصفة املناسبة يف وضعها تقتضي نفي احلكم عند انتفاء الصفة فظهر القول اختصاص املذكور بغرض م



مبفهوم الصفة وظهر اقتضاء التخصيص باللقب غرضا مبهما فإنا نقول وراء ذلك ال جيوز أن يكون من غرض 
شعار بأنه مل ير غريه املتكلم يف التخصيص نفى ما عدا املسمى يلقبه فإن اإلنسان ال يقول رأيت زيدا وهو يريد اإل

فإن هو أراد ذاك قال إمنا رأيت زيدا وما رأيت إال زيدا فاستبان مبجموع ذلك أن ختصيص امللقب بالذكر ليس خيلو 
عن فائدة هي غرض للمتكلم منها حكاية احلال وإن بلغنا الكالم مرسال اعتقدنا غرضا مبهما ومل نر انتفاء غري 

  املسمى من فوائد التخصيص 
  ومن متام الكالم فيه أن متكلفا لو فرض عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال  - ٣٧٧

يف عفر الغنم الزكاة فهذا عندنا ال مفهوم له وهو كاملخصوص بلقبه ولكن يبعد من الرسول صلى اهللا عليه و سلم 
  فقد بان اآلن مراتب العلماء النطق مبثله وليس من احلزم أن يفرض من الشارع كالم لغو ويتعب يف طلب فائدته 

فقد صار قوم إىل إبطال املفهوم وهذا ذهول عن فائدة الكالم وصار قوم إىل أن لكل ختصيص مفهوما كالدقاق 
وهذا الرجل ابتدر أمرا ال ينكر وهو أن العاقل ال خيصص مذكورا هزال وليس كل الغرض موقوفا على نفي ما عدا 

يفصلها واستقر رأيي على تقسيمها وإحلاق ما ال يناسب منها باللقب وحصر املسى واعترب الشافعي الصفة ومل 
  املفهوم فيما يناسب وهذا منتهى الكالم 

  مسألة 
  فقد ذكرنا أن املفهوم ينقسم إىل ما يقع نصا غري قابل للتأويل ويغلب  - ٣٧٨

ب األصول الفحوى والغالب على مفهوم ذلك يف مفهوم املوافقة إذا انتهى إىل املرتبة العليا وإذ ذاك يسمى عند أربا
  املخالفة الظهور واالحنطاط عن رتبة النصوص 

فما يقع ظاهرا من تقاسيم املفهوم فالقول الضابط فيه أنه نازل منزلة اللفظ املوضوع للعموم وضعا ظاهرا فيجوز 
  اىل ترك املفهوم مبا يسوغ به ختصيص العموم وهذا نفصله يف باب التأويل إن شاء اهللا تع

  وغرضنا االن بعد إحلاق املفهوم باللفظ املوضوع للعموم أمران  - ٣٧٩
  أحدمها أن ترك مجيع املفهوم بدليل يقوم مبثابة ختصيص العموم وليس كرفع مجيع مقتضى اللفظ 

والقول املقنع فيه أن املفهوم ليس مستقال بنفسه وليس جزءا من اخلطاب بذاته ولكنه من مقتضيات اللفظ فإن 
قتضى ظهور أمر تركه فاللفظ مبقتضياته باق ويف تقدير رفع مجيع متعلقات املنطوق رفع مجيع مقتضى اللفظ ا

  وتعطيله ومعناه فكان املفهوم كبعض مسميات العموم 
وإيضاح ذلك أنا ألفينا اللفظ املوضوع للعموم يستعمل تارة لالستغراق وتارة لبعض املسميات فلما استمر األمران 

 التخصيص خروج عن مقتضى اللسان وإن كان الظاهر اجلريان على العموم وكذلك نرى العرب ختصص مل يكن يف
الشيء بصفة وهي تبغي نفي املخرب عنه عند انتفاء الصفة وقد ال تريد ذلك فليس قصد نفي ما عدا املخصص أمرا 

ثله وشفاء غليل الطالب موقوف مقطوعا به فكان ترك املفهوم ورفع أصل التخصيص من السائغ الذي ال يستنكر م
  على وقوفه على حقائق التأويالت وهذا أحد األمرين 

  والثاين أن التخصيص إذا جرى موافقا ملا يصادف ويلقى يف مستقر  - ٣٨٠

العرف فالشافعي ال يرى االستمساك باملفهوم فيه ويصري إىل محل االختصاص على حماولة تطبيق الكالم على ما يلقى 
لعرف وقد ذكر الشافعي يف الرسالة كالما بالغا يف احلسن يف هذا وذلك أنه قال إذا تردد التخصيص بني جاريا يف ا

تقدير نفى ما عدا التخصيص وبني قصد أخراج الكالم على جمرى العرف فيصري تردد التخصيص بني هاتني اجلهتني 



التحق باجملمالت كذلك التخصيص مع كتردد اللفظ بني جهتني يف االحتمال واللفظ إذا تعارض فيه حمتمالت 
التردد يلتحق باجملمالت مث ضرب لذلك أمثلة من الكتاب منها قوله تعاىل فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان 

فاستشهاد النساء مع التمكن من استشهاد الرجل مما ال جيري العرف به للعلم مبا يف ذلك من الشهرة وهتك الستر 
لشهادة فيقتضي التقييد إجراء للكالم على موجب العرف ومنها قوله تعاىل فليس عليكم وعسر األمر عند إقامة ا

  جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم وقوله عليه السالم 
  املسافر وماله على قلت إال ما وقى اهللا فجرى ذلك 

اىل فإن خفتم أال يقيما على األعم األغلب يف أحوال املسافرين فلم يكن للتخصيص باخلوف مفهوم ومنها قوله تع
حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به فظاهر اآلية اختصاص املفاداة حبالة الشقاق وقد رأى الشافعي محل ذلك 

على العرف اجلاري يف مثله يف أن الزوجني ال يتخالعان وال يتقامطان على احلب واملقة والتصايف وإمنا تسمح املرأة 
ستبدل الزوج عنها ماال إذا أظهرا تقاليا وشقاقا فكان جريان التخصيص على حكم العرف ببذل املال احملبوب وي

  وعلى هذا محل الشافعي حديث عائشة رضي اهللا عنها إذ روت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
نكاح إميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل فمقتضى التخصيص لو اتسق القول بالفهوم أن يصح ال

بلفظها إذا أذن وليها ولكن الشافعي قال إمنا تزوج املرأة نفسها إذا كانت متربجة كاشفة جلباب احلياء عن وجهها 
مؤثرة لنفسها اخلروج عن دأب اخلفرات فإذ ذاك تستبد بنفسها وإن بقي فيها ملتفت إىل األولياء فإهنا تفوض أمرها 

ر إىل القاضي فجرى التخصيص على حكم العرف أيضا ونظائر إليهم فإن عضلوها محلت خاطبها على رفع األم
  ذلك كثرية يف الكتاب والسنة فهذا مساق كالم الشافعي 

والذي أراه يف ذلك أن اجتاه ما ذكره من محل األمر على خروج الكالم على جمرى العرف ال يسقط  - ٣٨١
ل يف مرتبة الدليل العاضد للتأويل والدليل عليه أن التعلق باملفهوم نعم يظهر مسالك التأويل وخيفف األمر على املؤو

عني التخصيص ال يتضمن نفي ما عدا املخصص ولو صري إلىذلك ففيه تطرق إىل مذهب الدقاق وإمنا ظهر نفي ما 
  عدا املخصوص يف إشعار املنطوق به شرطا أو حتديدا أو تعليال ومقتضى اللفظ ال يسقط باحتمال يئول إىل العرف 

قق ذلك أنه ملا قال يعلى بن أمية لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل أن تقصروا من الصالة إن والذي حي
خفتم أنقصر وقد أمنا قال عمر تعجبت مما تعجبت منه ومل ينكر عليه اعتقاد املفهوم من طريق اللسان وقد صار 

ه يف النكاح بغري ويل فلست أرى املفهوم يف هذا حممد بن احلسن إىل تنزيل مذهبه على مفهوم حديث عائشة ومنطوق
الفن متروكا من غري فرض دليل ومن حاسيك الصدور ترك املفهوم يف مسألة النكاح بال ويل وما ذكر يف هذا 

  الفصل فأنا أوفيه حظه إذا ذكرت طرق تأويالت املفهومات إن شاء اهللا تعاىل 
  مسألة 
  ى اهللا عليه و سلم ما صار إليه احملققون أن قوله صل - ٣٨٢

  حترمي الصالة التكبري وحتليلها التسليم يتضمن حصرها بني القضيتني يف التكبري والتسليم 
  وذهب طوائف من أصحاب أيب حنيفة إىل تنزيل هذا على املفهوم وقضوا بأهنم 

قوله صلى اهللا عليه و  من حيث مل يروا القول به ال يلزمون نفي ما عدا التكبري والتسليم ومتسكوا هبذا املسلك يف
  سلم 



  الشفعة فيما مل يقسم 
  وهذان فنان عندنا وحنن خنصص املثال األول والثاين مبا يليق بكل واحد منهما فأما قوله عليه السالم  - ٣٨٣

وحترميها التكبري فمقتضاه احلصر ال حمالة وليس هذا من فن املفهوم املتلقى من ختصيص الشيء بالذكر كما سبق 
  وهذا يقرر من وجهني مفصال 

أحدمها النقل واإلحتكام إىل ذوي احلجا واألحكام يف كل لسان ولغة فإذا قال القائل زيد صديقي مل يتضمن هذا 
نفي الصداقة عن غريه والقول باملفهوم ال يتضمن يف سياق هذا الكالم حصرا للصداقة وال قصرا هلا على زيد 

يقي زيد اقتضى هذا أنه ال صديق له غريه وهذا مما ال يبعد ادعاء إمجاع املذكور صدرا ومبتدأ ولو قال القائل صد
  أهل اللسان فيه ومن أبدى يف ذلك مراء كان مباهتا حمكوما عليه بالعناد فهذا وجه 

والوجه اآلخر أن ترتيب الكالم أن تقول زيد صديقي فإن وضع املبتدأ ذكر معرف تبتدره األفهام حىت إذا فهم 
ال يستقل معلوما يف نفسه فينتظم من ارتباط اخلرب به يف إفادة السامع ما يقدر املتكلم أنه ليس عاملا به  أسند إليه خرب

فإذا قلب الكالم وقال صديقي زيد مل يصلح قوله صديقي صدرا مبدوءا به فإنه يترقب بعد البداية به خربه فحملت 
ذكور بعده ولوال ذلك ملا انتظم الكالم وهذا معىن ال العرب تقدميه وصرف االهتمام به على حصر معناه يف زيد امل

  يفضي إىل 

القطع بنفسه واملعتمد القاطع النقل كما ذكرناه فهذا يف أحد الفنني وقد حتصل منه أنه ليس من املفهوم يف شيء 
  وإمنا مأخذه ما ذكرناه 

  وأما الفن الثاين وهو  - ٣٨٤
ى من البناء على املفهوم وإمنا مأخذه أن الالم يف قوله الشفعة لتعريف الشفعة فيما مل يقسم فوجه التمسك به ال يتلق

  اجلنس فكأنه عليه السالم حصر جنس الشفعة فيما مل يقسم 
وقد جنز مقدار غرضنا من الكالم عن النص والظاهر واألمر والنهي والعموم واخلصوص واملنطوق  - ٣٨٥

صودة يف هذا الفن وال يبقى بعد جنازها إال ذكر مراتب التأويالت واملفهوم واجململ واملفسر فهذه هي املراتب املق
وما يقبل منها وما يرد وبيان مستنداهتا ولكين أرى أن أخلل بني جناز هذه املراتب وبني التأويالت القول يف أفعال 

  ال تتعلق هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإهنا من متعلقات الشرع والتأويالت واحملامل يف حكايات األحو
فنبتدىء مستعينني باهللا تعاىل بذكر أفعال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث نعقب جنازها بكتاب التأويالت إن شاء 

  اهللا تعاىل 

  باب القول يف أفعال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
القول يف عصمة األنبياء عليهم الكالم يف أفعال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستدعي تقدمي صدر من  - ٣٨٦

  السالم وحنن نذكر منه القدر الذي متس احلاجة إليه مث نعود إىل نظم الكالم فنقول 
ال شك أن املعجزة تدل على صدق النيب عليه السالم فيما يبلغه عن اهللا تعاىل فتجب عصمته عن اخللف  - ٣٨٧

  الة يف مدلول املعجزة ولو مل يكن كذلك ملا كانت املعجزة د
فأما الفواحش واملوبقات واألفعال املعدودة من الكبائر فالذي ذهب إليه طبقات اخللق استحالة وقوعها عقال من 

  األنبياء وإليه مصري مجاهري أئمتنا 
وقال القاضي هي ممتنعة ولكن مدرك امتناعها السمع ومستندة اإلمجاع املنعقد من محلة الشريعة على  - ٣٨٨



واحش من األنبياء ولو رددنا إىل العقل مل يكن يف العقل ما حييلها فإن الذي يتميز به النيب عن األمن من وقوع الف
غريه مدلول املعجزة ومتعلقها والكبائر ليست مدلوهلا بوجه فال تعلق للمعجزة بنفيها وال بإثباهتا نعم لو كان فيما 

بقيام املعجزة فوقعت على حسب الدعوى  ذكره من تنيب وحتدي به أنه منزه عن الفواحش واستشهد على صدقه
فكل ما أدرجه يف كالمه إذا ارتبط قيام املعجزة به فنعلم على القطع إذ ذاك وجوب صدقه يف مجيع خمرباته وال 

اختصاص لتعلق املعجزة بفن من األخبار فإهنا تقع على مطابقة دعوى النيب ووفقها فإن قامت ودعواه شيء واحد 
  ن قامت ودعواه أشياء وقد استشهد على مجيعها بقيام املعجزة دلت على صدقه يف مجيعها دلت على صدقه فيه وإ

  واملختار عندنا ما ذكره القاضي 

وأما الصغائر ففي إثباهتا أوال كالم كثري لسنا له اآلن ولكن الذي نعنيه بذكر الصغائر ماال يتضمن فسق  - ٣٨٩
ضا إحالة على جهالة ولكن الكالم جيمل يف غري مقصوده ويتبني يف من صدر منه وانسالله عن نعت العدالة وهذا أي

  مقصوده 
والذي صار إليه أئمة احلق أنه ال ميتنع صدورها عن الرسل عقال وترددوا يف املتلقى من السمع يف ذلك  - ٣٩٠

رسلني والذي فالذي ذهب إليه األكثرون أهنا ال تقع منهم مث اضطربوا وختبطوا يف تأويل آى مشهورة يف قصص امل
  ذهب إليه احملصلون أنه ليس يف الشرع قاطع يف ذلك نفيا وإثباتا والظواهر مشعرة بوقوعها منهم 

ومما نقدمه قبل اخلوض يف الغرض النسيان فال امتناع يف جتويز وقوعه فيما ال يتعلق بالتكاليف فأما ما  - ٣٩١
 ميتنع وقوعه عقال إال أن يقول النيب أنه ال يقع مىن يفرض متعلقا بالتكاليف ففيه اضطراب وحنن قاطعون بأنه ال

  نسيان ويقيم املعجزة عليه وهذا مطرد يف كل خرب يتردد بني الصدق والكذب 
فإذا تأيد بقيا املعجزة تعني الصدق فيه و إذا مل يتأيد بقيام املعجزة على االختصاص به ففيه الكالم والنسيان إن مل 

  ة فهو مسوغ عقال والظواهر دالة على وقوعه من الرسل يقع انتفاؤه مدلوال للمعجز
وقد قال من مل حيط مبأخذ احلقائق إهنم عليهم السالم غري مقرين على النسيان بل ينبهون على قرب وهذا  - ٣٩٢

ال حتصيل له فليس ميتنع أن يقروا عليه زمانا طويال ولكن ال ينقرض زماهنم وهم متمرون على النسيان وهذا متلقى 
  ن اإلمجاع ال من مسالك العقول م

  فهذا القدر مقنع فيما نبغيه يف ذلك ويف أدراجه مالمح كافية يف إيضاح املختار والدليل عليه 
وحنن نقول بعد ذلك إذا مل يبعد وقوع الذنب من الرسول عليه السالم فكيف يتخيل الناظر وجوب  - ٣٩٣

  وقوع الذنب منه فالكالم يقع وراء ذلك يف حكم فعله االقتداء به يف فعل وإن بنينا األمر على امتناع 
  حكم فعل الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

وأمجع تقسيم فيه أن نقول فعله صلى اهللا عليه و سلم ينقسم إىل ما شهد عليه قول منه ناص وإىل ما مل  - ٣٩٤
  ه يشهد عليه قول ناص فأما ما يشهد عليه قول منه فهو كأفعاله يف صالته يف قول

  صلوا كما رأيتموين أصلي وكأفعاله يف نسكه مع قوله 
خذوا عين مناسككم فهذا الفن خارج عن متعلق الغرض من الكالم يف األفعال فإن األقوال هي املتبعة يف هذا 

  القسم واألفعال يف حكم األعالم ولكنا ذكرنا ذلك الستيعاب األقسام 
فينقسم إىل األفعال اجلبلية اليت ال خيلو ذو الروح عن مجيعها  فأما ما ورد غري مقترن بقول شاهد عليه - ٣٩٥

كالسكون واحلركة والقيام والقعود وما ضاهاها من تغاير أطوار الناس فإذا ظهر ذلك فال استمساك هبذا الفن من 



  فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ة يف العادات فإنه ينقسم إىل ما يقع بيانا وإىل ماال وأما ما مل يقترن به ما يدل على كونه من األفعال اجلاري - ٣٩٦

  يظهر ذلك فيه 

فأما ما يقع بيانا فهو مبثابة ورود قول يف الكتاب على إمجال فإذا وقع من رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رن بالفعل الشاهد عليه فعل يف حكاية حال أو مراجعة وسؤال فظهور قصده يف بيان اإلمجال ينزل منزلة القول املقت

فأما ما مل يظهر فيه قصد البيان فهو ينقسم إىل ما يقع يف سياق القرب ويظهر كونه يف قصد الرسول عليه  - ٣٩٧
السالم قربة وإىل ماال يقع يف سياق القرب فأما ما يقع قربة يف قصده فهو الذي اختلف فيه اخلائضون يف هذا الفن 

أن فعله صلى اهللا عليه و سلم حممول على الوجوب ويتعني اتباعه فيه وذهب إىل هذا  فذهب طوائف من املعتزلة إىل
  املذهب ابن سريج وأبو علي بن أيب هريرة من أصحابنا 

وذهب ذاهبون إىل أن فعله ال يدل على الوجوب ولكنه حممول على االستحباب ويف كالم الشافعي ما يدل على 
  ذلك 

  م يف ظواهر األقوال سباقون إليه فالفعل الذي ال صيغة له بذلك أوىل وذهب الواقفية إىل الوقف فإهن
فأما من صار إىل أن فعله على الوجوب فمما استدلوا به قوله تعاىل وما آتاكم الرسول فخذوه وهذا  - ٣٩٨

  االستدالل مدخول فإن من يقف ال يسلم أن فعله يعدوه ويقول حبسب ذلك إن فعله ليس هو مما آتانا به 

رسول عليه السالم وفعله خمتص به ال يتعداه وقد تكلم هؤالء على اآلية من وجه واقع وهو قول شيخنا أيب ال
احلسن فإنه قال أراد ما أمركم به الرسول فخذوه والشاهد لذلك قوله تعاىل وما هناكم عنه فانتهوا والنهي إمنا 

سك هبا أن يسلم له ظهورها يف غرضه والظهور مع يقارنه على مضادة األمر وباجلملة االية حمتملة وغاية املستم
  تطرق فنون الظنون ال يقنع يف القطعيات 

ومما متسك به هؤالء أن قالوا أمجع املسلمون قبل اختالف اآلراء على أنه جيب على األمة التأسى برسوهلا ومتابعته 
  ومن متابعته أن يوافق يف أفعاله 

كون النيب متبوعا على معىن أنه مطاع األمر فأما وجوب متابعته يف أفعاله وهذا زلل عظيم فإن منصب النبوة يقتضي 
فليس ذلك مدلول معجزته وال قضية نبوته وال حكم مرتبته وامللك الذي يتبع أمره ال يفعل مثل ما فعله إال إذا أمر 

  به 
 من املسلك األول يف فأما من صار إىل أن الفعل يدل على االستحباب فيما يقع قربة فهذا أقرب قليال - ٣٩٩

القسم الذي فيه الكالم فإنا مل نفرض قولنا إال فيما يقع من الرسول يف معرض القرب فإذا ظهر تقربه بفعل إىل اهللا 
تعاىل فقد يظن الظان أن األمة يف ذلك مبثابته فإنه أسوة اخللق وقدوهتم يف قربه وعبادته وليس ذلك كالفعل املرسل 

  أن يبني كونه قربة يف حقه الذي ينقل عنه من غري 
وهذا الرأي غري سديد أيضا فإن ما ثبت قربة يف حق املصطفى فليس يف نفس الفعل ما يتضمن الدعاء إىل مساواته 

  فيه والفعل يف نفسه ال صيغة له وليس بدعا أن 

  ت الوقف خيتص صاحب الشريعة بشيء دون أمته لعلو منزلته ورتبته وهذا متمسك الواقفية إذا حاولو إثبا
والرأي املختار عندنا أنه يقتضي أن يكون ما وقع منه مقصودا قربة حمبوبا مندوبا إليه يف حق األمة وشرطنا  - ٤٠٠



انتحاء الوسط يف كل مسلك والنزول عن طريف السدف يف اإلثبات والنفي فمن ادعى أن الفعل بعينه يقتضي ذلك 
 يتأسى بفعل املصطفى صلى اهللا عليه و سلم فيما ثبت قصد القرب فهو زلل فإن الفعل ال صيغة له ومن ادعى أنه ال

  فيه فقد أبعد أيضا 
والوجه يف ذلك أن يقال ثبت عندنا أن صحب رسول اهللا صلى اهللا ليه وسلم كانوا يتحرون ألنفسهم يف القربات 

روى هلم صادق موثوق به ما يصح عندهم من فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكانوا إذا اختلفوا يف قربة ف
عن املصطفى صلى اهللا لعيه وسلم فعال كانوا يتبدرونه ابتدارهم أقواله وال ينكر هذا منصف فالوجه أن نقول إن 
رددنا إىل الفعل ومقتضاه أو إىل مدلول املعجزة فإهنما يفضيان إىل الوقف كما قال الواقفية ولكن تأكد عندنا من 

 عليه و سلم التأسي به يف كيفية أفعاله يف قربة فليحمل هذا على اإلمجاع وال عمل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا
  يقطع به يف مقتضى العقل واملعجزة وكل ذلك فيما ظهر وقوعه على قصد القربة من الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

ية الفقهاء إىل أنه فأما فعله املرسل الذي ال يظهر وقوعه منه على قصد القربة فقد ذهب طوائف من حشو - ٤٠١
  حممول على الوجوب كالذي سبق يف 

القرب وقد عزى ذلك إىل ابن سريج بعض النقلة وهذا زلل وقدر الرجل عن هذا أجل ومذهب الوجوب وإن الح 
بطالنه يف القرب فهو على حال يصلح أن يكون معتقدا ملعتقد من حيث إنه يقول هو إمام اخلليقة يف الطاعة فإذا مل 

تفاء الوجوب بىن األمر على الوجوب أخذا باألحوط فأما التزام هذا املذهب يف كل فعل يصدر منه وإن مل يظهر ان
  يظهر كونه قربة فبعيد جدا 

فإن قيل فما املرتضى يف هذا القسم قلنا أما الواقفية فيطردون مذاهبهم يف الوقف ومذهبهم يف هذه  - ٤٠٢
ن إليه وهو ردىء مزيف مبثل ما زيفنا به مذهب أصحاب الوجوب الصورة أظهر وأما أصحاب الندب فقد يصريو

يف هذا القسم فإن انقسام فعله إىل الواجب وغريه كانقسام فعله إىل املندوب وغريه فاملختار إذا أن فعله ال يدل 
حاب بعينه ولكن يثبت عندنا وجوب محله على نفى احلرج فيه عن األمة ومستند هذا االختيار إىل علمنا بأن أص

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو اختلفوا يف حظر أو إباحة فنقل الناقل يف موضع اختالفهم فعال عن املصطفى 
لفهموا منه أنه ال حرج على األمة يف فعله وجاحد هذا جاهل مبسالك النقل فضال عن املعىن واللفظ وأما ادعاء 

وى عرية ال تستند إىل قضية املعجزة وال إىل عادهتم اعتقادهم أن فعله واجب على غريه أو مندوب مستحب فدع
  وال إىل صفة الفعل 

  فهذا منتهى القول يف أقسام أفعال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو جناز الغرض يف هذا الفصل 

  فصل حيوى بقايا من أحكام األفعال

  حكم األفعال اليت تظهر فيها خصائص الرسول صلى اهللا عليه و سلم 
قد تبني أن معتصمنا ما ظهر لنا من دأب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اعتقاد القربة فيما  - ٤٠٣

جيري عن املصطفى يف سياق القربة ويف اعتقاد نفي احلرج فيما ال يظهر فيه قصد القربة منه ومل نتحقق على حاصل 
ق بقبيل يظهر يف خصائصه فليس عندنا نقل لفظي وال يف فن من أفعال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو ما يتعل

  معنوي يف أهنم رضي اهللا عنهم كانوا يقتدون به يف هذا النوع ومل يتحقق عندنا نقيض ذلك فهذا حمل الوقف 
فلينظر الناظر كيف لقطنا من كل مسلك خياره وقررنا كل شيء على واجبه يف حمله وهذه غاية ينبغي أن  - ٤٠٤



البحث عن املذاهب هلا فإنه يبعد أن يصري أقوام كثريون إىل مذهب ال منشأ له من شيء ومعظم الزلل  ينتبه من يبغي
يأيت أصحاب املذاهب من سبقهم إىل معىن صحيح لكنهم ال يسربونه حق سربه ليتبينوا باإلستقراء أن موجبه عام 

نظرة إىل ختري طرف من كل مذهب شامل أو مفصل ومن نظر عن حنيزة سليمة عن منشأ املذاهب فقد يفضى به 
  كدأبنا يف املسائل 

  حكم فعلى الرسول صلى اهللا عليه و سلم املختلفني املؤرخني 
ومما نذكره يف أحكام األفعال بعد ثبوت التاسي به على التفصيل املقدم أنه إذا نقل عن رسول اهللا صلى  - ٤٠٥

ن العلماء إىل أن التمسك باخرمها واعتقاد كونه ناسخا اهللا عليه و سلم فعالن مؤرخان خمتلفان فقد صار كثري م
لألول وتنزيلهما منزلة القولني املنقولني املؤرخني فإن اخرمها ناسخ ألوهلما إذا كانا نصني وللشافعي صغو إىل ذلك 
وهو مسلكه الظاهر يف كيفية صالة اخلوف بذات الرقاع فإنه صحت فيها رواية ابن عمر وصاحل بن خوات فرأى 

لشافعي رواية ابن خوات متأخرة ورأى رواية ابن عمر يف غري تلك الغزوة فقدرها يف غزاة سابقة عليها ورمبا سلك ا
مسلكا آخر فسلم اجتماع الروايتني يف غزاة واحدة ورآمها متعارضتني مث متسك من طريق القياس بأقرب املسلكني 

  إىل اخلضوع واخلشوع وقلة احلركة 

 أن تعدد الفعل مع التقدم والتأخر أو غري ذلك حممول على جواز األمرين إذا مل يكن وذهب القاضي إىل - ٤٠٦
  يف أحدمها ما يتضمن حظرا 

والذي ذكره القاضي ظاهر يف نظر األصول فإن األفعال ال صيغ هلا ولكن إذا ادعى مدع أن أصحاب رسول اهللا 
منصف والقول يف ذلك على اجلملة ملتبس فإن صلى اهللا عليه و سلم كانوا يتمسكون باألحداث فاألحدث فهو 

ادعاء ذلك عليهم يف األفعال على اخلصوص نأي عن القطع وإن استمر فيه قطع فال يبعد أهنم كانوا يرون األخري 
  أفضل أحواله وأوىل أفعاله 

  مسألة 
  ه على أمر مما يتعلق بالكالم يف أفعال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيان حكم تقريره غري - ٤٠٧

فالذي ذهب إليه مجاهري األصوليني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رأى مكلفا يفعل فعال أو يقول قوال 
  فقرره عليه ومل ينكر عليه كان ذلك شرعا منه يف رفع احلرج فيما رآه 

بني خواصه وبني ما يشاركه فيه قالوا من مل ير التعلق بأفعال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من جهة تردد أفعاله 
غريه فإنه يقول إذا قرر غريه على أمر كان ذلك شرعا فإن تقريره يتعلق باملقرر وكان ذلك يف حكم اخلطاب له 

  وقد متهد أن خطابه للواحد يف حكم اخلطاب لألمة 
أبيا عليه ممتنعا من وهذا كما ذكروه ولكن فيه مستدرك فإنه ال يبعد أن يرى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  القبول منه على أمر فال يتعرض له وهو معرض عنه لعلمه 

بأنه لو هناه ملا قبل هنيه بل يأباه وذلك بأن يكون من يراه منافقا أو كافرا فال حيمل تقريره هؤالء وسكوته عنهم على 
  إثبات الشرع فهذا تفصيل ال بد منه يف التقرير 

  مسألة 
ضي اهللا عنه يف إثبات القافة بتقرير رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جمززا املدجلي على استدل الشافعي ر - ٤٠٨



قوله إذ قال ملا نظر إىل أسامه وزيد ومها حتت قطيفة وقد بدت منهما أقدامهما إن هذه األقدام بعضها من بعض 
تقرير رسول اهللا صلى اهللا عليه و  فاستبشر رسول اهللا وسره ما قاله يف القصة املشهورة وموضع االستدالل للشافعي

  سلم ذلك الرجل 
قال القاضي هذا فيه نظر فإن قول جمزز كان موافقا لظاهر احلال وكان املنافقون يبدون غمزة يف نسبة زيد  - ٤٠٩

وأسامة قاصدين به أذى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان الشرع حاكما بالتحاق أسامه بزيد فجرى قول 
بقا على وفق الشرع والظاهر واألمر املستفيض الشائع وهو مبثابة ما لو قال فاسق مردود الشهادة هذه جمرزا منط

الدار لفالن يعزوها إىل مالكها وصاحب اليد فيها فلو قرر الشارع مثل هذا الرجل على قوله مل يكن ذلك حكما 
   منه بأقوال الفسقة يف حمل النزاع وقيام احلاجات إىل إقامة البينات

وإن انتصر منتصر للشافعي قائال إمنا استدل الشافعي باهتزاز رسول اهللا صلى اهللا ليه وسلم ومن متام كالم الشافعي 
أن الرسول ال يسره إال احلق فإذا سره قول جمزر تبني أنه من مسالك احلق قيل ميكن أن حيمل ذلك على علم 

ل القافة والقيافة مل تزل عندهم مرجوعا إليها وهي من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برجوع العرب إىل أقوا
  أبواب الكهانة وكان املغمز منهم فلما رأى ما يكذهبم سره ما ساءهم 

فأقصى اإلمكان يف ذلك أن الرسول لو مل يكن معتقدا قبول قول القائف لعده من الزجر والفأل واحلدس  - ٤١٠
اب يف مواضع فإذا تركه ومل يرده كان الكالم على األنساب والتخمني وملا أبعد أن خيطىء يف مواضع وإن أص

  بطريق القيافة فهذا من هذا الوجه قد يدل على أنه مستند األنساب فهذا هو املمكن يف ذلك 
  وقد انتجز بنجازه أحكام األفعال واألقوال 

علماء من قدر شرائع وأنا أرى على أثر ذلك أن أتكلم يف شرع من قبلنا وأوضح مذاهب الناس فيه فإن من ال
  األنبياء املاضية شرعا لنا إذا مل يثبت يف شرعنا ناسخ له على التعيني 

  باب القول يف التعليق بشرائع املاضني

اضطربت املذاهب يف ذلك فصار صائرون إىل أنا إذا وجدنا حكما يف شرع من قبلنا ومل نر يف شرعنا  - ٤١١
  إىل هذا وبىن عليه أصال من أصوله يف كتاب األطعمة وتابعه معظم أصحابه ناسخا له لزمنا التعلق به وللشافعي ميل 

وذهب ذاهبون من املعتزلة إىل أن التعلق بشرع من قبلنا غري جائز عقال وبنوا مذهبهم على أن ذلك لو  - ٤١٢
ة الشريعة قدر ألشعر حبطيطة يف شريعتنا ولتضمن ذلك أيضا إثبات حاجة إىل مراجعة من قلنا وهذا حط من مرتب

  وغض من منصب املصطفى عليه السالم 
وصار صائرون إىل أن ذلك ال ميتنع عقال ولكنه ممنوع شرعا واعتصموا مبا روى أن رسول اهللا صلى اهللا  - ٤١٣

لعيه وسلم بلغه أن عمر كان يراجع اليهود يف أقاصيص بين إسرائيل فسأله رسول اهللا صلى اهللا ليه وسلم عن ذلك 
  عه وقال وهناه عن صني

  لو كان ابن عمران حيا ملا وسعه إال اتباعي 
واملختار عندنا أن العقل ال حييل إجياب اتباع أحكام شرع من قلنا إذا مل يرد يف شرعنا ناسخ له وما ذكره  - ٤١٤

  بعض املعتزلة من أن ذلك غض من الدين 



إيضاح بطالنه ولكن ثبت عندنا شرعا أنا وحط من مرتبة الشريعة وتنفري من اتباع شرعة احلق ساقط ال حاجة إىل 
لسنا متعبدين بأحكام الشرائع املتقدمة والقاطع الشرعي يف ذلك إن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
كانوا يترددون يف الوقائع بني الكتاب والسنة واإلجتهاد إذا مل جيدوا متعلقا فيهما وكانوا ال يبحثون عن أحكام 

  ى النبيني واملرسلني قبل نبينا عليهم الصالة والسالم الكتب املنزلة عل
فإن قيل امتنع ذلك عليهم من جهة أن أهل األديان السابقة حرفوا كتبهم وغريوها عن الوجوه اليت نزلت  - ٤١٥

باسها عليها قلنا هذا باطل من وجوه أحدها أن ما ذكروه جير مساقه إىل أنه ال جيب التتبع للشرائع املتقدمة ملكان الت
  واندراسها فكأن هؤالء وافقوا املذهب وخالفوا يف العلة 

والوجه الثاين أنه لو كان لنا متعلق يف شرع من قبلنا لنبهنا الشارع على مواقع التلبيس حىت ال يتعطل علينا مرجع 
 بن سالم وقد األحكام والوجه الثالث أنه كان أسلم من األحبار املطلعني على مواقع التغيري طائفة منهم عبد اهللا

استشهد اهللا به يف نص القرآن وقال ومن عنده علم الكتاب وقال وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله فآمن 
واستكربمت وأسلم كعب األحبار يف زمن عمر وكان املنتهى يف علوم األديان واإلحاطة بالكتب وباجلملة مل يثبت قط 

  حكام من امللل السابقة فانتهض ما ذكرناه قاطعا شرعيا فيما حناوله رجوع إمام يف عصر من األعصار إىل تتبع األ

فإن متسك فقهاؤنا بقوله سبحانه وتعاىل إن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النيب وقوله ملة أبيكم  - ٤١٦
كني وبيان إطباق إبراهيم وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا قيل املراد مبساق هذه اآلى الرد على املشر

النبيني على الدعاء إىل التوحيد وكان إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم على مسلكه املعروف رادا على عبدة األوثان 
فلما بلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبم جرت اآلى املشتملة على ذكر إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم يف تأييد 

   التوحيد والرد على عبدة األوثان
  مسألة 
مما ذكره األصوليون متصال هبذا الفن القول فيما كان النيب عليه السالم قبل أن يبعثه اهللا نبيا وهذا ترجع  - ٤١٧

  فائدته وعائدته إىل ما جيرى جمرى التواريخ ولكن مأخذه األصول كما سنبني اآلن 
نيب ولكن على شريعة العقل يف اجتناب  فذهبت املعتزلة إىل أنه صلى اهللا عليه و سلم مل يكن على اتباع - ٤١٨

  القبائح وإتيان احملاسن العقلية وزعموا أنه لو عهد متبعا قط لكان يف ذلك غميزة فيه ملا بعث نبيا 
وهذا كالم مستندة أصالن باطالن أحدمها القول بشريعة العقل وقد أبطلناه والثاين أن ما ادعوه من إفضاء اتباعه 

  ا قد تكرر منهم مرارا ووضح سقوطه إىل منقصة يف منصبه فهذ
وذهب ذاهبون إىل أنه كان على شريعة إبراهيم عليه السالم كما قدمناه يف املسألة السابقة وقد أوضحنا  - ٤١٩

  أهنا واردة يف التوحيد والتمسك هبا يف هذه 

يسوغ التمسك هبا يف  املسألة ليس بشيء قطعي وغاية ما يسلم هلم ظاهر معرض للتأويل وقد تقرر أن الظواهر ال
  حماولة القطعيات مث يعارضها قوله تعاىل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 

وذهب ذاهبون إىل أنه كان على شرع نوح هلذه االية فإن تعلق هبا صاحب هذا املذهب فاية إبراهيم  - ٤٢٠
  تعارضها 
عيسى فإهنا آخر الشرائع قبل شريعة املصطفى وصار طائفة ممن ينتمي إىل التحقيق إىل أنه كان على شريعة  - ٤٢١

  وكان اخللق عامة مكلفني هبا وكان الرسول صلى اهللا عليه و سلم من املكلفني 



وهذا غري سديد من جهة أنه مل يثبت عندنا أن عيسى عليه السالم كان مبعوثا إىل الناس كافة ولو ثبت ابتعاثه إليه 
  االنصرام والشرائع إذا درست سقط التكليف هبا فقد كانت شريعته دارسة األعالم مؤذنة ب

وقال القاضي مل يكن عليه السالم على شرع وقطع هبذا ولكنه مل يأخذه من مأخذ املعتزلة حيث أحالوا  - ٤٢٢
ذلك عقال بل القاضي قطع جبواز ذلك يف العقل ولكن متعلقة فيما صار إليه أنه عليه السالم لو كان على ملة 

ره هلا ملا بعث نبيا ولتحدث بذلك أحد يف زمانه وبعده فإن األمر ظاهر ال يكاد خيفى يف مستقر القتضى العرف ذك
  العادات على ما سيأيت ذلك مستقصى يف كتاب األخبار وما جيب أن يتواتر منها 

ن واملختار عندنا أن األمر يف ذلك ملتبس فال وجه جلزم القول يف نفي وال إثبات وما ذكره القاضي م - ٤٢٣
  اقتضاء العادة ظهور دين مثله عليه السالم فهو يف 

مسلكه بني ولكن يعارضه أنه لو مل يكن على دين أصال لذكر فإن ذلك أبدع وأبعد من املعتاد مما ذكره القاضي فقد 
  تعارض األمران 

مر دينه والبحث والوجه أن يقال كانت العادة اخنرقت برسول اهللا عليه السالم يف أمور منها انصراف الناس عن أ
  عنه فهذا منتهى القول يف ذلك 

  وحنن االن بتوفيق اهللا وتأييده نبتدىء الكالم يف التأويل مستعينني باهللا تعاىل وهو خري معني 

  باب التأويالت

التأويل رد الظاهر إىل ما إليه ماله يف دعوى املؤول وإمنا يستعمل إذا علق مبا يتلقى من األلفاظ منطوقا  - ٤٢٤
  هوما واأللفاظ تنقسم انقساما أوال إىل اجململ واجململ الذي ال يستقل بإفادة املعىن وإىل ما ليس جممال ومف

فأما اجململ فال يسوغ فرض االستدالل به حىت يقدر احتياج املستدل عليه إىل تأويله فإذا حسب املستدل اجململ 
املستدل عليه بتفسريه كان جماوزا حد النظر متعديا ظاهرا اكتفى املستدل عليه بإبدائه كونه جممال فإذا اشتغل 

  مسلك اجلدال مائال إىل االحنالل فليكتف ببيان اإلمجال وفيه سقوط استدالل املستدل 
فأما ما ليس جممال فينقسم إىل النص الظاهر وقد قدمنا ما يتميز به أحد البابني عن الثاين ومسائل هذا الكتاب تفصل 

   تعاىل تلك الضوابط إن شاء اهللا
فالنص ما ال يتطرق إىل فحواه إمكان التأويل وينقسم إىل ما ثبت أصله قطعا كنص الكتاب واخلرب املستفيض وإىل 
ما مل يثبت أصله قطعا كالذي ينقله اآلحاد وال جمال لتأويل يف النوعني وإمنا يتعلق الكالم فيهما بتقدمي املراتب عند 

اتر نص الكتاب إن أمكن ذلك أو يعارض خرب ناص مستفيض خربا مثله فرض املعارضات مثل أن يعارض نص متو
أو يعارض خرب نقله اآلحاد ما ثبت أصله قطعا أو يعارض مثله والقول يف ذلك يأيت مشروحا يف آخر كتاب التأويل 

  إن شاء اهللا تعاىل 
  والقول الوجيز اآلن فيه على ما تقتضيه التوطئة والتمهيد أن  - ٤٢٥

ما يقتضي العقل والشرع مجيعا تقدميه عند تفاوت املراتب فإن استوت املراتب وحتقق التعارض  الناظر يقدم
واأللفاظ نصوص فالكالم يف ذلك يئول إما إىل اإلسقاط وإما إىل الترجيح على ما يأيت يف كتاب الترجيح إن شاء 

  اهللا تعاىل 
وره يف جهته مظنون غري مقطوع به فعليه ينبين هذا فأما الظاهر الذي يتطرق إمكان التأويل إليه وإمنا ظه - ٤٢٦



  الكتاب 
  والوجه تصدير هذا الفصل بأمرين  - ٤٢٧

أحدمها إبانة بطالن االستدالل بالظاهر فيما املطلوب منه القطع ألن ظهور معناه غري مقطوع به فال يسوغ وضع 
أحد أمرين إما أن جيهل كونه ظاهرا أو االستدالل به على ما هذا سبيله وإن قدر ذلك من مستدل أشعر جبهله ب

يعتقده نصا واألمر على خالف ما يقدره وإما أن جيهل متييز مواقع العلوم عن جمال الظنون واجلاهل بالوجه األول 
أحق بأن يعذر من اجلاهل بالرتبة الثانية مث إذا فرض ذلك يف املستدل فليس من حق املستدل عليه أن يشتغل 

  أن يبني تطرق االحتمال وخروج اللفظ عن القواطع بالتأويل بل يكفيه 
  وإذا وضح ذلك التحق الظاهر يف حمل طلب العلم باجملمالت اليت ال تستقل بأنفسها 

والثاين أن الظاهر حيث ال يطلب العلم معمول به واملكلف حممول على اجلريان على ظاهره يف عمله وقد  - ٤٢٨
  الغا وإن حاولنا جتديد العهد به فاملعتمد فيه واألصل والتمسك بإمجاع علماء قدمنا يف أثناء الكالم يف ذلك قوال ب

السلف والصحابة ومن بعدهم فإنا نعلم على قطع أهنم كانوا يتعلقون يف تفاصيل الشرائع بظواهر الكتاب والسنة 
ستدالهلم بالظواهر وما كانوا يقصرون استدالالهتم على النصوص ومن استراب يف تعلقهم بالقياس مل يسترب يف ا

ومل يؤثر منع التعلق بالظواهر عمن خبالفه ووفاقه مباالة وإن ظهر خالف فاستداللنا قاطع باملسلك الذي ذكرناه 
  ومستنده اإلمجاع وسبيل نقل اإلمجاع التواتر 

مسلك فإن قيل أنتم تعلمون وجوب العمل بالظاهر وربط العلم باملظنون حمال وهذا رددوه مرارا وبان  - ٤٢٩
احلق فيه إذ قلنا الظاهر بنفسه ال يثبت علما بوجوب العمل وإمنا املفيد للعلم اإلمجاع فهو يقتضي العلم بوجوب 

العمل وليس يتطرق إليه ظن وهذا جنريه يف خرب الواحد واألقيسة املظنونة وقد صدرنا الكتاب بذلك ملا حاولنا بيان 
لظواهر يف احملال اليت ذكرناها وتأويل الظواهر على اجلملة مسوغ إذا ماهية أصول الفقه فإذا تبني جواز التعلق با

استجمعت الشرائط ايت سنصفها إن شاء اهللا تعاىل ومل ينكر أصل التأويل ذو مذهب وإمنا اخلالف يف التفاصيل وإن 
ؤولوهنا يف مظان قدرنا فيه خالفا فاملعتمد يف الرد على املخالف إمجاع من سبق فإن املستدلني بالظواهر كانوا ي

التأويل وهذا معلوم اضطرارا كما علم أصل اإلستدالل مث إذا ثبت جواز التأويل فال يسوغ التحكم به اقتصارا 
عليه من غري عضد له بشيء إذ لو ساغ ذلك لبطل التمسك بالظواهر واكتفى املستدل عليه بذكر تطرق اإلمكان 

  إىل الظاهر وهذا إن 

  ل ويلحق مجال اإلمجال مبا يطلب فيه العلم احملض قيل به يسقط أصل االستدال
فإذا وضح أن أصل التأويل مقبول وتبني أن التحكم به مردود فيفتح بعد ذلك الكالم يف تفصيل التأويل وما يعضد 

  كل قسم منه من فنون الدليل 
  وجلميع مسائل الباب عندنا ضبط يف النفي واإلثبات هو املتبوع وإليه املرجع  - ٤٣٠

الذي أراه يف طريقة اإلفهام رسم مسائل يف التأويالت اضطرب العلماء فيها فقبلها بعضهم وردها آخرون وحنن و
  نطردها على وجوهها ونبني املختار منها حىت إذا جنزت نبهنا بعد جنازها على سر الكتاب 

  مسألة 
شة فإهنا روت عن النيب عليه السالم استدل الشافعي رضي اهللا عنه يف اشتراط الوىل يف النكاح حبديث عائ - ٤٣١

  أنه قال 



  أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل احلديث 
وتعرض أصحاب أيب حنيفة رضي اهللا عنه لذكر حمامل وتأويالت وحنن نشري إىل وجوهها على إجياز حىت يفضي 

  الكالم إىل مقصود هذه املسألة 
صغرية فأنكر عليهم وقيل هلم ليست الصغرية امرأة يف حكم اللسان قال قائلون احلديث حممول على ال - ٤٣٢

كما ليس الصيب رجال وألزموا سقوط التأويل على مذهبهم فإن الصغرية لو زوجت نفسها انعقد النكاح صحيحا 
  موقوف النفاذ على إجازة الوىل وقد قال عليه السالم 
  ان عليه السالم إذا أراد تأكيدا كرر ثالثا فنكاحها باطل مث أكد البطالن بتكرير الباطل ثالثا وك

  فقالوا وجه تسمية نكاحها باطال أنه إىل البطالن مصريه عند فرض رد الوىل 

واستشهدوا بقوله تعاىل إنك ميت وإهنم ميتون قيل هلم نكاحها يتردد بني النفوذ عند تقدير اإلجازة من الوىل وبني 
هذه التعبري عن إحدى العاقبتني مع جتويز األخرى وإمنا يعرب عما سيكون  الرد عند فرض الرد منه وال يسوغ واحلالة

  بالكائن فيما يكون ال حمالة كاملوت الذي إليه مصري كل ذي روح 
ومن تأويالهتم أهنم حيملون لفظ الرسول على األمة وزعموا أنه ال ميتنع تسمية األمة امرأة كما ال ميتنع  - ٤٣٣

عليهم بوجهني أحدمها أنه نكاح صحيح موقوف كما ذكرنا يف الصغرية ومنتهى الكالم  تسمية السيد وليا ورد ذلك
  فيه كما سبق والثاين أنه عليه السالم قال 

  فإن مسها فلها املهر ومهر األمة ملوالها 
وزعم من يدعي التحقيق والتحذق من متأخريهم أن احلديث حممول على املكاتبة واستفادوا باحلمل عليها  - ٤٣٤

على زعمهم استحقاقها املهر مث األمر عند هؤالء قريب يف محل املرأة على األمة والويل على املوىل ومن هذا املنتهى 
  منشأ مقصود املسألة 

  ذهب معظم الفقهاء من أصحابنا وغريهم إىل أن هذا الصنف من التأويل مقبول  - ٤٣٥
الشافعي قائال إنه على علو قدره كان ال خيفى عليه وقال القاضي هو مردود قطعا وعزا هذا املذهب إىل  - ٤٣٦

هذه اجلهات يف التأويالت وقد رأى االعتصام حبديث عائشة اعتصاما بنص وقدمه على األقيسة اجللية وكان ذلك 
  شاهد 

  عدل يف أنه رضي اهللا عنه كان ال يرى التعلق بأمثال هذه احملامل 
  وجمموع ما نوضح به هذه املسألة طرق نعددها 

األوىل أنه عليه السالم ذكر أعم األلفاظ إذ أدوات الشرط من أعم الصيغ وأعمها ما و وأي فإذا فرض  - ٤٣٧
فرض اجلمع بينهما كان بالغا يف حماولة التعميم وقرائن األحوال متقبلة عند الكافة فإذا قال من ظهرت به خمايل 

لو أدخل البواب كل ثقيل ومل يدخل أقواما خمصوصني الضجر ملرضه أو إملام مهم به لبوابه ال تدخل على أحدا ف
  زاعما أين محلت لفظك على الذين منعته مل يقبل ذلك منه 

فإذا ابتدأ الرسول عليه السالم حكما ومل جيره جوابا عن سؤال ومل يضفه إىل حكاية حال ومل يصدر منه حال 
الشرع بأمر اهللا وشرح ما أعضل من كتاب اهللا أميا لإلعضال واإلشكال يف بعض احملال بل قال مبتدئا وإليه ابتداء 

امرأة فانتحى أعم الصيغ وظهر من حاله قصده تأسيس الشرع بقرائن بينة فمن ظن واحلالة هذه أنه أراد املكاتبة 
على حياهلا دون احلرائر اللوايت هن الغالبات واملقصودوات فقد قال حماال وال يكاد خيفى أن الفصيح إذا أراد بيان 



خاص شاذ فإنه ينص عليه وال يضرب عن ذكره وهو يريده وال يأيت بعبارة مع قرائن دالة على قصد التعميم وهو 
  يبغى النادر قال الشافعي الشاذ ينتحى بالنص عليه وال يراد على اخلصوص بالصيغة العامة 

ة وضع اللسان ومن جهة الطريقة الثانية أن التعلق بالظاهر يقتضي ظهوره يف مقصود املتكلم من جه - ٤٣٨
  العرف والتأويل الذي يصغى إليه مث 

يطالب بالدليل عليه وهو الذي ينساغ من ذي اجلد من غري أن يتوجل يف فن اهلزء واهلزل واللغز وما يقع كذلك فهو 
  مردود 

ا مقداما فهذا وبيان ذلك باألمثلة أن الرجل إذا قال رأيت أسدا فقد يعين السبع املعروف وقد يعين به رجال عجوم
مساغ ال ينافيه اجلد ولكنه تأويل فلو قال رأيت أسدا ويعين رجال دميما أو أخبر مل يكن ذلك وجها منساغا فإن هذا 
ال يطلقه أرباب اللغات على انتحاء مسالك التأويل وال على اجلريان على الظواهر فإن أراد مريد ذلك كان ملغزا 

مل يقبل ذلك منه ومن األمثلة اليت ذكرناها أن من قال رأيت مجعا من العلماء  وإن ادعى جاهل تأويل مثل هذا الوجه
مث ملا روجع فسر بقطيع من البقر ذهابا منه إىل أهنا على علوم تتعلق مبصاحلها ومضارها ومنافعها وكذلك لو فسره 

سوغة وإذا قال القائل ال متنع فالنا برؤية سفلة من اجلهلة مث زعم أهنم من العلماء مل يقبل ذلك ومل يعد من احملامل امل
  شيئا من مايل مث فسره بكسرة أو شربة عد جاهال أو هازال 

مث اختتم كالمه بطريقة ثالثة تعضد ما تقدم وتستقل بنفسها فقال فقد سلم لرسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٤٣٩
ة إىل اإلطناب يف إثبات هذا وال خيالف سلم املخالف واملؤالف أنه كان على النهاية القصوى من الفصاحة وال حاج

من معه مسكة من العقل أن احلمل على ما ذكره هؤالء حيط الكالم عن مرتبة الفصاحة واجلزالة وحيل املتكلم به 
حمل احلصر العىي الذي يعمم يف غري غرض ويبتغي التخصيص من غري إشعار به وكل ما يتضمن إحلاق كالم رسول 

  سلم باملستهجن الغث اهللا صلى اهللا عليه و 

  فهو مردود على قائله 
مث ملا استكمل رضي اهللا عنه الطرق ختم كالمه بأن قال كل ما قدمته توطئة ومتهيد وضرب أمثال وأنا  - ٤٤٠

  أعلم على الضرورة والبديهة أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم مل يرد بقوله أميا امرأة املكاتبة دون غريها 
  يف هذا وال مزيد على ما ذكره القاضي فهذا منتهى القول 

فإن احتج من يسوع هذا الفن بأن قال اإلماء واملكاتبات داخالن حتت العموم عند فرض التمسك بظاهر  - ٤٤١
العموم وكل ما يدخل حتت الظاهر يف العموم ال يبعد تنزيل العموم عليه ختصيصا وهذا الذي ذكروه فإنه ال يعارض 

ملعترب فيما يقبل ويرد أقيسة وتشبيهات وتلفيق عبارات ولكن إمنا يسوغ يف التأويالت ما ما نبهنا عليه فليس ا
يسوغه الفصحاء وقد قدمنا يف صدر هذا اجملموع احنسام مسلك القياس يف اللغات فإن إرادة النوادر مع إرادة 

ط ستأيت فأما إرادة األقل الظواهر ليست بدعا وكذلك إرادة بعض ما يظهر باللفظ العام ليس مستنكرا على شرائ
  األخص باللفظ األعم األمشل فهو مردود بالوجه الذي قدمناه 

فإن قالوا التخصيص حال يف متييز حكم عموم اللفظ حمل االستثناء مث جيوز إطالق لفظ عام يعقبه استثناء  - ٤٤٢
نه قياس وتشبيه وتلفيق ال ينفى إال الشاذ األخص فليسغ ذلك يف التخصيص أيضا وهذا من الطراز األول فإ

  عبارات مع معاندة القطع 
  مث ال جيوز أن يصدر من الرسول عليه السالم مثل هذا االستثناء وقد منع القاضي 



مثله من غري الرسول عليه السالم على ما ذكرناه يف مسائل االستثناء ومن جوز ذلك من غري الرسول عليه السالم 
به يف صيغة ركيكة والرسول منزه عن مثل ذلك فقد الح الغرض من هذه  فهو يف حكم النص املصرح به وإن جىء

  املسألة 
  مسألة 
استدل الشافعي رضي اهللا عنه يف اشتراط تبييت النية يف صوم رمضان بقوله صلى اهللا عليه و سلم ال  - ٤٤٣

لة األوىل وحنن نعيدها على صيام ملن مل يبيت الصيام من الليل فذكر املخالفون أسئلة تداين ما اشتلمت عليه املسأ
  اإلجياز ونتعداها إىل فن آخر من التأويل املردود 

فمما ذكروه محل احلديث على القضاء والنذر املطلق وهذا مردود باملسالك املقدمة فإنه عليه السالم قال  - ٤٤٤
مبنيا على الفتح كان بالغا  ابتداء ال صيام وال النافية إذا اتصلت على حكم التربئة باسم منكور وجاء االسم بعدها

يف اقتضاء العموم فإذا قال املصطفى صلى اهللا عليه و سلم ابتداء البناء على سؤال وال تطبيقا للكالم على حال ال 
صيام فظن ظان أن الصوم الذي هو ركن اإلسالم وهو القاعدة يف الصيام مل يعنه ومل يرده وإمنا أراد ما يقع فرعا 

نذورات وفرعا لألداء كالقضاء فقد أبعد ونأي عن مأخذ الكالم وهلم جرا إىل استتمام للفرائض الشرعية كامل
  الطرق املقدمة يف املسألة األوىل 

وذكر أصحاب أيب حنيفة مسلكا آخر يف التأويل وعزوه إىل الطحاوي وذكروا أنه كان يتبجح به وهو أنه  - ٤٤٥
  قال أراد صلى اهللا عليه و سلم هنى الرجل عن 

كتفاء بنية صوم الغد يف بياض هنار اليوم فقال فعليه أن يؤخر النية إىل غيبوبة الشمس حىت يكون بإيقاع النية يف اال
الليل مبيتا وزعم هذا املؤول أن مسلكه هذا جيري يف مجيع أنواع الصيام فرضها ونفلها وهذا كالم غث ال أصل له 

  وهو حيط من مرتبة الطحاوي أن صح النقل عنه 
والدليل على بطالنه وجهان قريبان أحدمها أن هذا اللفظ لو مسعه عريب ناشىء من منبع اللغة مل يسبق إىل  - ٤٤٦

فهمه النهي عن إيقاع نية صوم الغد يف يوم قبله وباجلملة هذه صورة شاذة نادرة جتري يف أدراج الكالم للوسواس 
ن فإن أنكر اخلصم أن املفهوم من اخلطاب ما ذكرناه يضعها املتكلفون وظاهر اخلطاب ينزل على ما يفهمه املخاطبو

سقطت مكاملته ومل يبق إال أن يرد إىل حكم اللسان وتفاهم أهل التحاور وإن اعترف أن هذا هو الظاهر فحمل 
  كالم الرسول عليه السالم على نادر شاذ باطل باملسلك الذي ذكرناه 

عن الذهول وحتذيرا من الغفلة واستحثاثا على تقدمي التبييت والوجه الثاين أن هذا الفن إمنا يذكر هنيا  - ٤٤٧
وهذا جيري جمرى الفحوى اليت ال ينكرها حمصل فإذا محل حامل ذلك على النهي عن التقدمي على الليل كان ذلك 

  نقيض مقصود اخلطاب 
قت التبييت وموجب والكالم الوجيز فيه أن مقصود اخلطاب األمر بتقدمي النية والنهي عن تأخريها عن و - ٤٤٨

ما ذكره النهي عن التقدمي واألمر بالتأخري وليس ختيل ما ذكره هذا القائل يف اليوم الذي يلي الغد بأوىل من ختيله 
  من يوم قبله بسنة 

واعلم هديت لرشدك أن هذه الفنون من الكالم ما كانت جتري يف عصور العلماء األولني وإمنا أقدم عليها  - ٤٤٩
  مرين أحدمها التعري عن املتأخرون أل



  مأخذ الكالم والثاين االستجراء على دين اهللا تعاىل والتعرض خلرق حجاب اهليبة نعوذ باهللا منه 
مما وجه على هذا احلديث من التأويل محل النفي فيه على نفي الكمال وهذا أقرب قليال إىل مسالك  - ٤٥٠

اللفظ على نفي الكمال غري ممكن يف القضاء والنذر ومها  التأويالت ولكنه مردود من وجهني أحدمها أن محل هذا
من متضمنات احلديث وإذا تعني محل اللفظة على حقيقتها يف بعض املسميات تعني ذلك يف سائرها فإن اإلنسان 

  الفصيح ذا اجلد ال يرسل لفظه وهو يبغي حقيقتها من وجه وجمازها من وجه 
ما ذكرمت قلنا نعم ولكن الشاذ ال يعين باللفظ العام ختصيصا واقتصارا فإن قالوا ليس القضاء والنذر مقصودين ك

  عليه واحنصارا عليه وال ميتنع أن يشمله العموم مع األصول 
والذي حيقق هذا أنه لو محل لفظه على نوع من الصوم مث محل فيه على نفي الكمال ملا كان اللفظ عاما أصال وكان 

غ كما تقدم تقريره والدليل عليه أن ما ذكروه من أن الرسول عليه السالم مل خمتصا بنوع واحد وهو من أعم الصي
  يرد القضاء والنذر ليس مذهبا لذي مذهب فإنه إذا امتنع قبول التأويل من غري دليل فألن ميتنع من غري مذهب أوىل 

  مسألة 
ين أسلموا على العشر استدل الشافعي رضي اهللا عنه يف نكاح املشركات بالقصص املشهورة يف الذ - ٤٥١

واخلمس واألختني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لغيالن وقد أسلم على عشر نسوة مث راجع الرسول عليه 
  السالم يف مفارقتهم أو إمساكهن 

  فقال عليه السالم 
  أمسك أربعا وفارق سائرهن وقال للذي أسلم على اختني 

  أمسك أيتهما شئت وفارق االخرى 
ك األقاصيص نصوصا عند الشافعي يف أن الكفار إذا أسلموا على عدد من النساء ال يوافق حصر اإلسالم فجرت تل

فعليهم أن ميسكوا عدد اإلسالم ويفارقوا الباقيات وال يؤاخذون برعاية األوائل واألواخر وال يكلفون اجلريان على 
لى حداثة العهد باإلسالم ومل خيربوا تفاصيل أحكام التواريخ ووجه التمسك بني فإنه عليه السالم علم أهنم ع

  األحكام مث أطلق هلم اخلرية يف إمساك من شاءوا على شرط رعاية عدد اإلسالم 
فوجه املتأخرون من أصحاب أيب حنيفة سؤالني ركيكني أحدمها يسقطه اللفظ فلتقع البداية به ومقصود  - ٤٥٢

  املسألة السؤال الثاين فأما ما 
  عواهم أنه أمرهم أن خيتاروا األوائل وهذا يدفعه اللفظ فد

  يدفعه قوله عليه السالم لصاحب األختني 
  اختر أيتهما شئت وفارق األخرى وقال عليه السالم لبعضهم وقد أسلم على مخس 

اختر أربعا وفارق واحدة قال صاحب الواقعة فعمدت إىل أقدمهن صحبة ففارقتها فال حاجة إىل اإلطناب يف ذلك 
  معاندة اللفظ  وهو على
  فأما الثاين وهو املقصود الذي عقدت املسألة له فهو أهنم قالوا إنه عليه السالم أراد بقوله  - ٤٥٣

  أمسك أربعا أن ميسكهن وجيدد عليهم األنكحة على موجب الشرع 

إلمساك أوال وهذا عند احملققني سرف وجماوزة حد وقلة احتفال بكالم الشارع فإن الرسول عليه السالم ذكر لفظ ا
وموجبه االستدامة واستصحاب احلال والثاين أن النقلة مل ينقلوا جتديد العقود بل رووا احلكايات رواية من ال 



يستريب أهنم استمروا يف عدد اإلسالم على مناكحتهم فيهن وكان املخاطبون على قرب عهد والرسول صلى اهللا 
والتعبري عن ابتداء النكاج باإلمساك بعيد جدا ناء عن احملامل  عليه و سلم ال خياطبهم إال مبا يقرب من أفهامهم

الظاهرة ويف القصص أهنم جاءوا سائلني عن الفراق أو اإلمساك فانطبق جواب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  على سؤاهلم مث النكاح على االبتداء ال خيتص هبن بل جوازه سائغ يف نسوة العامل وقوله 

روه ختيري فينتظم من جوامع الكالم ما حيل حمل قرائن األحوال اليت تفضى إىل العلم بإرادة أمسك أمر وما ذك
  املتكلم 

وهذا وإن كان يستدعي مزيد تقرير يف النظر ففي هذا املقدار تأصيل الكالم واحملصل ذو املنة يورده إيرادا مقررا 
  به املتشدق البليغ وذو العي احلصر قلنا وإن أردنا أن نأيت بكالم قريب جدا يستوي يف نيله و اإلفهام 

إن جحدا معاند إفضاء ما ذكرناه إىل الغرض نصا مل جيحد ظهور ما ذكرناه وغلبة الظن يف صغو قصد  - ٤٥٤
الشارع إىل ما قررناه وال خالف بني العاملني بالظواهر أن تأويالهتا ال تقبل غري مقترنة بأدلة وغاية املتمسك هبذا 

 بقياس مظنون ومعىن الظن يف أنه حيسبه أنه منصوب الشارع ظنا منه وتقديرا وقد غلب على الظن املسلك أن يأيت
مقصود الشارع يف لفظه فما يغلب متصال بلفظه على الظن أوىل مما يغلب على الظن كونه منصوبا للشارع يف فنون 

  ليه السالم األقيسة وهذا يقع من الظن بعيدا بدرجات عن الظن املختص بلفظ املصطفى ع

فإن قيل كأنكم تبنون هذا على تقدمي اخلرب على القياس فتثبتون استواء الظنني مث تقدمون إحدى املرتبتني  - ٤٥٥
  وقد ال تساعدون على تقدمي اخلرب على القياس قلنا ما أهون إثبات هذا علينا وسنذكره مستقصى يف كتاب األخبار 

ن من يرى هذا الفن من التأويل يطرده يف تأويل ظواهر القرآن واألخبار مث هذه املسألة ال ختتص هبذا املأخذ فإ
  املتواترة وإن كان القياس ال يقدم على نصوص القران والسنة املتواترة 

والذي يقطع مادة اإلشكال يف ذلك أنا نعلم أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا إذا  - ٤٥٦
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه اكتفوا به ومل مييلوا إلىغريه ورأوا من يركن إىل  وجدوا ما يظهر عندهم قصد رسول

القياس إلزالة ظاهر ما صح عندهم يف حكم الراد خلرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولو تتبع املتتبع األخبار اليت 
هة ومداره الضرورة مث معتضد القياس رويت هلم فعملوا هبا لوجدها ظواهر واجلحد يف هذا املقام اآلن إنكار البدي

عملهم به ال غري فإن أنصف اخلصم علم أهنم كانوا ال يقيسون يف هذه احلال وإن ركب رأسه وطرد مشاسه مل ميكنه 
  أن يثبت قياسهم يف هذه الصورة وهلذا ال يطمع فيه إال أخرق وال شك أهنم ما قاسوا يف كل حمل 

تضدة األقوى يف هذه املسألة وأمثاهلا وهنالك استبان أن كل ما ظهر يف قصد فليتخذ الناظر هذا الفصل مع - ٤٥٧
  الشارع مل جير خمالفة ظاهر قصده بقياس فلهذا مل يشتغل األوائل املتقدمون مبا أنشاه ناشئة الزمان من التأويالت 

  املزخرفة ومل يكن ذلك لغفلتهم عن أمثاهلا 
  مسألة 
أدراج االعتراضات ادعاء أمور من طريق االحتمال من غري نقل فحاولوا هبا  مما جيريه أبناء الزمان يف - ٤٥٨

  مداراة االستدالل 
وهذا مبثابة قول بعض أصحاب أيب حنيفة يف املسألة اليت تقدمت يف نكاح املشركات حيث قالوا مل يكن يف عدد 

ال حصر وكانت تلك األنكحة على النساء حصر يف ابتداء الشرع ولعل الذين أسلموا كانوا نكحوا يف الشرك حني 
الصحة وملا أسلموا كان احلصر مستقرا يف الشرع فلم يبطل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنكحتهم السابقة 



  املوافقة يف وقت وقوعها موجب الشرع ومل يقرر عليها بالكلية 
سالم يف ابتداء األيام وال مباالة وسبيل الكالم على هذا الصنف أن نقول مل يثبت ما ذكروه من أحكام اإل - ٤٥٩

مبا جاءوا به فلفظ الرسول عليه السالم حممول على ما الشرع عليه اآلن ومن قدر أمرا على خمالفة ما يصادفه اآلن 
فدعواه من غري حجة مردودة عليه وهذا متفق عليه فإن أمثال هذه االحتماالت لو طرقت إىل حكايات األحوال 

  ا انتظم االستدالل بواحد منها فإن هذه الفنون املدافعة لالستدالل ممكنة يف كل أصل وأقوال الرسول فيها مل
فإن قيل أليس تأويل الظواهر مقبوال باإلحتمال قلنا ليس االحتمال مقتضيا قبول التأويل ولكنا رأينا  - ٤٦٠

  األولني على اجلملة يتمسكون بالتأويالت وكما 

تعويل على دليل يعضده رأيناهم غري مكتفني هبذه اإلمكانات وهذا مبثابة دعوى رأيناهم متفقني على التأويل مع ال
  النسخ من غري ثبت فإن من ادعى نسخا فقد ادعى ممكنا ولكن ال يقبل منه باإلمجاع إال بثبت يعول عليه 

ك بتلك فإن نقل أصحاب أيب حنيفة من التواريخ الصحيحة أن احلصر مل يكن يف ابتداء اإلسالم فيعسر التمس
األقاصيص وعلى املتمسك هبا أن يثبت وقوعها بعد احلصر وإال كان االستدالل معرضا إلمجال واحتمال ومثل هذا 

  االحتمال مع ثبوت األصل يف حكايات األحوال ينزل منزلة االحتمال يف صيغ األقوال 
  ولكن لو صح ما ذكروه انقدح وراءه نوعان من الكالم  - ٤٦١

قام النقل فيما ادعوه وهيهات فهو مما ادعاه ناشئة الزمان يف احلصر يف العدد فأما اجلمع بني أحدمها أنه إن است
األختني فلم يصر أحد إىل أنه عهد مسوغا يف صدر الشريعة وقوله تعاىل وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف 

ال ما قد سلف ما سلف يف اجلاهلية قبل معدود عند املفسرين من باب االستثناء من غري اجلنس واملراد من قوله إ
مبعث املصطفى صلى اهللا عليه و سلم والدليل عليه أنه قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال وكان إذا جرى على 

  صيغته فصيفته تتضمن اإلخبار عما مضى فهذا وجه 
س الشرع يقتضي أن يبطل والوجه االخر أنا نقول لو صح ما ادعوه من صحة مناكح املشركني لكان قيا - ٤٦٢

مجيعها عند ورود احلجر واحلصر بالتدافع كما إذا نكح الرجل رضيعتني مجيعا أرضعتهما امرأة وثبتت األخوة بينهما 
  فاستدامة نكاحهما ممتنعة وختصيص ارتفاع النكاح بأحدمها ال سبيبل إليه فلزم تدافع 

قام عليهم مسلك يف القياس قبل هلم به كما ذكرناه يف  النكاحني فإذا سلموا أن طريان احلجر ال يوجب التدافع
مسائل الفقه فليطرد الناظر مقصود هذه املسألة يف أمثاهلا وليحمل اخلصم على تصحيح النقل فيما يدعيه وال يكتفي 

  مبجرد االحتمال أصال 
  مسألة 
  إن صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوله  - ٤٦٣

و حر فال يصح تأويل متبعي الشافعي إذا حاولوا محل اللفظ على الذين هم عمود النسب من ملك ذا رحم حمرم فه
وهم األصول أو الفصول وهذا الفن مما ال يلفى يف الزمان من جيحده وهو باطل قطعا عند ذوي التحقيق وهذه 

  املسألة عربة ألمثاهلا فليمعن الناظر النظر فيها مستعينا باهللا تعاىل 
  صد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للتعميم واضح الئح يف قوله فنقول ق - ٤٦٤

من ملك ذا رحم حمرم فإن ذلك مما نقل عنه ابتداء ال يف حكاية حال وال جوابا عن سؤال وال يف قصد حل إعضال 
عني ولو وكان يعتاد تأسيس الشرع ابتداء فإذا قال من ملك ذا رحم حمرم تبني أنه أراد احملارم من ذوي الرحم أمج



أراد االباء واألمهات والبنني وعلم ختصيصهم هبذه القضية لنص عليهم فإذا ذكر األقارب مث علم أهنم ينقسمون إىل 
  احملارم وغريهم فخص احلكم الذي نص 

عليه باحملارم من ذوي األرحام تقرر أنه قصد بذلك الضبط والتشوف إىل ما يسميه أهل الصناعة احلد فكيف 
به عليه السالم أنه أراد الذين هم عمود النسب وجرى أيضا كالمه جمرى تعظيم أمر الرحم إذا  يستقيم أن يظن

انضمت إليه احملرمية فانتظم من جمموع ما ذكرناه ظهور قصد التعميم من الرسول فمن رام خمالفة قصده مل يقبل منه 
اظه ذكر فما يظهر من لفظ الرسول عليه وإن عضده بقياس فمستنده ظن املستنبط أنه مراد الشارع وليس له يف ألف

  السالم كيف يترك مبا يظنه القايس على بعد من لفظ الرسول صلى اهللا عليه و سلم 
والقول الضابط يف ذلك أنه لو تقدم قياس مظنون على ظاهر من لفظ الرسول عليه السالم القتضى ذلك  - ٤٦٥

   مقدم على القياس تقدمي مرتبة القياس على مرتبة اخلرب وسنبني أن اخلرب
والقدر املقنع فيها أن لو رددنا إىل عقولنا ملا سفكنا الدماء احملقونة يف أهبها وملا حللنا األبضاع املعظمة  - ٤٦٦

بأقيسة مستندها ظنون ولكنا ألفينا صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األكرمني يقيسون يف غري موارد 
ي أن اإلمجاع حجة فإذا وقع العمل عند القياس بإمجاعهم واإلمجاع مقطوع به النصوص وثبت عندنا بالقاطع السمع

مث كانوا ال يقيسون ما وجدوا خربا وكان الراوي البدوي املوثوق به إذا روى خربا وظهر هلم قصد رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم يف تعميم حكم مل 

  يعرجوا على التأويالت البعيدة ألقيسة تعن هلم 
  األلفاظ املأثورة على ثالث مراتب عندنا فإذا 
املرتبة األوىل أن يلوح للمؤول أن الشارع مل يقصد التعميم هبا فما كان كذلك فال يسوغ االستدالل  - ٤٦٧

حبكم العموم فيه وال حاجة إىل التأويل فيه وهذا نضرب فيه أمثاال منها أن الرسول عليه السالم قال ما سقت 
ما سقي بنضح أو دالية ففيه نصف العشر فإذا استدل احلنفي هبذا الظاهر يف إثبات العشر يف السماء ففيه العشر و

كل ما تنبته األرض كان ذلك مردودا عليهم فإن الرسول استاق كالمه هذا للفرق بني السيح والنضح ال للتعرض 
جرى يف كالمه اللفظ الصاحل له جلنس ما جيب فيه العشر فإذا ظهر أن هذا الفن من العموم مل يقصده الشارع وإن 

وهو ما سقت السماء فاالستمساك به يف قصد التعميم باطل إذ ظهر من كالمه خالفه ومن أمثلة ذلك استدالل من 
استدل من أصحاب أيب حنيفة بقوله تعاىل وثيابك فطهر أن قالوا كل ما يقع به التطهري مندرج حتت مقتضى األمر 

التعرض ألصل التطهري ال التعرض ألصل التخصيص والتعميم يف آالت التطهري قال الشافعي الغرض من اآلية 
والذي حيقق ذلك أن الباحث عن آلة التطهري عند اتصال هذا اخلطاب به سائل عن الشيء على وجهه والذي حيقق 

الغسل بآلة ذلك قوله تعاىل إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم استاق االية لبيان كيفية الوضوء ومل خيصص 
  خمصوصة مع اختصاصها باملاء وفاقا 

  فهذه مرتبة فلتقس على األمثال اليت ذكرناها ما يف معناها 
واملرتبة الثانية أن يظهر قصد التعميم من الشارع عليه السالم فهذا ال يسوغ تأويله بقياس مظنون كما  - ٤٦٨
  سبق 
ا يدل على قصد التعميم وال ما يدل على نقيضه فهذا ملتطم واملرتبة الثالثة أن يرد اللفظ وال يقترن به م - ٤٦٩



  التأويل وموقف التشاجر بني املستدل باللفظ وبني مدعى التأويل مبعاضدة بالقياس 
والقول يف هذه املرتبة عندي هني مدركه واحلكم اجلم ىل فيه أن األمر يف ذلك أيضا ليس متروكا سدى بل على 

ومبلغ ظنه يف عموم اللفظ وضعا فإن رجحت كفة ظنه يف القياس حكم يغالب ظنه  الناظر أن يزن حكم ظنه قياسه
وإن غلب الظن يف الشق اآلخر أتبع احلكم موجب اللفظ وإن استويا فقد قال القاضي يقف الناظر فال يعمل هبما 

ليه السالم إمنا األعمال وأنا أقول يعمل باخلرب فإن الظنني إذا تساويا فاخلرب مرجح لعلو املرتبة وهذا مثله قوله ع
بالنيات فإذا متسك الشافعي به يف الطهارة كان متسكه به معرضا للتأويل على القانون املقدم فنتخذ هذه عربة يف 

  مسائل الشرع 

  مسألة 
مما رده احملققون من طرق التأويل ما يتضمن محل كالم الشارع من جهة ركيكة تنأى عن اللغة الفصحى  - ٤٧٠

هل فيه إال يف مضايق القواىف وأوزان الشعر فإذا محل حامل آية من كتاب اهللا أو لفظا من ألفاظ رسول فقد ال يتسا
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أمثال هذه احملامل وأزال الظاهر املمكن إجراؤه ملذهب اعتقده فهذا ال يقبل 

الكعبني من غري مشاركة املعطوف عليه يف ومن أمثلة ذلك محل الكسر على اجلوار يف قوله وأرجلكم إىل  - ٤٧١
املعىن وهذا يف حكم اخلروج عن نظم اإلعراب بالكلية وإيثار ترك األصول إلتباع لفظة لفظة يف احلركة وهذا ارتياد 
األردأ من غري ضرورة وإذا اضطر الشاعر إليه يف مضايق القوايف مل يعد ذلك من حسن شعره كما قال امرؤ القيس 

  ... كبري أناس يف جباد مزمل ... ا يف عرانني وبله كأن ثبري... 
فقوله مزمل خرب عن قوله كبري أناس جار معه جمرى الصفة ووجه الكالم كبري أناس مزمل يف جباد ولكنه أتبع كسرة 

  الالم الكسرات املتقدمة ملا كانت القافية على الكسرة 
وأرجلكم بالفتح على املسح يف الرجل واملصري إىل أنه وقال من أحاط بعلم هذا الباب محل قراءة من قرأ  - ٤٧٢

  حممول على حمل رءوسكم أمثل وأقرب إىل قياس األصول من محل قراءة الكسر على اجلوار فإن كل جمرور 

اتصل الفعل به بواسطة اجلار فمحله النصب وإمنا الكسر فيه يف حكم العارض فاتباع املعىن والعطف على احملل من 
ومن كالمهم يا عمر اجلواد فإن املنادى املفرد العلم وإن كان مبنيا على الرفع فأصله النصب فرد  فصيح الكالم

  الصفة إىل حمله وأصله حسن بالغ 
فاملختار إذا يف قوله وأرجلكم ما ذكره متبوع اجلماعة وسيد الصناعة سيبويه إذ قال الكالم اجلزل  - ٤٧٣

 ختتلف مبانيه ألدىن تغيري يف معانيه وترى العرب املسح قريبا من الغسل الفصيح يسترسل يف األحايني استرساال وال
فإن كل واحد منهما إمساس العضو ماء فإذا جرى يف الكالم عطف مقتضاه التشريك وتقارب املعنيان مل يبعد إتباع 

  ... ولقد رأيتك يف الوغى متلقدا سيفا ورحما ... اللفظ اللفظ وهو كقول قائهم 
ل ويتأبط وال يتقلد ولكن التقلد واالعتقال محالن قريبان وهو مسكوت عنه يف املعطوف فسهل احتماله والرمح يعتق

  ... باجلهلتني ظباؤها ونعامها ... فعال فروع األيهقان وأطفلت ... ومنه قول االخر 
م واسحنفاره وعدم قال سيبويه وهذا الذي ذكرناه وجه ال خيرج الكالم عن أساليب البالغة واجلزالةوتبسط املتكل

انصرافه عن استرساله يف التفاصيل أحسن وأبلغ من خرم اتساق الكالم لدقائق يف املعاين ال حتتفل هبا العرب مث 
  عضد ما قاله بأن قال ذكر الرب تعاىل فرض الرجلني ذكره فرض اليدين 



 ومن يكتفي باملسح فال معىن وربط منتهى الغرض يف الرجلني بالكعبني ربطه واجب منتهى فرض اليدين باملرفقني
لذكر الكعبني عنده وهذا راجع إىل إطباق محلة الشريعة قبل ظهور االراء على غسل الرجلني وملا أراد رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم أن يبني الوضوء غسل رجليه فاجتماع هذه األمور يف القرآن والسنة وفعل السلف أظهر من 
  ر العطف اجلريان على ما يقتضيه ظاه

ومال الكالم يف املسألة راجع إىل أن من محل كالم الشارع على وجه ركيك من غري ضرورة خمققه وال  - ٤٧٤
قافية مضيقة جره ذلك إىل نسبة الشارع إىل اجلهل باختيار فصيح الكالم أو إىل ارتياد الركيك من غري غرض وكال 

  الوجهني باطل 
مما ال ينصرف يف معرفة وال نكرة وصرفه معدود من ضرورات الشعر ويف فإن قيل بناء فعالل و فعاليل  - ٤٧٥

القران قراءات عصبة من القراء سالسال وأغالال وقواريرا فما وجه صرف ذلك وليس صرفه مسوغا يف سعة 
  الكالم 

عرب األلف قلنا اختلف أصحاب املعاين يف ذلك فقال قائلون األلف يف سالسال تضاهى إطالق القواىف مث قد تبدل ال
نونا فتستروح إىل عينها استرواحها إىل استرسال األلف ويف الغايات ومقاطع اآليات بعض أحكام القواىف والصحيح 

أن األصل صرف كل اسم متمكن وليس يف صرف ما ال ينصرف خروج عن وضع الكالم وإمنا منع الصرف يف 
  انون كما سبق تقريره حكم تضييق طارىء على الكالم وأما كسر اجلوار فخارج عن الق

ولسنا نلتزم االن تتبع كل مشكلة يف القرآن وإمنا غرضنا أن نبني أن االحتكام بتأويل يتضن صرف الكالم إىل وجه 
  ركيك يف حمل الظن غري سائغ من غري غرض 

  مسألة 
  مما غلظ الشافعي فيه القول على املؤولني كل ما يؤدي التأويل فيه إىل تعطيل اللفظ  - ٤٧٦

  خرج الشافعي على ذلك مسائل مستفادة وحنن نرى أن نفردها مسألة مسألة و
ونبدأ االن بالكالم على قوله تعاىل إمنا الصدقات للفقراء اآلية قال الشافعي أضاف اهللا تعاىل الصدقات  - ٤٧٧

 أن املرعى بالم االستحقاق إىل أصناف موصوفني بأوصاف فرأى بعض الناس جواز االقتصار على بعضهم ذاهبا إىل
احلاجة وهذا يف التحقيق تأسيس معىن يعطل تقييدات أمر اهللا تعاىل فلو كانت احلاجة هي املرعية لكان ذكرها أكمل 

  وأمشل وأوىل من األقسام اليت اقتضاها اللفظ ومقتضاها الضبط 
جة قد ال تستمر يف فإذا قال املؤول الغرض التعرض للحاجة يف جهة من هذه اجلهات كان معطال مؤوال فإن احلا

بعض األصناف كالعاملني عليها وكبعض الغارمني الذين يتحملون احلماالت لتطفئة النائرة والفنت الثائرة فقد بطل 
  التعويل على احلاجة 

  وإن كان أبو حنيفة يرعى احلاجة يف مجيع األصناف فاملصري إىل 

اجات يف معرض التشريك والعطف والتمليك الكفاية ببعض جهات احلاجات حتكم والنص مصرح بذكر مجيع احل
ولو كان املراد ما ختيله املؤول لكان وجه الكالم إمنا الصدقات للفقراء واملساكني فاستبان أن ما صار إليه 

  املعترضون تعطيل وليس بتأويل 
مه أنه إذا واحتج الشافعي بالوصية على هؤالء ومل يظن أن أحدا جيسر أن يقدم فيها على منع ومتام كال - ٤٧٨

تعني اعتبار لفظ املوصى واعتقاده نصا فيجب تنزيل لفظ الكتاب على مثل ذلك وقد أحدث بعض املتأخرين منعا يف 



الوصية وزعموا أهنا مبثابة الصدقات فيجوز صرفها إىل واحد من ذوي احلاجات وهذا باطل قطعا فإن الوصايا تتلقى 
اله إىل جهات عددها كان كما لو صرفها إىل أشخاص معينني فهذا من ألفاظ املوصني فإذا صرف واحد طائفة من م

  منتهى املراد يف هذه املسألة 
  مسألة 
مما عده الشافعي من القبيل املقدم الكالم على قوله تعاىل فإن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب فقال علق  - ٤٧٩

يفة احلاجة ومل يشترط القرابة والذي ذكره مضادة اهللا االستحقاق بالقرابة ومل يتعرض لذكر احلاجة فاعترب أبو حن
  وحمادة 

وقد ينقدح عندي نوع من الكالم يف ذلك وهو أن يقال حرمت الصدقات على ذوي القرىب فكان فائدة ذكرهم يف 
  مخس الفىء والغنيمة إيضاح أنه ال ميتنع من صرف ذلك إليهم امتناع صرف الصدقات وهذا مما ال ينبغي أن يغتر 

ن صيغة اآلية ناصة على سبب االستحقاق هلم على حكم التخصيص والتشريف والتنويه والتنبيه على عظم به فإ
أقدارهم فمن أراد محل ذلك مع ما ذكرناه على جواز أن يصرف إليهم مع معارضة هذا اجلواز جواز حرماهنم فقد 

  عطل فحوى االية 
ان يف رقبة الظهار زيادة على النص فإن الرقبة مطلقة وهذا يعظم وقعه عليهم مع مصريهم إىل أن اشتراط اإلمي

  والقرابة يف االية مطلقة فيلزمهم أن يعتقدوا اشتراط احلاجة معها يف حكم الزيادة 
والذي خنتتم املسألة به وهو البالغ أهنم لو حتموا صرف شيء إىل القرابة وشرطوا احلاجة لقرب ما ذكروا بعض 

ني من نسب الرسول والدانني من شجرته كالعجم الطماطم فال يبقى مع هذا القرب فأما وأصلهم أن املخصوص
  ملذهبهم وجه 

  مسألة 
من فاسد تصرفات أصحاب أيب حنيفة قوهلم يف قوله تعاىل فإطعام ستني مسكينا تقديره فإطعام طعام ستني  - ٤٨٠

  األطعمة إىل مسكني واحد مسكينا قصدوا هبذا رد العدد إىل الطعام كي ينتظم هلم مذهبهم يف جواز صرف 
وهذا كالم خارج عن الضبط ال خيفى درك فساده على من شدا طرفا من العربية وحنن نذكر يف ذلك على اإلجياز 

  قوال بليغا 
فنقول اإلطعام مما يتعدى إىل مفعولني والفعل املتعدى إىل مفعولني ينقسم قسمني قسم يتعدى إىل مفعولني ال ينتظم 

  لو فرض حذف الفعل منها مبتدأ وخرب 

فتقول أعطيت زيدا درمها وأطعمت عمرا طعاما فال يتسق من زيد والدرهم وعمرو والطعام مبتدأ وخرب عند تقدير 
  حذف الفعل فال تقول زيد درهم وال عمرو طعام 

لو حذفت والقسم الثاين ما يتعدى إىل مفعولني ينتظم منهما مبتدأ وخرب إذا حذف الفعل كقوله ظننت زيدا عاملا ف
الفعل فقلت زيد عامل لكان كالما مفيدا فما كان مفعواله مبتدأ وخربا تقديرا فإذا ذكر املتكلم أحد املفعولني تعني 

ذكر الثاين ملا بني املفعولني من ارتباط اخلرب باملخرب عنه وما خيتلف املفعوالن فيه كالقسم املقدم فال مينع ذكر أحدمها 
عطيت زيدا وتقتصر وتقول أعطيت درمها وال تذكر املوهوب له وقد تذكرمها والكل والسكوت عن الثاين فتقول أ

فصيح بالغ والسبب فيه أنه ال ارتباط ألحد املفعولني بالثاين من طريق اإلخبار وإمنا البناء للفعل واملخرب يتخري إن 
اء وهلذا ال يسوغ تعطيل عمله أحب أسنده إليهما وإن أحب أسنده إىل أحدمها فالتعويل على الفعل يف باب اإلعط



وإن تقدم املفعوالن يف وجه الكالم فتقول زيدا درمها أعطيت فإذا تقدم مفعوال ظننت مل يقع فعل الظن موقعا فتقول 
زيد عامل ظننت ال يتجه غريه وإن وسطت الفعل ختريت بني اإلعمال واإللغاء فإن شئت قلت زيد ظننت عامل وإن 

  وإن قدمت الفعل فوجه الكالم اإلعمال لظهور االعتناء بالفعل إذا قدم  شئت قلت زيدا ظننت عاملا
فإذا ثبت ما نبهنا عليه من هذه القاعدة رجع بنا الكالم بعد هذا إىل قوله تعاىل فإطعام ستني مسكينا  - ٤٨١

لني وترك الثاين ملا يف واملساكني معطون والطعام يف هذاالتقدير املفعول الثاين فقد جرى الكالم على إظهار أحد املفعو
الكالم من الدليل عليه وقد أوضحنا أن ذلك سائغ غري ممتنع وإذا ظهر أحد املفعولني أشعر ظهوره بقصد املتكلم إىل 

  تصديق االعتناء به واالكتفاء يف الثاين 

ر ذكر ووقع االعتناء مبا يف الكالم من الداللة عليه وطعام املسكني مشعر بقدر سداده وكفايته فلم جير للقدر املذكو
  بذكر عدد االخذين 

هذا بيان الكالم فمن عذيرنا ممن يقدر حذف املظهر املعترب وإظهار املفعول املسكوت عنه وهذا عكس احلق ونقيض 
الصدق وتغيري قصد الكالم بوجه ال يسيغه ذو عقل وقد أجرينا يف األساليب والعمد مسائل ومعتمد املذاهب فيها 

ا يف الكالم عليها فمن أرادها فليطلبها يف مواضعها كمسألة خيار اجمللس وبيع العرايا واملصراة األخبار وتناهين
  وغريها 

ومن أعظم ما انبسط الكالم فيه هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الرب بالرب يف مسألة احلفنة باحلفنتني 
  فلم نرسم هذه املسائل واكتفينا بإيرادها يف مواضعها 

  مسألة 
إذا ظهر من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لفظ يدل على تعليل حكم فال يرى الشافعي إزالة ذلك  - ٤٨٢

  الظاهر بقياس وهذا كما روى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا سئل عن بيع الرطب بالتمر قال للسائل 
  أينقص الرطب إذا يبس فقال نعم قال عليه السالم 

منع بيع الرطب بالتمر بنقصان الرطب عند اجلفاف عن التمر وهذا وإن مل يكن نصا يف وضع اللسان فال إذا فعلل 
يف التعليل حبيث ال يقبل إمكان التأويل فهو ظاهر فيه فمن أراد أن يزيل هذا الظاهر بقياس كان ما حياوله مردوا 

  القايس مطالب بإثبات العلة عليه والسبب فيه أن أصل قياسه إذا كان القياس قياسا معنويا معلل و

وسيتعلق إذا طولب مبسلك من الظنون وظهور كالم الرسول يف التعليل مقدم على ما يظهر يف ظن املستنبط ويرجع 
بناء الكالم إىل تقدمي مرتبة اخلرب على مرتبة ظن القياس وهذا إذا مل جيد املؤول العاضد تأويله بالقياس ألصل قياسه 

 تعليل أصل القياس فإن وجد ذلك من كالم الشارع استوت املنزلتان والتحق ذلك كالما يظهر للشارع يف
  بالتعارض وسيأيت قول بالغ يف التعارض يف كتاب األخبار إن شاء اهللا تعاىل 

  مسألة 
إذا وردت مناه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف عقود وظهر من شيم العلماء القائمني بالشرع  - ٤٨٣

ى الفساد فإذا اتفق التعلق بنهي عن العقد وهو على صيغ سائر املناهى فالشافعي ال يقبل محله على محلها عل
الكراهية وهذا كنهيه عليه السالم عن نكاح الشغار فمن أراد محله على الكراهية قيل له قد ثبت من عادات 

لقنا به على صورة سائر املناهى وحنن السلف املاضني محل أمثال ما ذكرناه ومتسكنا به على الفساد وهذا الذي تع
نعلم مبا حتقق عندنا من شيم املاضني أن هذا لو نقل إليهم جلروا فيه على ما القوه يف أمثاله فمن أراد خمالفة ما ظهر 



  لنا منهم كان يف حكم املخالف هلم 
ا والذي مثلنا به نواه يف وهذا عندي ال يبلغ يف السقوط مبلغ ما تقدم من التأويالت يف املسائل ال سيم - ٤٨٤

البيع والنكاح يف وضعه بعيد الشبه بالبيع فال يلزم من جرياهنم على محل املناهى يف البيع القابل للفساد بالشروط 
  احلكم مبثل ذلك عليهم يف النكاح البعيد عن قبول الفساد بالشرط 

  وهذا الذي ذكرناه من املسائل مل نقصد هبا حصر ما يفسد ويصح فإن 

  لك ال ينحصر ولكن رمنا بإيرادها اإليناس هبا وإجراءها أمثاال وشواهد يف متهيد األصول ذ
والضابط املنتحل من مسائل هذا الكتاب أن املؤول يعترب مبا يعضد التأويل به فإن كان ظهور املؤول زائدا  - ٤٨٥

ظهر فالتأويل صائغ معمول به وإن على ظهور ما عضد التأويل به فالتأويل مردود وإن كان ما عضد التأويل به أ
استويا وقع ذلك يف رتبة التعارض والشرط استواء رتبة املؤول وما عضد التأويل به فإن كان مرتبة املؤول مقدمة 

فالتأويل مردود وكل ذلك إذا كان التأويل يف نفسه حمتمال فإن مل يكن حمتمال فهو يف نفسه باطل والباطل ال يتصور 
  أن يعضد بشيء 

  يتخذ الناظر ما ذكرناه مرجوعه ومعتربه يف مجيع مسائل الشريعة فل
  عود إىل ترتيب الكتاب 

وقد جنز مرادنا يف التأويل تفصيال وتأصيال وحنن اآلن جندد العهد بترتيب يشتمل على ما مضى من  - ٤٨٦
رتيب من أظهر األعوان الكتاب وعلى ما سيأيت منه حىت يتجدد عهد الناظر بترتيب أبواب الكتاب فإن معرفة الت

  على درك مضمون العلوم القطعية 
  فنقول واهللا املستعان 

  مقصود هذا الفن ذكر أصول الفقه على حقائقها ومراتبها ومناصبها وتفاصيلها ومجلها  - ٤٨٧

لشارع فأصول الفقه أدلته كما صدرنا الكتاب به وما حيال عليه أحكام الشرع وتعتقد مرتبطا هلا ثالثة أقسام نطق ا
  واإلمجاع احلاصل من محلة الشريعة وهم علماؤها ومسالك االستنباط من مواقع ألفاظ الشارع وهو القياس 

فأما نطق الشارع فنعين به قول اهللا تعاىل وقول الرسول عليه السالم وينقسم الصنفان إىل النص واجململ والظاهر 
ريا وصنفا عظيما وحيوي العموم واخلصوص وصيغة وقد سبقت مفصلة فيقع القول يف مقتضيات األلفاظ فنا كب
  األمر والنهي وما يلحق هبذه األبواب وقد مضى مجيع ذلك 

  مث قول الرسول عليه السالم ينقسم إىل متواتر وإىل ما ينقله االحاد كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 
ن وأحلق بعض املتكلمني القراءات الشاذة فأما قول اهللا فهو الذي أمجع املسلمون عليه من السور واآليات يف القرآ

  بأخبار اآلحاد وسنذكر ذلك إن شاء اهللا تعاىل واحلق املختار عندنا يف كتاب األخبار 
  وقد ذكرنا أحكام األلفاظ وبقى علينا تقاسيم أخبار الرسول عليه السالم ومواقعها واملقطوع به منها والظنون 

وجه وأوجزه فإذا انتجز عقبناه باإلمجاع مث نذكر بعده كتاب القياس مث وحنن اآلن نفتح كتاب األخبارعلى أمشل 
نعقبه بكتاب الترجيح مث نذكر بعده النسخ مث إذا انتجز ذكرنا الفتوى وصفات املفتني واالستفتاء وما على املستفتني 

  موع فنبتدىء اآلن وأوصاف اجملتهدين وخنتتم الكتاب بالقول يف تصويب اجملتهدين وهو غاية الغرض من هذا اجمل

  باب األخبار



األخبار صنف من أصناف الكالم وهو قائم بالنفس عند معتقد كالم النفس والعبارات تراجم عنه وقد  - ٤٨٨
  ذكرنا يف إثبات كالم النفس والغوائل املتطرقة إىل مثبتيه ما فيه مقنع للمعترب ومضطرب للمتفكر 

ز بذلك عن مجيع أقسام الكالم كاألمر والنهي واالستخبار على ما واخلرب هو الذي يدخله الصدق والكذب ويتمي
  قدمنا رأى كل فريق يف تقاسيم الكالم 

فرأى القاضي الصدق والكذب على التنويع بلفظ أو إذ ذلك أمثل من اإلتيان هبما فإن من قال اخلرب يدخله الصدق 
ا يدخله الصدق أو الكذب فقد حترز من ذلك والكذب أو هم إمكان اتصاهلما خبرب واحد وإذا ردد ونوع فقال م

والذي تقتضيه صناعة احلد ارتياد أبلغ األلفاظ وأبعدها عن اإليهام وأقرهبا إىل األفهام والذي مل يأت بالكالم على 
صيغة التنويع قال لسنا حناول حد خرب واحد وإمنا نتعرض جلنس اخلرب والصدق والكذب جيريان يف جنس اخلرب 

  ك قريب والقول يف ذل
فإن قيل مل مسى األصوليون ما نقله الرواة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخبارا ومعظمها أوامر  - ٤٨٩
  ونواه 

فأجاب القاضي عن ذلك بوجهني أحدمها أن حاصل مجيعها آيل إىل اخلرب فاملأمور به يف حكم املخرب عن وجوبه 
  وكذلك القول 

لى وجوب قبوهلا منه واملعجزة تدل على الصدق والسر فيه أنه عليه السالم ليس يف النواهي وهبذا دلت املعجزة ع
آمرا على االستقالل وإمنا اآلمر حقا اهللا تعاىل وموضع صيغ األمر من املصطفى صلى اهللا عليه و سلم يف حكم 

  األخبار عن أمر اهللا فهذا وجه تسمية مجيع املنقول خربا 
أخبارا لنقل النقلة املتوسطني وهم خمربون عمن روى هلم والذين عاصروا رسول والوجه الثاين أهنا مسيت  - ٤٩٠

اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا ال يقولون إذا بلغهم أمر أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل يقولون أمر 
  ىل حيث انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاملنقول إذا استجد اسم اخلرب يف املرتبة الثالثة إ

مث أول ما نبتديه القول يف تقاسيم األخبار إىل املتواتر واملنقول آحادا وإذا مت غرض القمسني جنز بنجازه معظم 
  مقصود الكتاب 

  فلتقع البداية باخلرب املتواتر 
  القول يف اخلرب املتواتر 

واتر مث نذكر قول الناس فيه ويف الذي يقتضيه الترتيب أن نصدر اخلرب بذكر شرائطه ونصف اخلرب املت - ٤٩١
  إفضائه إىل العلم 

  فنقول ذكر األصوليون شرائط اخلرب املتواتر 
منها أن خيرب املخربون عما علموه ضرورة فإذ ذاك يتضمن العلم ويقتضيه فأما إذا أخربوا عما علموه نظرا فنفس 

  خربهم ال يقتضي علما وإن أخرب 

فد خربهم علما وكانت طلبات العقل قائمة إىل حني قيام الربهان والذين أخربوا أهل الزمان قاطبة حبدث العامل مل ي
  عن كثري من النظريات زائدون على عدد النقلة تواترا 

والسبب يف ذلك أن النظر مضطرب العقول وهلذا يتصور االختالف فيه نفيا وإثباتا فال يستقل جبميع وجوه النظر 
اكن إىل الدعة واهلويين من برحاء كد النظر وإىل ناظر مث النظار ينقسمون عاقل والعقالء ينقسمون أوال إىل ر



ويتحزبون أحزابا ال تنضبط على أقدار القرائح يف انتهاء ذكائها واتقادها وبالدهتا واقتصادها ومن أعظم أسباب 
رى النظريات صدقا وال اختالفهم اعتراض القواطع واملوانع قبل استكماهلا النظر فال يتضمن أخبار املخربين يف جما

  كذبا 
وقيد طوائف من األصوليني هذا الركن الذي فيه نتكلم باشتراط إسناد األخبار إىل احملسوس وال معىن هلذا  - ٤٩٢

التقييد فإن املطلوب صدر اخلرب عن العلم الضروري مث قد يترتب على احلواس ودركها وقد حيصل عن قرائن 
الختصاص فإن احلس ال مييز امحرار اخلجل والغضبان عن امحرار املخوف األحوال وال أثر للحس فيها على ا

  املرعوب وإمنا العقل يدرك متييز هذه األحوال وال معىن إذا للتقييد باحلس 
والوجه اشتراط صدر األخبار عن البديهة واالضطرار مث ال نظر إىل تفاصيل مقتضيات العلوم الضرورية  - ٤٩٣

  فهذا شرط 

ترط يف اخلرب املتواتر الذي يفضي إىل العلم صدوره عن عدد وقد اضطرب الناس يف ذلك اضطرابا ومما يش - ٤٩٤
فاحشا فنقل أصحاب املقاالت عن النظام أنه قال قد يتضمن إخبار الواحد العلم الضروري فال يشترط على موجب 

  ار هذا النقل عنده عدد وال يتضح مذهبه اآلن نبني حقيقته عند ذكرنا احلق املخت
وذهب من سواه من اخلائضني يف هذا الفن إىل اشتراط العدد مث تباينت مذاهبهم فيه فلم يغادروا على  - ٤٩٥

اختالف االراء عددا يف الشرع وهو مرتبط حكم أو جار وفاقا يف حكاية حال إال مال ذاهبون باالعتقاد إليه فذهب 
ض الفقهاء وذهابا إىل أن هذا العدد هو الذي نزل فيه قوله قوم إىل اعتبار األربعني مصريا إىل عدد اجلمعة عند بع

تعاىل يايها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني نزلت هذه االية ملا امن أربعون من الرجال وكملت العدة 
بإسالم عمر وذكر بعضهم عدد رجال بدر وهم ثلثمائة وثالثة عشر وذكر آخرون عدد أهل بيعة الرضوان وهم 

ألفا وسبعمائة واعترب آخرون السبعني لقوله تعاىل واختار موسى قومه سبعني رجال وقال طوائف من الفقهاء  كانوا
  ينبغي أن يبلغوا مبلغا ال حيويهم بلد وال حيصيهم عدد وهذا سرف وجماوزه حد وذهول عند مدرك احلق 

ات الشريعة وزعم أن إخبار األربعة ال وقال القاضي أعلم أن عددهم يزيد على اقصى العدد املرعى يف بيان - ٤٩٦
يتضمن العلم فإنه عدد بينة الزنا وحنن نعلم أن البينات يف تفاصيل احلكومات ال تثمر العلوم وما زال القضاة 

  مكتفني بغلبات الظنون يف أقضيتهم مث مل يقطع القاضي بأن إخبار اخلمسة يوجب العلم ومل ينفه وإمنا 

  وجب إخبارهم العلم حمل قطعه أن األربعة ال ي
وذكر القاضي رمحه اهللا يف بعض مصنفاته أن الوجه يف درك ذلك أن ميتحن اللبيب أخبار املخربين عن الضروريات 
فال جيد من نفسه العلم على عدة خمصوصة واملخربون يتزايدون واملمتحن يف ذلك حيس وجدان نفسه وما يدركه 

  بأخبارهم علمه معتربا من الثلج واليقني ويتخذ العدد الذي اتصل 
والذي أراه أن هذه املذاهب منقسمة فمنها ما هو مصروف عن مدرك احلق ومنها ما هو حموم وليس  - ٤٩٧

بوارد وحنن نتتبع مجيعها بالنقض حىت إذا بطلت الح من منتهى بطالهنا احلق املبني ونستفتح عند ذلك وجه احلق 
  مستعينني باهللا 

أصحاب األعداد ونتكلم على مجيعهم بثالثة أنواع من الكالم أحدها أن نعارض  ونبدأ باتباع مذاهب - ٤٩٨
بعض املذاهب ببعض فال يتجه عند تعارضها ترجيح بعض على بعض وإن عن ترجيح فليس ذلك من مدارك احلق 

  املقطوع به فإن الترجيحات مثراهتا غلبات الظنون يف مطرد العادة 



من هذه األعداد اليت هي مستندات املذاهب باألخبار وإمنا هي قضايا واتفاقات والثاين أنه ال يتعلق شيء  - ٤٩٩
  جرت يف حكايات أحوال وليس يف العقل ما يقضى مبناسبة شيء منها القتضاء العلم فال وجه العتبار شيء منها 

رب عنه وما من والوجه الثالث أن املطلوب من اخلرب املتواتر وجدان الصدق على ثلج من الصدر يف املخ - ٥٠٠
عدد متسك به طائفة إال وميكن فرض تواطئهم على الكذب فكيف يفيد النظر إىل عدد ربط به مقصود غري مناسب 

  للمطلوب من اخلرب املتواتر مع إمكان تصور اخلرب على حكم اخللف الذي يبغى سامع اخلرب انتفاءه 
معتربة يف أقاصيص وحكاية أحوال على وفاق وكان ال  وباجلملة األعداد اليت متسك هبا هؤالء منقسمة إىل ما تقدر

  ميتنع أن يقع أقل من تلك املبالغ أو أكثر وإىل ما ورد يف أحكام ال تعلق هلا بالصدق والكذب فال معىن للتمسك هبا 
وأما ما ذكره القاضي فهو موافق فيما أخرجه عن الضبط ونفاه حيث قال ليس األربعة عدد التواتر فأما  - ٥٠١

ردده يف اخلمسة فال وجه له فإنا ال نبعد يف جمرى االعتياد التواطؤ على الكذب من مخسة وستة وليس ذلك من ت
األمور البديعة املعدودة من نوادر وقائع الزمان والذي جعله معتربا من أمر البينات ليس باملرضى فيما نطلبه فإن مما 

خلطرية وقد يستظهر القاضي بعد متام عدة البينة بالتماس مزيد يف ورد الشرع به االستظهار مبزيد العدد يف الوقائع ا
الشهود مث ما يفرض من مزيد ال يفضى إىل العلم املقطوع به فلئن كان اخلامس خارجا عن عدد البينات فهو داخل 

  هبه يف االستظهار املأذون فيه ومل نذكر هذا الفصل لنتخذه معولنا ولكنا عارضنا القاضي مبا ينقض عليه مذ
وأما من قال إن عدد التواتر ال حيويهم بلد وال حيصيهم عدد فقد أسرف فإن التواتر يقع بدون ذلك وإذا  - ٥٠٢

  أخرب مجع كثري يف بلدة عن واقعة 

شاهدوها واستجمع إخبارهم الشرائط املرعية اليت حنن يف تفصيلها فيحصل العلم الضروري بإخبارهم وهم بعض 
  عن إمكان العدد ال يعترب شرطا وليس عدد معظم أهل الدنيا خارجا عن إمكان البشر  من أهل البلدة واخلروج

  فإذا بطلت هذه املذاهب ومل يبق إال مذهب النظام فسندرجه يف جماري الكالم املشتمل على اختيار احلق 
  فإن قيل فماذا ترضون يف ذلك  - ٥٠٣

وم احلاصلة على حكم العادات وجدناها مرتبة على قرائن قلنا اخلوض فيما نؤثره يستدعي تقدمي أمر وهو أن العل
األحوال وهي ال تنضبط انضباط احملدودات حبدودها وال سبيل إىل حجدها إذا وقعت وهذا كالعلم خبجل اخلجل 
ووجل الوجل ونشط الثمل وعضب الغضبان وحنوها فإذا ثبتت هذه القرائن ترتب عليها علوم بديهية ال يأباها إال 

و رام واجد العلوم ضبط القرائن وصفها مبا تتميز به عن غريها مل جيد إىل ذلك سبيال فكأهنا تدق عن جاحد ول
  العبارات وتأىب على من حياول ضبطها هبا 

وقد قال الشافعي رمحه اهللا من شاهد رضيعا قد التقم ثديا من مرضع ورأى فيه اثار االمتصاص وحركات الغلصمة 
يف وصول اللنب إىل جوف الصيب وحل له أن يشهد شهادة باتة بالرضاع ولو أنه مل وجرجرة املتجرع مل يسترب 

يبت شهادته يف ثبوت الرضاع ولكنه شهد على ما رأى من القرائن وأطنب يف وصفها واستعان بالوصافني املعرفني 
  فبلغ ذكر القرائن جملس القاضي فال يثبت 

بلغ العيان والذي يفضي باملعاين إىل درك اليقني يدق مدركه الرضاع بذلك ألن ما مسعه القاضي وصف ال يبلغ م
عن عبارة الوصافني ولو قيل ألذكى خلق اهللا قرحية وأحدهم ذهنا افصل بني محرة اخلجل ومحرة الغضب وبني محرة 

  املرعوب مل تساعده عبارة يف حماولة الفصل فإن القرائن ال تبلغها غايات العبارات 



  لنا فإذا متهد ذلك ق - ٥٠٤
ال يتوقف حصول العلم بصدق املخربين على حد حمدود وعدد معدود ولكن إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به 

فإذا وجدنا رجال مرموقا عظيم الشأن معروفا باحملافظة على رعاية املروءات حاسرا رأسه شاقا جيبه حافيا وهو 
دت اجلنازة ورؤى الغسال مشمرا يدخل وخيرج فهذه يصيح بالثبور والويل ويذكر أنه أصيب بوالده أو ولده وشه

القرائن وأمثاهلا إذا اقترنت بإخباره تضمنت العلم بصدقه مع القطع بأنه مل يطرأ عليه خبل وجنة والذي ذكره النظام 
ا فال ما أراه إال يف مثل هذه الصورة فإنه ال خيفى على غيب من حثالة الناس أن الواحد قد خيرب صادقا وقد خيرب كاذب

  تقع الثقة بأخباره 
ولكن لعله قال ال يبعد أن حيصل الصدق بإخبار واحد فعزى إليه جزم القول يف ذلك مطلقا وليس من اإلنصاف 

  نسبة رجل من املذكورين إىل اخلروج عن املعقول من غري غرض 
إخبار عدد كثري وإذ ذكرت إمكان حصول العلم بصدق خمرب واحد فإىن أفرض ختلف العلم بالصدق عن  - ٥٠٥

وجم غفري إذا مجعتهم إيالة وضمنهم يف اقتضاء الكذب حالة فإن امللك قد يواطىء قواد اجلند يف مكيدة ليواطئوا 
  باملترتبني يف مجلتهم وغرضه إخفاء أمره ليشن غارة فيقع التواطؤ على الكذب فيما أشرنا 

  إليه وال تعويل على العدد مبجرده أصال 
ذكرناه من تقدير جامع على التواطؤ وبلغ املخربون مبلغا ال يقع يف طرد العادة اتفاق تعمد  ولكن إذا انتفى ما

الكذب فيهم وال جيري ذلك من امثاهلم سهوا وغلطا أيضا فتصري حينئذ الكثرة مع انتفاء أسباب التواطؤ قرينة 
ور معه تقدير حالة ضابطة وإيالة حاملة ملحقة بالقرائن اليت ترتبت عليها العلوم فالعدد يف عينه ليس مغنيا إذ يتص

  على الكذب رابطة للكذب 
وأنا اآلن أخنل للناظر مجيع مصادر املذاهب ليحيط هبا ويقضى العجب من االطالع عليها ويتنبه لسبب  - ٥٠٦

  اختالف االراء فيها وجيعل جزاءنا منه دعوة خبري 
  نة وإن احتد املخرب ومل يطرد ذلك يف كل أحد أما النظام فإمنا نظر إىل إمكان الصدق مع القري - ٥٠٧
ونقل النقلة عن السمنية أهنم قالوا ال ينتهى اخلرب إىل منتهى يفضي إىل العلم بالصدق وهو حممول على أن  - ٥٠٨

  العدد وإن كثر فال يكتفي به حىت ينضم إليه ما جيري جمرى القرينة من انتفاء احلاالت اجلامعة 
   أن العلم بصدق املخربين تواترا نظرى وقد كثرت وذهب الكعيب إىل - ٥٠٩

املطاعن عليه من أصحابه ومن عصبة احلق والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة املخربين على النظر يف ثبوت إيالة 
  جامعة وانتفائها فلم يعن الرجل نظريا عقليا وفكرا سربيا على مقدمات ونتائج وليس ما ذكره إال احلق 

نون أن العدد معترب فانقسموا قسمني فاختبط قوم ومل جيدوا متعلقا عقليا فارجحنوا إىل أعداد وظن ظا - ٥١٠
  مسعية وكان هؤالء أبعد الربية عن درك احلق 

وتفطن آخرون لبطالن هذا املأخذ مع االصرار على التشوف إىل العدد فغال غالون فقالوا هم الذين ال حيويهم بلد 
  قاضي فضبط ما رآه دون عدد التواتر وبقى على تردد يف عدد التواتر وهذا كالم ركيك واقتصد ال

ومن عجيب األمر وهو خامتة الكالم ما أبديه االن قائال الكثرة من مجلة القرائن اليت تترتب عليه العلوم  - ٥١١
حبد أو تضبط بعد وما اجملتناة من العادات مع انضمام انتفاء اإلياالت عنها وكل قرينة تتعلق بالعادة يستحيل أن حتد 

عندي أن ذلك خيفى على املستطرفني يف هذا الفن فليت شعري كيف تشوفوا إىل ضبط ما يستحيل ضبطه مث 



  اختلفوا وتقطعوا 
وأنا أقول احملكم يف ذلك العلم وحصوله فإذا حصل استبان للعاقل ترتبه على القرائن فإن العلم يف العادة  - ٥١٢

لك باختالف الوقائع وعظم أخطارها وأحوال املخربين وهذا هو املنتهى الذي ليس ال حيصل هزال وقد خيتلف ذ
  بعده مطلب ملتشوف 

  وحنن نذكر بعد ذلك جمامع من كالم الناس يف شرط التواتر وراء ما ذكرناه بعضها قريب مقتصد وبعضها باطل 

نوا به أن العصور إذا تناسخت فال فمما ذكره األصوليون يف شرط التواتر استواء الطرفني والواسطة وع - ٥١٣
يكفي توافر الشرائط وكمال العدد يف طرف النقل من الرسول صلى اهللا عليه و سلم مثال بل ينبغي أن يدوم ذلك 

  يف كل عصر وقد ينقلب التواتر احادا وقد يندرس ما تواتر دهرا على ما سيأيت ذلك مشروحا 
سلم يف حقوقنا ما اطردت الشرائط فيه عصرا بعد عصر حىت انتهى  فاملتواتر من أخبار الرسول صلى اهللا عليه و

إلينا وهذا ال خفاء به ولكنه ليس من شرائط التواتر وحاصل ذلك أن التواتر قد ينقلب احادا وليس األمر كذلك 
  ولكنه من تفاصيل القول فيما يتواتر وينقلب احادا وليس من شرائط وقوع التواتر 

املقاالت عن اليهود أهنا اشترطت يف التواتر أن يكون يف املخربين أصحاب ذلة وذكر بعض أصحاب  - ٥١٤
وصغار وزعموا أنه إذا كان أصحاب األخبار أصحاب االختيار ومل خيتلط هبم أقوام هم حتت صغار االنتهار فقد 

  يظن بذوي االختيار االستجراء على الكذب 
مع رعاية القرائن املذكورة إذا أخربوا عن واقعة عاينوها نعلم  وهذا ساقط فإنا على اضطرار نعلم أن اجلمع العظيم

صدقهم وإن مل يكن من مجلتهم أهل ذلة ومثل هذا ال يعارضه تشكيك املتخيلني وما تشبثوا به من اجتراء أهل 
  االختيار على الكذب معكوس عليهم بإمكان محلهم على الكذب انتهارا وإجبارا 

واتر من أحكام العادات وال جمال لتفصيالت الظنون فيها فليتخذ الناظر العادة واجلملة يف ذلك أن الت - ٥١٥
  حمكمة 

وقد أتى هذا املقدار على أسرار ال حتويها أسفار وهو على إجيازه ال يغادر وجها من البيان متس إليه احلاجة وينزل 
  كل كالم وراءه كالفضل املستغىن عنه 

  فصل يف تقاسيم األخبار

  ئمة رضي اهللا عنهم تقاسيم األخبار وقالوا إهنا ثالثة أقسام ذكر األ - ٥١٦
  أحدها ما يقطع بصدقه والثاين ما يقطع بكذبه والثالث ماال يقطع فيه بواحد منهما 

فأما ما يقطع بصدقه فمنه ما يوافق املعقول مث املعقول ينقسم إىل ضروري مهجوم عليه وإىل نظري يوصل  - ٥١٧
اخلرب عن الضروري فكقول القائل الضدان ال جيتمعان وكإخبار املخرب عن احملسوسات  إليه صحيح النظر فأما

  وحنوها من البدائه وأما اخلرب عن النظري فكقول القائل العامل حادث مفتقر إىل صانع خمتار إىل غري ذلك 
لفنون اليت ذكرمتوها ومما يتخاجل يف الصدر من هذا القسم أن املعترض قد يعترض فيقول خري املخرب يف ا - ٥١٨

ليس مقتضيا صدقا وإمنا السبيل املفضى إىل درك املخرب به نظر العقول يف ضرورهتا واألمر يف ذلك قريب فإن 
الغرض منه عد ما يوصف بالصدق من األخبار وما ذكرنا هبذه الصفة ومما حيكم بصدقه ما يقتضي اطراد العادة 

  ه ووضح أن تلقى الصدق منه مستند إىل مستقر العادة والقرائن العرفية موافقته وهو اخلرب املتواتر الذي سبق وصف



وذكر األستاذ أبو إسحاق رمحه اهللا قسما اخر بني التواتر واملنقول آحادا ومساه املستفيض وزعم أنه  - ٥١٩
  يقتضي العلم نظرا واملتواتر يقتضيه ضرورة ومثل ذلك املستفيض وما يتفق عليه أئمة احلديث 

لذي ذكره مردود عليه فإن العرف واطراد االعتياد ال يقضي بالصدق فيه وال نرى وجها يف النظر يؤدي إىل وهذا ا
  القطع بالصدق نعم ما ذكره مما يغلب على الظن الصدق فيه فأما أن يفضي إىل العلم به فال 

حمكوم بصدقه وفصل ذلك يف  وقال األستاذ أبو بكر بن فورك رمحه اهللا اخلرب الذي تلقته األئمة بالقبول - ٥٢٠
بعض مصنفاته فقال إن اتفقوا على العمل به مل يقطع بصدقه ومحل األمر على اعتقادهم وجوب العمل خبرب الواحد 

  وإن تلقوه بالقبول قوال وقطعا حكم بصدقه 
ى حكم قال القاضي ال حيكم بصدقه وإن تلقوه بالقبول قوال وقطعا فإن تصحيح األئمة للخرب جمرى عل - ٥٢١

الظاهر فإذا استجمع خرب من ظاهره عدالة الراوي وثبوت الثقة به وغريها مما يرعاه احملدثون فإهنم يطلقون فيه 
  الصحة وال وجه إذا للقطع بالصدق واحلالة هذه 

لعلم مث قيل للقاضي لو رفعوا هذا الظن وباحوا بالصدق فماذا تقول فقال جميبا ال يتصور هذا فإهنم ال يتوصلون إىل ا
  بصدقه ولو قطعوا لكانوا جمازفني وأهل اإلمجاع ال جيتمعون على باطل 

  ومن أقسام الصدق مدلول املعجزة والتحق به صدق النيب وصدق كل من صدقه النيب عليه السالم  - ٥٢٢
  فأما القسم الثاين من األقسام الثالثة فهو ما يقطع بكونه كذبا  - ٥٢٣

  قول ضرورة أو نظرا وهو مناقض ملا يوافق املعقول يف القسم األول وهو متنوع فمنه ما خيالف املع
  ومنه ما جيري على وجه يكذبه حكم العادة وهذا يتفنن فنونا منها 

أن خيرب آحاد بوقوع حادثة عظيمة حكم العادة فيها أن تشيع لو وقعت فإذا مل تشع تبني كذب املخربين وهي 
فيها أمم يف البلدة على قرب من العهد وكاإلخبار عن دخول ملك صقعا كإخبار أقوام من اآلحاد عن مقتلة هلك 

فهذا وما يف معناه حكم العرف فيه الشيوع وهذا من األصول العظيمة اليت تستند إليها امور خطرية وتتوجه فيها 
  غائلة هائلة وحنن نعددها ونأيت مبجامعها إن شاء اهللا تعاىل 

ت الروافض يف ادعاء النص على على كرم اهللا وجهه يف اإلمامة فإن هذا لو فمما نبينه على ذلك إيضاح هب - ٥٢٤
كان ملا خفى عن أهل بيعة السقيفة ولتحدثت به املرأة على مغزهلا وألبداه خمالف أو موالف وهبذا املسلك يتبني 

العيسوية إذ بطالن قول من يقول إن القرآن الكرمي قد عورض فإن ذلك لو جرى ملا خفى وبه يتبني فساد قول 
قالوا يف التوراة إن موسى آخر مبعوث فإن ذلك لو كان لذكره أحبار اليهود يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم وملا أبدوا عنه معدال إىل حتريف نعت رسول اهللا عليه السالم وتبديل األقرن 

  باألبلج واألدهم باألشقر إىل غري ذلك من حتريفاهتم 
اضح يف ذلك أن مسلك العلم بصدق اخلرب املتواتر على ما سبق وصفه أن املخربين ال والقول الو - ٥٢٥

يتواطئون عند زوال القرائن الضابطه واالياالت احلاملة على التواطؤ ويئول مستند القول إىل مطرد العرف وهذا 
  املسلك بعينه مطرد يف شيوع الفنون اليت ذكرناها 

يوع ينقسم فمنه ما يثبت على الشيوع عند الوقوع وينقله املخربون تواترا مث ما يقضى العرف فيه بالش - ٥٢٦
زمنا مث يتناقص اهتمام النقلة بنقله حىت ينتهي إىل نقل اآلحاد وقد يفضى طول األمد إىل دروسه ومنه ما يتمادى 



  زمان التواتر فيه إذا قامت يف النفوس دواعي نقله 
ما ضاهاها والقسم الثاين ميثل باألمور الدينية فإن مهم أصحاب الدين والقسم األول ميثل بدخول ملك بلدة أو 

  متوفرة على نقل اجلليات فيه فإن وهي فباحلرى أن يتداعى إىل األخبار الدينية الدروس 
ومما يتعلق بذلك أن اجلمع العظيم إذ تواطئوا على الكذب المر إياىل فإن كذهبم يستبني على ممر الزمان يف  - ٥٢٧
  لعرف وينكشف الغطاء فيه على قرب حكم ا
  فهذه األصول مهدناها وبينا ما يستند من أمور الدين إليها  - ٥٢٨

  وحنن نوجه اآلن أسئلة يتعني االعتناء بالبحث عنها ونذكرها أوال مث نتعقبها بالكالم عليها إن شاء اهللا 
يف حج رسول اهللا صلى اهللا عليه و  فمنها أن حجة الوداع كانت من أظهر الوقائع وقد اختلف الرواة - ٥٢٩

  سلم فنقل طائفة أنه أفرد ونقل اخرون أنه قرن 
  ومنها أن انشقاق القمر كان من أعظم االيات مث مل يثبت النقل فيه تواترا على أنه أمر ديين 

لى اهللا عليه و ومنها وهو أعوصها إفراد اإلقامة وتثنيتها فإن بالال كان يقيم بعد اهلجرة إىل انقالب رسول اهللا ص
سلم إىل رضوانه يف اليوم والليلة مخس مرات مث اختلف النقلة فيه وغاية بعض العلماء أن يثبت ظهور رواياهتم وحمل 

  اإلشكال أنه كيف مل ينقل تواترا 
  فهذه األسئلة يتعني االعتناء باالنفصال عنها وتنزيلها حماهلا  - ٥٣٠

  التردد يف نقله أنه صلى اهللا عليه و سلم  فأما إحرام رسول اهللا عليه السالم فسبب

كان على تردد يف أمره وقيل إنه مطلقا ينتظر الوحى فنزل عليه جربيل ان جيعله حجا هكذا رواه جابر بن عبد اهللا 
وهو أحسن الرواة سياقا للرواية وهذا إىل علم الصحابة بأن اإلفراد والقران مجيعا مسوغان وال يبعد يف حكم العادة 

االعتناء باألفضل واألكمل وال ميتنع أن يلتحق مبا ذكرناه يف أثناء الكالم وهو ما يقتضى العرف إشاعته أوال عدم 
  مع إفضاء األمر إىل الدروس على قرب وليس هذا ببعيد يف السرب 

وباجلملة ما ذكرناه من حكم الشيوع متلقى من ضرورات العقول فليس فيه مراء فإن عورضنا بواقعة وجهل 
سائل فيها جرياهنا على خالف األصل املمهد مل يقبل ذلك منه قطعا واعتقد يف الواقعة خروجها عن حكم القاعدة ال

ومباينتها هلا يف وجه مث اخلرية إلينا أن أحببنا اقتصدنا على إمجال ذلك وإن أحببنا تكلفنا حممال يقتضي اخلروج عن 
  حكم العرف وال سبيل إىل تشكيك األنفس 

ا انشقاق القمر فذهب بعض علماء اإلسالم إىل أن معىن قوله تعاىل وانشق القمر أنه سينشق عند قيام فأم - ٥٣١
الساعة وشهد لذلك ذكره مقترنا باقتراب الساعة والشيء إذا تناهى قربه يقام املاضي فيه مقام املستقبل قال اهللا 

ل احلليمي إىل هذا املذهب وميكن أن يقال انشقاق القمر تعاىل أتى أمر اهللا فال تستعجلوه معناه سيأيت أمر اهللا وقد ما
اية ليلية لعله جرى واخللق نيام واملتيقظون يف أكنان ال يترقبون القمر وإن حلظة الحظ وفاقا فغري بدع أن حيمله 
ع على تشعب يف أشعة البصر وانعراج عن االستداد فهذا وجه التكلف فيه فإن وقع االنشقاق فال حمل لعدم الشيو

  فيه إال ما ذكرناه والتعويل على ما سبق من أن األمر الضروري ال خترمه التخييالت 
وأما أمر اإلقامة وهو من أغمض األسئلة فإهنا من الشعائر اجللية املتكررة فلم ينقدح عند القاضي وجه يف  - ٥٣٢

  عدم الشيوع إال أنه قال لعله كان 



وهذا قد يعترض عليه وجوب الشيوع يف أن بالال رضي اهللا عنه كان يثىن مرة ويفرد أخرى فلم يشع واحد منهما 
يفعل تارة هكذا وتارة هكذا مث املعتمد عندي يف ذلك أن الصحابة رضي اهللا عنهم هونت أمر اإلفراد والتثنية فلم 

بدع ثارت  يعتنوا باإلشاعة فإذا أشاعوا أفضى إىل الدروس وليس ذلك بدعا فيما ليس من العزائم وهذا تنضم إليه
مع تواتر من أصحاب سلطنة واقتهار فإنه جرى من اخر أيام على كرم اهللا وجهه إىل قريب من مائة سنة دواه 
تشيب النواصي واستجرأ على تغيري ما كان منوطا باألمراء وكانت اجلماعة وإقامة شعائرها من أهم ما يهتم به 

أهلى الناس عنه ما أحدثه النابغون وحقنا أن حنكم األصول  األمراء فلعل الشيوع على حكم العادة كان قد أثبت مث
  فيما نأيت ونذر وال نسلك مبسلك احلقائق ذبا عن مذهب 

فإن زعم زاعمون أن ما ذكرمتوه يتوجه يف النص على على رضي اهللا عنه قلنا لو كان لظهر يوم السقيفة  - ٥٣٣
اهرة وإمنا كان األمر فوضى وهذا واضح وأيضا فإن أمر فإن خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه ما كانت أيدت بشوكة ق

الواليات من أخطر األشياء يف العادات وال تتشوف النفوس لنقل شيء تشوفها إىل ما يتعلق بالواليات ففيها تطري 
  اجلماجم عن الغالصم وتتهالك النفوس يف 

   املالحم وهذا مطرد يف أحكام العادات ويف عرف أهل الديانات والواليات
وأما اإلقامة فشعار مسنون ليس بالعظيم الوقع يف العرف والشرع وقد مير بالناس أيام لو روجعوا عن كيفية 

  اإلقامات يف اجلماعات مل يذكروها 
ومما يلزم من هذا الفن اضطراب الرواة يف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتح مكة عنوة وصلحا  - ٥٣٤

يه السالم مع أكمل العدد والعدد منقول متواترا وال شك أنه عليه السالم مل يلق وهذا قريب فإن أصل دخوله عل
قتاال واألمر وراء ذلك تقديرات ختتبط فيها النقلة فلم يلزم مع متادى األمر وطول الزمن استمرار حكم الشيوع 

  فيها 
  وقد جنز ما حاولناه يف هذا القسم إذ قلنا كل خرب خيالفه حكم العرف فهو كذب 

  ومما نذكره من أقسام الكذب أن يتنبأ متنىبء من غري معجزة فيقطع بكذبه وهذا مفصل عندي  - ٥٣٥
فأقول إن تنبأ متنىبء وزعم أن اخللق كلفوا متابعته وتصديقه من غري آية فهو كاذب فإن مساقه مفض إىل تكليف ما 

  ذا قال ما كلف اخللق اتباعي ال يطاق وهو األمر بالعلم بصدقه من غري سبيل مؤد إىل العلم فأما إ

  ولكن أوحى إىل فال يقطع بكذبه 
فإن قيل من أصلكم القول بالكرامات اخلارقة للعادات فإذا أخرب املخرب أن جبال يقلع له من أصله فهذا  - ٥٣٦

قد يقلع إخبار خيالف حكم العرف والعادة ويلزم منه أن يقال أخربنا خمرب وحنن يف كن أن اجلبل املظل القريب منا 
  اآلن ينبغي أن جيوز صدقه اآلن محال على الكرامة وهذا يهدم أحكام العرف وما يتلقى منه 

قلنا هذا مما نستخري اهللا فيه فال وجه للتشكيك يف كذب هذا املخرب وإمنا جتوز الكرامات وقوعا عند عموم اخنراق 
فيما خيرب عنه فلينعم املنتهى إىل هذا الفصل نظره  العادات ومصري األمر إىل حالة ال يستبعد أهل العادة صدق املخرب

  وليتدبر غائلته بالبدل 
فأما القسم الثالث فهو الذي ال يقطع فيه بالصدق وال الكذب وهو الذي نقله االحاد من غري أن يقترن  - ٥٣٧

إىل العلم بصدق بالنقل قرينة تقتضي الصدق أو الكذب على ما سبقت اإلشارة إىل القرائن فهذا الصنف ال يفضى 



  املخرب وال يقطع بكذبه أيضا 
  وحنن نسعني باهللا ونستفتح اآلن القول يف أخبار اآلحاد واهللا املوفق للسداد 

  أخبار اآلحاد 
  مسألة 
ما ذهب إليه علماء الشريعة ومفتوها وجوب العمل عند ورود خرب الواحد على الشرائط اليت سنصفها  - ٥٣٨

ن خر الواحد ال يوجب العلم ويوجب العمل وهذا تساهل منهم واملقطوع به أنه ال يوجب مث أطلق الفقهاء القول بأ
العلم وال العمل فإنه لو ثبت وجوب العمل مقطوعا به لثبت العلم بوجوب العمل وهذا يؤدي إىل إفضائه إىل نوع 

خبرب الواحد مستند إىل  من العلم وذلك بعيد فإن ما هو مظنون يف نفسه يستحيل أن يقتضي علما مبتوتا فالعمل
األدلة اليت سنقيمها على وجوب العمل عند خرب الواحد وهذا تناقش يف اللفظ ولست أشك أن أحدا من احملققني ال 

  ينكر ما ذكرناه 
وذهب طوائف من الروافض إىل أن خرب الواحد ال يناط به وجوب العمل وهؤالء أنكروا اإلمجاع إذا مل يكن يف 

  ام القائم يف هذيان طويل اجملمعني قول اإلم
  وقد مال إىل ذلك بعض املعتزلة 

مث افترق نفاة العمل خبرب الواحد فذهب بعضهم إىل أن العقل حييل التعبد بالعمل به وذهب األكثرون إىل  - ٥٣٩
أنه ال يستحيل ورود الشرع به وهو من جتويزات العقل مث افترق هؤالء من وجه اخر فذهب ذاهبون إىل أن يف 

  شرع ما مينع التعلق به وقال اخرون مل تقم داللة قاطعة على العمل به فتعني الوقف ال
  وقد أكثر األصوليون وطولوا أنفاسهم يف طرق الرد على املنكرين 

  واملختار عندنا مسلكان أحدمها يستند إىل أمر متواتر ال يتمارى فيه إال  - ٥٤٠

رار من عقولنا أن الرسول عليه السالم كان يرسل الرسل وحيملهم جاحد وال يدرؤه إال معاند وذلك أنا نعلم باضط
تبليغ األحكام وتفاصيل احلالل واحلرام ورمبا كان يصحبهم الكتب وكان نقلهم أوامر رسول اهللا عليه السالم على 

ندفاع له سبيل اآلحاد ومل تكن العصمة الزمة هلم فكان خربهم يف مظنة الظنون وجرى هذا مقطوعا به متواترا ال ا
  إال بدفع التواتر وال يدفع املتواتر إال مباهت فهذا أحد املسلكني 

واملسلك الثاين مستند إىل إمجاع الصحابة وإمجاعهم على العمل بأخبار االحاد منقول متواترا فإنا ال نستريب أهنم يف 
الوا إىل البحث عن أخبار رسول اهللا الوقائع كانوا يبغون األحكام من كتاب اهللا تعاىل فإن مل جيدوا للمطلوب ذكرا م

صلى اهللا عليه و سلم وكانوا يبتدرون التعويل على نقل األثبات والثقات بال اختالف فإن فرض مزاع بينهم فهو 
آيل إىل انقسامهم قسمني فمنهم من كان يتناهى يف البحث عن العدالة الباطنة وال يقنع بتعديل العالنية ورمبا كان 

ه حتليف الراوي ومنهم من كان ال يغلو يف البحث فأما اشتراط التواتر فعلى اضطرار نعلم أهنم ما يضم إىل استقصائ
كانوا يرونه فإن أنكر منكر اإلمجاع فسيأيت إثباته على منكريه يف أول كتاب اإلمجاع إن شاء اهللا تعاىل فهذا هو 

  املعتمد يف إثبات العلم خبرب الواحد 
عم أن تكليف العمل خبرب الواحد يستحيل يف العقل فهني فقد تكرر مرارا أن إطالق وأما الرد على من يز - ٥٤١

االستحالة يتردد بني أن يستحيل وقوعه وجودا كاستحالة اجتماع الضدين وحنوها وهذا ساقط فإن تقدير اتباع 
  العمل عند اتفاق أمر يغلب على الظن غري مستحيل قطعا والواحد منا يكتسبه 



  وعبده واحملاالت يستحيل تقدير وقوعها شاهدا وغائبا فهذا قسم يف حق مأموره 
وقد نقول ليس يستحيل تقدير وقوعه استحالة اجتماع الضدين ولكن يستحيل وقوعه ملا فيه من استفساد اخللق 

وهذا ينجر االن إىل الصالح واألصلح واالستفساد واالستصالح وكل ذلك مرتب على التقبيح والتحسني العقليني 
  قد سبق القول فيهما يف صدر هذا اجملموع و

على أنا إن رمنا انتقاال عن هذه احملاجة فليس يتجه هلم ادعاء نقيض االستصالح فإنه ال ميتنع يف العقل أن  - ٥٤٢
يقع يف علم اهللا تعاىل أن اخللق لو كلفوا اتباع غلبات الظنون لصلحوا ولو تركوا سدى إىل وجدان اليقني لفسدوا 

ا فقد بطل مجيع ما ذكروه وإذا تقرر اجلواز عقال وقد قامت الداللة السمعية كما تقدم ذكره مل يبق أو كادو
  مضطرب يلوذ اخلصم به 

فإن قيل ليس يف العقل ما يوجب العمل خبرب الواحد وليس يف كتاب اهللا تعاىل ناص عليه وال مطمع يف التواتر 
الواحد خبرب الواحد وإذا احنسم املسلك العقلي والسمعي فقد  واإلمجاع مع قيام النزاع ويستحيل أن يثبت خرب

  حصل الغرض 
قلنا بنيتم كالمكم على أمرين أنتم منازعون فيهما أحدمها أنكم قلتم مل يستند العمل خبرب الواحد إىل التواتر وقد 

الواحد فقولكم أن ال إمجاع أوضحنا استناده إليه والثاين أنا نقلنا إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم على العمل خبرب 
  خطأ وحنن متسكنا بإمجاع سابق على مسائل اخلالف وإن متسكوا بأن يف 

إجياب العمل خبرب الواحد ادعاء العلم بوجوبه خبرب الواحد فقد تكلمنا عليه وبينا القول فيه فهذا لباب املسألة 
  ومقصودها املنتخل احملصل 

بهات املخالفني حىت يشتمل الكالم على املسلك احلق واستيعاب ولكنا نذكر وراء ذلك عيونا من ش - ٥٤٣
مجاهري وجوه القول استدالال وسؤاال وانفصاال وقد يستدلون بظاهر قوله تعاىل وال تقف ما ليس لك به علم واملخرب 

فاؤه الذي ليس معصموما عن اخلطأ وإمكان تعمد الكذب ال يتضمن خربه علما فهو حبكم القران مما ال جيوز اقت
واحتذاؤه وهذا مما ال يسوغ التمسك به فإن مضمون اآلية النهي عن اقتفاء الظنون من غري ضبط متأيد مبراسم 

الشارع وليس الغرض اإلضراب عن كل ما ليس معلوما فاملقصود إذا النهي عن اجملازفة يف الظنون مث غاية املتمسك 
لق بالظواهر فيما يبتغي القطع فيه فاجلواب احلق أن املتبع هو باالية أن يسلم له عموم معرض للتأويل وال جيوز التع

الدليل القاطع على وجوب العمل خبرب الواحد وقد قدمنا ما فيه مقنع يف ذلك وذلك الدليل هو املقتفى ال اخلرب وفيه 
  غنية وقد تقرر هذا مرارا 

ال مينع أن يعتمدوا الكذب أو يزلوا من غري  ورمبا يعودون إىل استبعاد تعليق األمور اخلطرية بأقوال خمربين - ٥٤٤
  قصد 

فإذا روى واحد ظاهر العدالة خربا مقتضاه سفك دم فاالستمرار على حقن الدم وانتظار قاطع فيه أغلب على الظن 
وأرجح يف مسلكه وقد تكلمنا على ذلك وأوضحنا أن املعتمد هو اخلرب املتواتر من سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  أو  سلم

إمجاع األمة ومها يفيدان العلم على قطع مث ما ذكروه منقوض عليهم بشهادة الشهود يف تفاصيل القضاء فإن األمور 
اخلطرية تربط هبا وإن كانت ال تفضي إىل القطع وهي متلقاة بالقبول وكذلك قول املفىت مقبول وإن كان متعرضا ملا 

لوهم فإن اعتذروا عن الشهادات والفتوى وزعموا أهنا مستندة إىل ذكروه يف مضطرب األوهام فقد سقط مع



  اإلمجاع فهذا قولنا يف خرب الواحد 
  مسألة 
ذهبت احلشوية من احلنابلة وكتبة احلديث إىل أن خرب الواحد العدل يوجب العلم وهذا خزى ال خيفى  - ٥٤٥

  مدركه على ذي لب 
تموه وخيطىء فإن قالوا ال كان ذلك هبتا وهتكا وخرقا حلجاب فنقول هلؤالء أجتوزون أن يزل العدل الذي وصف

  اهليبة وال حاجة إىل مزيد البيان فيه 
والقول القريب فيه أن قد زل من الرواة واألثبات مجع ال يعدون كثرة ولو مل يكن الغلط متصورا ملا رجع راو عن 

  روايته واألمر خبالف ما ختيلوه 
بالصدق مع ذلك حمال مث هذا يف العدل يف علم اهللا تعاىل وحنن ال نقطع بعدالة واحد فإذا تبني إمكان اخلطأ فالقطع 

بل جيوز أن يضمر خالف ما يظهر وال متعلق هلم إال ظنهم أن خرب الواحد يوجب العمل وقد تكلمنا عليه مبا فيه 
  مقنع 

  مسألة 
  قله ذهب اجلبائي إىل أن خرب الواحد ال يقبل بل ال بد من العدد وأ - ٥٤٦

اثنان وهذا الذي قاله غري متلقى من مسالك العقول فإهنا ال تفرق بني الواحد واالثنني وإمكان اخلطأ يتطرق إىل 
  اثنني تطرقه إىل الواحد فيتعني عليه أن يسند مذهبه هذا إىل سبيل قطعى مسعي وهو ال جيده أبدا 

جيري عليه فإنه كان ال يتكلق مجع رسولني وما ذكرناه من التمسك بكتب الرسول عليه السالم ورسله  - ٥٤٧
  إىل كل صوب بل كان يبعثهم وحيملهم نقل الشريعة على ما تقتضيه األحوال مفردين ومقترنني وهذا بني 

وكذلك مسلك اإلمجاع فإنا نعلم قطعا أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا يعملون يف الوقائع 
من مجلة الصحابة وال نستريب أنه لو وقعت واقعة واعتاص مدرك حكمها فروى  باألخبار اليت ترويها االحاد

الصديق رضي اهللا عنه فيها خربا عن الصادق املصدوق املصدوق عليه السالم البتدروا العمل به ومن ادعى أن مجلة 
داد فقد باهت وعاند األخبار اليت استدل هبا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أحكام الوقائع رواها أع

  وخالف ما املعلوم الضروري خبالفه 
فإن قيل أليس كان على يستظهر برواية العدد وروى أن أبا موسى األشعري ملا استاذن على عمر ومل يأذن  - ٥٤٨

  له انصرف ورده عمر وعاتبه يف انصرافه وقال هال وقفت فقال مسعت رسول اهللا عليه السالم يقول 

فإن أذن لكم وإال فانصرفوا فقال إن جئت مبن يشهد لك وإال أوجعت طهرك ضربا فجاء بأىب االستئذان ثالثة 
  سعيد اخلدري فشهد له 

وملا التبس على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر اجلدة يف املرياث قال املغرية بن شعبة أشهد أن رسول 
أو تأيت مبن يشهد لك فكان ذلك من أيب بكر اشتراط عدد يف اهللا عليه السالم أطعم اجلدة السدس قال أبو بكر ال 

  الرواة 
قلنا أما على كرم اهللا وجهه فلم ينقل عنه اشتراط العدد ولكنه كان حيلف بعض الرواة وهذا رأى انفرد  - ٥٤٩

ل به استظهارا وأما ما جرى للصديق والفاروق رضي اهللا عنهما فمحمول على االستظهار لريبة معترضة وأحوا
مقتضية مزيد تغليب على الظن وهذا جرى منهم على شذوذ وندور كدأب القضاة يف بعض احلكومات إذا 



استدعوا مزيدا على األعداد املرعية يف البينات فمن ادعى أن ذلك كان أصال عاما يف مجيع الروايات والرواة فقد 
  ادعى نكرا وقال هجرا 

تطاولت العصور وتناسخت األزمان والدهور فإنه شرط يف النقل عن مث ما ذكره يؤدي إىل رد معظم األحاديث إذا 
  كل راو وراويني واألعداد إذا تضاعفت أربت عند طول األعصار على عدد التواتر 

  وهذا منتهى القول يف العدد والكالم يف بقية الكتاب يتعلق بفصول 

  فصل يف صفة الرواة

  د واإلرسال وآخر يف كيفية التحمل وآخر يف كيفية الرواية وفصل مشتمل على التعديل واجلرح وفصل يف اإلسنا
  فصل يف صفة الرواة 

العقل واإلسالم والعدالة معتربة وأصحاب أيب حنيفة وإن قبلوا شهادة الفاسق مل جيسروا أن يبوحوا بقبول  - ٥٥٠
  رواية الفاسق فإن قال به قائل فقوله مسبوق بإمجاع من مضى على خمالفته 

البلوغ فقد اختلف األصوليون يف اشتراطه وتردد الفقهاء يف ذلك أيضا وعليه بنوا اختالفهم املشهور فأما  - ٥٥١
  يف قبول قوله يف رؤية اهلالل والقاضي يرى رد رواتيه وهو املختار عندنا 

اهللا عليه والدليل عليه أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما راجعوا الصبيان الذين كانوا خيالطون رسول 
السالم ويلجون على ستوره مع مسيس حاجتهم إىل من خيربهم عن دقائق أحوال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وراء احلجب فلم يؤثر عن أحد من احلكام واملفتني إسناد حكمه يف قضية إىل رواية صيب والذين اعتنوا جبمع 
ذي يعضد الطريقة أن معولنا يف إثبات العمل بأخبار االحاد الروايات وتأليف املسندات مل ينقلوا عن صيب أصال وال

  إرسال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتبه ورسله وبعثه والته وإمجاع الصحابة وال مأخذ سوى هذين 

فأما املأخذ األول فلم يبعث عليه السالم رسوال صبيا ومل حيمله أداء بيان حكم الشريعة وأما اإلمجاع فعلى ما سبق 
  قريره وليس يف العقول ما يرشد إىل القبول والرد ت

مث ذكر القاضي طريقة لطيفة فقال الصيب إن كان غري متكامل التمييز فال شك يف ردهم روايته وإن كان  - ٥٥٢
مميزا فقد بلغه أنه غري مؤاخذ بالكذب وال يزعه عن اهلجوم عليه وازع وهذه الصفة منه تؤمنه عن الالئمة وحمذور 

ة فباحلري أن جيريه على اخللف ويف النفوس على اجلملة صغو بني إىل التحريف ونقل األعاجيب فإذا الصبا املعتب
أوىل بأن ينتهض ردا للرواية من الفسق وما ذكرناه يغىن عن التمسك برد أقاريره وألفاظ عقوده فإن هذا من 

  القياس الفقهي فال يثمر قطعا 
م القاضي يف بعض مصنفاته تشبيب بإحلاق هذه املسألة باملظنونات وهذا ظاهر وحنن نرى القطع برد روايته ويف كال

  رأى الفقهاء والذي نراه القطع بالرد كما تقدم 
  مسألة 

  يف رواية املستور الذي مل يظهر منه نقيض العدالة ومل يتفق البحث الباطن عن عدالته 
  من األصوليني أنه ال تقبل روايته وهو املقطوع به عندنا  تردد احملدثون يف روايته والذي صار إليه املعتربون - ٥٥٣

واملعتمد فيه الرجوع إىل امجاع الصحابة فإنا نعلم منهم مبسلك االستفاضة والتواتر أهنم كانوا ال يقبلون روايات 
  حالته ويطلعوا اجملان والفسقة وأصحاب اخلالعة ولو ناداهم إنسان برواية ال يبتدروا العمل بروايته ما مل يبحثوا عن 



على باطن عدالته ومن ظن أهنم كانوا يعملون برواية كل جمهول احلال فقد ظن حماال وظهور ذلك مغن عن تقريره 
وإذا كنا نتعلق يف العمل بالرواية بإمجاعهم فإن مل نتحقق إمجاعهم على التوقف يف العمل برواية املستور مل جند متعلقا 

  وقد استمر لنا قطعا منهم التوقف يف اجملهول املتسور احلال نتمسك به يف قبول روايته فكيف 
والذي أوثره يف هذه املسألة أال نطلق رد رواية املستور وال قبوهلا بل يقال رواية العدل مقبولة ورواية  - ٥٥٤

ور حترميه الفاسق مردودة ورواية املستور موقوفة إىل استبانة حالته ولو كنا على اعتقاد يف حل شيء فروى لنا مست
فالذي أراه وجوب االنكفاف عما كنا نستحله إىل استتمام البحث عن حال الراوي وهذا هو املعلوم من عادهتم 

وشيمهم وليس ذلك حكما منهم باحلظر املترتب على الرواية وإمنا هو توقف يف األمر فالتوقف عن اإلباحة يتضمن 
قاعدة يف الشريعة ممهدة وهي التوقف عند بدء ظواهر األمور  االحنجاز وهو يف معىن احلظر فهو إذا حظر مأخوذ من
  إىل استتباهبا فإذا ثبتت العدالة فاحلكم بالرواية إذ ذاك 

ولو فرض فارض التباس حال الراوي واليأس من البحث عنها بأن يروي جمهول مث يدخل يف غمار الناس  - ٥٥٥
ر أن األمر إذا انتهى إىل اليأس مل يلزم االنكفاف وانقلبت ويعسر العثور عليه فهذه مسألة اجتهادية عندي والظاه

  اإلباحة كراهية 
  فإن قيل أليس روى أن أعرابيا شهد عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٥٥٦

على رؤية اهلالل فأمر النيب عليه السالم بالصيام ومل يبحث عن حال األعرايب قلنا لعله علمه وأحاط به علما فال 
  تمسك مبثل هذا مع تعارض االحتماالت فيه واملطلوب القطع يصح ال
فإن قالوا األصل نقيض الفسق فليطرد قبول الرواية إىل حتقق الفسق قلنا هذه دعوى عرية عن الربهان  - ٥٥٧

 وهو يف التحقيق اقتصار على ترمجة املذهب فإنا نقول الرواية قبوهلا موقوف على ظهور العدالة ومن خيالف يزعم أن
الرد منوط بظهور الفسق وعلى اجلملة لسنا نرتضي التمسك بالتخييالت يف مسالك القطعيات ويف كل أصل من 

األصول قاعدة كلية معتربة فكل تفصيل رجع إىل األصل فهو جار على السبيل املطلوب وكل ما مل جند مستندا فيه 
صحابة وقد قررنا سبيله فما ذكروه ليس قادحا ومتعلقه ختييل ظن فهو مطرح واألصل يف العمل باألخبار إمجاع ال

  فيه فال حيتفل به 
فإن قيل ثبت يف الشرع األمر بتحسني الظن بآحاد املسلمني إىل أن يظهر ما يناقض ذلك وإذا رددنا رواية  - ٥٥٨

  املستور كان ذلك منافيا لتحسني الظن به قلنا هذا من الطراز األول فال احتفال به 
حسني الظن حىت ال تطلق األلسنة باملطاعن فهذا فائدة حتسني الظن فأما أن يقال نبتدر إىل إراقة على أنا أمرنا بت

الدماء وحتليل الفروج برواية كل هاجم على الرواية بناء على حتسني الظن فهذا ال يتخيله إال خلو من التحصيل 
  واهللا املوفق 

  فصل يف التعديل واجلرح

ود الرواية وواضح أن القبول متوقف على ظهور العدالة وال يقع االكتفاء بظاهر إذا تقرر أن الفاسق مرد - ٥٥٩
الستر فنحن نذكر وراء ذلك التعديل واجلرح املعتربين يف الرواة ونقدم على غرضنا أصال وهو مرجوع الكتاب 

  وأصل الباب يف أخبار اآلحاد 
قبول الرواية ظهور الثقة بقول الراوي وكل ما ال جيزم  فنقول قد الح لنا على السرب واملباحثة أن املعىن املعتمد يف



الثقة فليس شرطا يف الرواية وما جيزم الثقة ففيه الكالم وليس يف الرواة والروايات تعبدات شرعية كما وردت 
 توقيفات الشرع بأمثاهلا يف رتب الشهادات ومنازل البينات من حنو اعتبار العدد وألفاظ خمصوصة ومكان معلوم إىل

غري ذلك ومن التعبدات املرعية يف الشهادة اشتراط احلرية فليتخذ الناظر الثقة يف الرواية معتربه فيما يأتى ويذر 
  فعليه إحالة معظم الكالم 

والدليل القاطع فيه الرجوع إىل شيم األولني فإنا نعلم أهنم كانوا يقبلون الرواية عند ظهور الثقة من املرأة واململوك 
حلر وقد رددنا على من يتخيل اعتبار العدد يف الرواية فإذا متهد ذلك وستكون لنا عودات إليه فالكالم قبوهلم من ا

يف التعديل واجلرح متفرع علىذلك وحنن ننقل املذاهب فيهما ونؤثر املختار عندنا ونؤكده باحلجاج اختيارا لإلجياز 
  إن شاء اهللا تعاىل 

 أحدمها التصريح والثاين الضمن فأما وقوعهما تصرحيا فقد قال قائلون فالتعديل واجلرح يقعان على وجهني - ٥٦٠
  ال بد من ذكر أسباهبا مجيعا وال يكفى إطالق التعديل واجلرح 

قال الشافعي رمحه اهللا إطالق التعديل كاف فإن أسبابه ال تنضبط وال تنحصر وإطالق اجلرح ال يكفي فإن أسبابه مما 
ض الناس اجلرح مبا لو أظهره مل يوافق عليه فال بد لذلك من ذكر أسباب اجلرح وهذا اختلف الناس فيه فقد يرى بع

  مذهبه رضي اهللا عنه يف تعديل الشهود وجرحهم 
  وقال بعض األصوليني يكفي إطالق التعديل واجلرح مجيعا وال حاجة إىل التعرض لألسباب فيهما 

الثقة وهي املعتربة وإطالق التعديل ال حيصل الثقة حىت  وقال القاضي رضي اهللا عنه إطالق اجلرح كاف فإنه خيرم
  يستند إىل أسباب ومباحثات وهذا الذي ذكره القاضي رضي اهللا عنه أوقع يف مآخذ األصول 

والذي أختاره أن األمر يف ذلك خيتلف باملعدل واجلارح فإن كان املعدل إماما موثوقا به يف الصناعة ال  - ٥٦١
ل إال عند علمه بالعدالة الظاهرة فمطلق ذلك كاف منه فإنا نعلم أنه ال يطلقه إال عن حبث يليق به إطالق التعدي

واستفراغ وسع يف النظر فأما من مل يكن من أهل هذا الشأن وإن كان عدال رضا إذا مل حيط علما بعلل الروايات 
  فال بد من البوح باألسباب وإبداء املباحثة التامة 

  الف أحوال من جيرح والعامى العرى عن واجلرح أيضا خيتلف باخت

والتحصيل إذا جرح ومل يفصل فال يكترث بقوله فأما من يثري جرحه املطلق خرم الثقة فمطلق جرحه كاف يف 
  اقتضاء التوقف 

  فهذا بيان املذاهب واإلمياء إىل مستند كل فريق وذكر املختار مؤيدا مبعترب الباب هو بيان التصريح بالتعديل واجلرح 
مث قال احملققون يكفي يف التعديل واجلرح قول واحد وذهب بعض احملدثني إىل اشتراط العدد وهذا مما ليس  - ٥٦٢

حيتفل به فإنه قد ثبت أن أصل الرواية ال يعترب فيه العدد فال معىن لالحتكام باشتراطه يف التعديل واجلرح وال يشك 
بة رضي اهللا عنهم لو فرض انفراده بتعديل أو جرح ملا كان منصف أن الصديق رضي اهللا عنه وغريه من جلة الصحا

أهل العصر يعتربون انضمام قول اخر إىل قول املعدل أو اجلارح وهذا كله مرتبط بالثقة كما تقدم فإذا كان قول 
  الواحد يفيد الثقة كفى وإذا كان اجلارح الواحد خيرمها أفاد جرحه ردا أو توفقا 

ح الواقعان ضمنا فلتقع البداية بالتعديل فمما عد يف التعديل ضمنا إطالق الرجل العدل فأما التعديل واجلر - ٥٦٣
  الرواية عن الرجل من غري تعرض له جبرح أو تعديل فهذا مما اختلف يف احملدثون واألصوليون 



ادة ذلك فذهب ذاهبون إىل أن إطالق الرواية تعديل ومنع آخرون ذلك والرأى فيه عندي التفصيل فإن ظهر من ع
  الراوي االنكفاف عن الرواية عمن يتغشاه ريب واستبان أنه ال يروي إال عن موثوق به فرواية مثل هذا الشخص 

تعديل وإن تبني من عادته الرواية عن الثقة والضعيف فليست روايته تعديال وإن أشكل األمر فلم يوقف على عادة 
  حيكم بأن روايته تعديل وهذا من أصناف ما يعد تعديال ضمنا مطردة لذلك الراوي يف الفن الذي أشرنا إليه فال 

ومما يذكر يف هذا القسم عمل الراوي مبا رواه مع ظهور إسناده العمل إىل الرواية وقد قال قائلون إنه  - ٥٦٤
  تعديل وقال اخرون ليس بتعديل 

الحتياط فإنه تعديل وإن كان ذلك والذي أرى فيه أنه إذا ظهر أن مستند فعله ما رواه ومل يكن ذلك من مسالك ا
يف سبيل االحتياط مل يقض بكونه تعديال فإن املتحرج قد يتوقى الشبهات كما يتوقى اجلليات وهذا ينعطف أيضا 

  على الثقة واعتبارها 
  وهذا جناز الكالم يف هذا الفن 

  مسألة 
 العمل خبرب الواحد قطع برده وإن مل قال القاضي أبو بكر رضي اهللا عنه إذا مل جند معتصما مقطوعا به يف - ٥٦٥

يظهر له قاطع ناص يف الرد وبىن ذلك على أن معتمدنا يف العمل بأخبار االحاد قطعا إمجاع من قبلنا فحيث ال جند 
  قاطعا ال حنكم بالعمل إذ لو حكمنا به لكنا بانني القطع بالعمل على غري قاطع وهذا ال سبيل إليه 

يال فالذي أراه أنه يلتحق باجملتهدات ويتعني على كل جمتهد فيه اجلريان على حكم وهذا الذي ذكره وإن كان خم
  اجتهاده 

  والدليل القاطع فيه أنا نعلم أنه كان يقع يف عصر أصحاب رسول اهللا 

 صلى اهللا عليه و سلم أحاديث يقبلها بعض ويتوقف عن قبوهلا اخرون مث كان القابلون هلا ال يعابون وال يكثر النكري
عليهم من الرادين وكانوا جيرون ذلك جمرى اجملتهدات يف مظان االحتماالت فإذا قطعنا بوقوع ذلك منهم وإحلاقهم 

ذلك مبواقع التحري والتوخي فقد صادفنا قاطعا يف وجوب العمل باالجتهاد يف جمال الظن وهذا بالغ حسن فإذا 
  جرت أمثال من اجملتهدات أحلناها على هذا القانون 

   مسألة
جرى رسم األصوليني بعقد مسألة يف فن من التعديل واجلرح مشتملة على تعديل صحب رسول اهللا صلى  - ٥٦٦

اهللا عليه و سلم وإمنا متس احلاجة إليها يف أصول اإلمامة ولكنها قد تتعلق ببعض مسائل الشرع ففي الفقهاء من 
 صلى اهللا عليه و سلم كأىب هريرة وابن عمر طرق مسالك الطعن والغمز إىل أقوام من مشاهري أصحاب رسول اهللا

  وغريمها 
وحنن نذكر نكتا قاطعة يتخذها املرء وزره ومعتضدة إذا عارضه طعان حياول مغمزا يف رواة أخبار رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم من الصحابة 
ليهم كاية أهل البيعة بيعة فمما نصدر القول به اآليات املشتملة على تقريظهم وإطرائهم وحسن الثناء ع - ٥٦٧

الرضوان فإنه تعاىل قال لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة واآليات الواردة يف اجملاهدين مع 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كثرية واتفق املفسرون على أن قوله تعاىل كنتم خري أمة أخرجت للناس واردة يف 

  عليه و سلم فإذا هم  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا



  معدلون بنصوص الكتاب مزكون بتزكية اهللا تعاىل إياهم 
ومن أقوى ما يعتصم به على اجلاحدين املعاندين سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإنه كان يعرف  - ٥٦٨

ه حذيفة بن اليمان أهل النفاق بأعياهنم ال خيفى عليه مضمر الشقاق بينهم وقد مساهم بأعينهم لصاحب سره ومؤمتن
وكان عليه السالم يبجل أهل اإلخالص منهم وينزهلم منازهلم وحيل كال على خطره يف جملسه وكانوا رضي اهللا 
عنهم معدلني بتعديله عليه السالم مزكني أبرارا وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعتمدهم يف نقل آثاره 

ا عنه ناقلني وخمربين واشتهر ذلك من سريته صلى اهللا عليه و سلم وأخباره ويسأهلم عن أخبار غابت عنه وكانو
  فيهم فكان ذلك مسلكا قاطعا يف ثبوت عدالتهم بتعديل الرسول عليه السالم إياهم عمال وقوال 

ومما يتمسك به يف أيب هريرة رضي اهللا عنه أن عمر مع تنزهه عن املداراة واملداجاة واملداهنة اعتمده وواله  - ٥٦٩
زمانه أعماال جسيمة وخطوبا عظيمة وكان يتوىل زمانا على الكوفة وكان يبلغه روايته عن رسول اهللا صلى اهللا  يف

  عليه و سلم فلو مل يكن من أهل الرواية ملا كان يقرره عمر رضي اهللا عنهما مع العلم بإكثاره 
هل احلديث قال حممد بن إمساعيل وقد اجتمع السابقون على الرواية عن هؤالء وكذلك األئمة املعتربون من أ

  البخاري روى عن أيب هريرة سبعمائة من أوالد املهاجرين واألنصار وأما ابن عمر فال يتعرض للقدح فيه إال 

  جسور وقد زكاه جربيل عليه السالم إذ قال لرسول صلى اهللا عليه و سلم نعم الرجل عبد اهللا 
عليه السالم واتفاق الصحابة والتابعني وأئمة احلديث رضي اهللا فقد ثبت تعديلهم بنصوص الكتاب وسرية الرسول 

  عنهم أمجعني وال احتفال بعد ذلك مبطاعن النابغة الثائرين بعد انقراض األئمة املاضني 
فأن قيل ما متسكتم به من تعديل الرسول عليه السالم إياهم وإكرامه هلم إن سلم لكم فإنه ليس متضمنا  - ٥٧٠

مستقبل الزمان وقد أحدث بعضهم هنات واقتحموا موبقات يزول بأدناها نعت العدالة واستقامة نصا بعصمتهم يف 
احلالة ورمبا اندفعوا يف أقاصيص وأحوال جرت يف مثار الفنت ولو تتبعناها لطال املغزى واملرام وتعدى الكالم حد 

  االختصار 
علق بشيء يبغى به طعنا إال وينقدح مثله متطرقا إىل فالوجه احملصل لغرضنا القاطع الشغب عنا أن نقول ال يتعلق مت

من يعدله الطاعن ويؤدي مساق إىل الطعن يف مجيع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكل مسلك يفضي 
إىل تعميم الطعن يف جلة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو مردود من سالكه فهذا وجه مقطوع به 

  ر عظيم الوقع واخلط
والذي يعضد ذلك أن من تعلق بشيء من املطاعن يف معني من الصحابة فعورض مبثله فيمن يوافق على  - ٥٧١

تعديله فسينتهض الطاعن حلمل ما عورض به على حمامل يف اجلواز وحتسني الظن ويتجه أمثاهلا وأجلى منها فيمن 
  ضاء هبا ومل يكن بعضها ذكره وإذا تعارضت األقوال على حنو واحد وعسر اجلمع بينها والق

  أوىل من بعض فالوجه سقوطها واإلضراب عنها واالستمساك مبا متهدت به عدالتهم من املسالك املتقدمة 
وإمنا تعدينا طور االقتصار قليال لسؤال به اختتام اإلشكال ويف جوابه حتقيق االنفصال وهو أن قائال لو  - ٥٧٢

وجوه ممكنه يف اجلواز ولستم قاطعني هبا بل وافقتم الطاعنني على أنه ال  قال غايتكم محلكم ما نقل من هناهتم على
جيب عصمة غري املرسل عليه السالم فإذا ترددت أحواهلم فليقتض ترددها وقوفا عن تعديلهم فإن التردد يناقض 

  احلكم البات 
ن تعديلهم ففيه ظهور وسبيل اجلواب عن هذا أن نقول هذا أوال نزول عن التصريح بالطعن ورضا بأن ينكف ع



  بطالن القطع بالطعن 
على أنا نقول ما ذكرمتوه مدفوع باإلمجاع فإن األمة جممعة على أنه ال يسوغ االمتناع عن تعديل مجيع أصحاب 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما ذكره هذا السائل يوجب التوقف يف تعديل كل نفر من الذين البسوا الفنت 
ضمن هذا االنكفاف عن الرواية عنهم وهذا باطل من دين األمة وإمجاع العلماء فانتهض اإلمجاع وخاضوا احملن ومت

على بطالن هذا الطرف حجة باتة على بناء األمر على حتسني الظن وردهم إىل ما متهد هلم من املآثر بالسبيل السابقة 
  وهذا من نفائس الكالم 

ن الصحابة هم نقلة الشريعة ولو ثبت توقف يف رواياهتم الحنصرت ولعل السبب الذي أتاح اهللا اإلمجاع ألجله أ
  الشريعة على عصر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وملا استرسلت على سائر األعصار 

  فصل يف املراسيل واملسندات وذكر املذاهب فيها وإيضاح املختار منها

ونشري إىل عمدة كل فريق وخنتتم الكالم نصدر هذا الفصل بذكر صور املرسالت مث ننقل املقاالت  - ٥٧٣
  باملرتضي املختار عندنا 

فمن صور املراسيل أن يقول التابعي قال رسول اهللا صلى اهللا عله وسلم فهذا إضافة إىل الرسول عليه السالم مع 
 السكوت عن ذكر الناقل عنه وهذا جيري يف الرواة بعضهم مع بعض يف األعصار املتأخرة عن عصر رسول اهللا

  صلى اهللا عليه و سلم 
  وإذا قال واحد من أهل عصر قال فالن وما لقيه وال مسى من أخرب عنه فهو ملتحق مبا ذكرناه 

ومن الصور أن يقول الراوي أخربين رجل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو عن فالن الراوي من غري أن 
  يسميه 

  ا عن فالن أو عن رسول اهللا عليه السالم ومن الصور أن يقول أخربين رجل عدل موثوق به رض
ومن صور املراسيل إسناد األخبار إىل كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإمنا التحق هذا القسم باملرسالت من 

جهة اجلهل بناقل الكتب ولو ذكر من يعزو اخلرب إىل الكتاب ناقله وحامله التحق احلديث باملسندات فهذه صور 
  املراسيل 

  العمل باملراسيل وقبوهلا حكم

وأبو حنيفة قائل جبميعها قابل هلا عامل هبا والشافعي رضي اهللا عنهما ال يعمل بشيء منها ومتعلق أصحاب  - ٥٧٤
أيب حنيفة أن الراوي إذا كان يف نفسه عدال ثقة فروايته حممولة على وجه يقتضي القبول ولو عني من روى عنه 

بل تعديله كما قبلت روايته فإذا أرسل احلديث جازما وأطلق الرواية باتة أشعر وعدله وكان من أهل التعديل لق
  بنهاية الثقة 

وقال بعض أئمة احلديث إذا قال التابعي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ذلك أوىل من ذكره  - ٥٧٥
كوت عن ذكر من نقله إال مع انتفاض معينا منهم فإنه ال حيكم بإثبات قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع الس

قلبه عن الشبهات وطرق الريب وإذا ذكر معينا فكأنه ال يتقلد صحة الرواية وإمنا يكل األمر إىل الناظرين فيمن 
  روى عنه 



ومما متسك به القائلون باملراسيل أن أخبار أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقبولة وإن كان يف  - ٥٧٦
ل ال سيما أخبار الذين كانوا صبية يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث وفرت حظوظهم من بعضها إرسا

العلوم بعد انقالب رسول اهللا إىل رمحه اهللا صلى اهللا عليه و سلم كابن عباس وابن الزبري وغريمها رضي اهللا عنهم مث 
مراسيل وحنن نتتبع ذلك على ما ينبغي عند  كانت أخبارهم مقبولة يف الصحابة والتابعن مع القطع بأن معظمها

  ذكرنا ما خنتاره إن شاء اهللا تعاىل 

وأما الشافعي رضي اهللا عنه فإن استدل على رد املراسيل بأن الراوي إذا مل يذكرمن روى له فهو جمهول  - ٥٧٧
الراوي تعديل من روى  يف حقوقنا وقبول خرب من جنهله وال نعرفه مستجمعا للصفات املرعية ال وجه له ورمبا علم

احلديث ولو ذكره لغريه لعرف املخرب عنه ما مل يعرفه فإذا اإلضراب عن ذكر الراوي خيرم الثقة ويطرق إىل القلوب 
التردد فإذا مسى الراوي من حدثه وعدله وطرد الناظرون اجلرح إن وجدوه واستمر الزمن ومل يعثر على سبب 

روى عنه فليست العدالة مقطوعا هبا ألن معتمدها أمور ظاهرة وأسباب جارح فيحصل به الثقة وإذا مل يسم امل
اجلرح أخفى منها والتعديل على اإلهبام مع تركه تسمية املعدل ال يتضمن الثقة يف حق غري املعدل هذا معتمد 

  الشافعي ويقوى كالمه جدا يف بعض الصور كما سننبه عليه إن شاء اهللا تعاىل 
  ب أيب حنيفة رضي اهللا عنه أوال يعارض هذا املسلك فيوهنه وما اعتمده أصحا - ٥٧٨

وما ذكروه من أمر الصحابة رضي اهللا عنهم وإرساهلم احلديث فقد قال القاضي منتصرا للشافعي ثبوت االحتجاج 
مبا أطلقه أحداث أصحاب رسول اهللا صلى اللهعليه وسلم من الروايات مع ترددها بني اإلسناد واإلرسال ال يثبت 

الحتجاج مبا حتقق اإلرسال فيه إال من جهة القياس واألقيسة الظنية املعنوية منها والشبهية يقتضي ما يصح منها ا
  على السرب العمل وال يسوغ استعماهلا يف القطعيات يف النفى واإلثبات 

بطل على ما زعم حاصل التمسك بذلك اعتبار ما حتقق فيه اإلرسال مبا تعارض فيه احتمال اإلسناد واإلرسال فقد 
  هذا املسلك 

  فإذا وضح اعتبار ما متسك به النفاة واملثبتون فقد جاز أن نوضح املختار قائلني  - ٥٧٩
وقد ثبت أن املعتمد يف األخبار ظهور الثقة يف الظن الغالب فإن اخنرمت اقتضى اخنرامها التوقف يف القبول وهذا 

املعىن استفاضة وتواترا فإذا سربنا ما ردوه وما قبلوه حيصل لنا من األصل مستندة اإلمجاع الذي ثبت نقله من طريق 
  طريق السرب أهنم مل يرعوا صفات تعبدية كالعدد واحلرية وإمنا اعتمدوا الثقة احملضة فلتعترب هذه قاعدة يف الباب 

فليس يف هذا  ومساقها يقتضي رد بعض وجوه اإلرسال وقبول بعضها فإذا قال الراوي مسعت رجال يقول قال فالن
املسلك من الرواية ما يقتضي الثقة فالوجه القطع بردها وإن قال مسعت رجال موثوقا به عدال رضا يقول مسعت 
فالنا وكان الراوي من يقبل تعديله لعدالته واستقامة حالته وعلمه باجلرح والتعديل ودرايته فهذا يورث الثقة ال 

  حمالة 
بل هي على أحناء وهلا مبتدأ ومنتهى ووسائط بينهما ويبعد أن يشترط يف  وليست الثقة على قضية واحدة - ٥٨٠

الراوي أن يعرفه كل من يبلغه خرب مسند حىت يسنده إليه وإذا استحال اشتراط هذا لزم على االضطرار تعديل 
 أمتارى فيه حال من يلتزم موجب اإلخبار على تعديل األئمة املشهورين وعرفاهنم فإذا قال أخربين الثقة أو من ال

خريا ونبال فقد أفضى ذلك إىل املطلب املقصود يف الثقة أو من ال أمتارى فيه خريا ونبال فقد أفضى ذلك إىل املطلب 
  املقصود يف الثقة وكذلك إذا قال اإلمام الراوي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



ا وعكسا يف صور اإلرسال وليحكم يف رده وقبوله فهذا بالغ يف ثقته مبن روى له فليطرد الطارد ما ذكرناه طرد
  مبوجب الثقة 

مث خمالفة الشافعي يف أصول الفقه شديدة وهو ابن جبدهتا ومالزم أرومتها ولكين رأيت يف كالم الشافعي ما  - ٥٨١
  يوافق مسلكي هذا وتقر به األعني 

ل يف كتاب الرسالة العدل املوثوق به إذا قال رمحه اهللا مرسالت ابن املسيب حسنة وشبب بقوهلا والعمل هبا وقا
  أرسل وعمل مبرسله العاملون قبلته 

وقد تعرض القاضي لتفصح كالم الشافعي يف هذا الفصل فقال قوله مراسيل ابن املسيب حسنة لست أدري ما 
سندا من الذي حيسنها وقد بلغت عن هذا احلرب أنه قال يف بعض جمموعاته تتبعت مراسيل سعيد فألفيت معظمها م

  غري طريقه 
وهذا فيه نظر فإن التمسك بإسناد من أسند وعليه إحالة العمل والقبول ال على املراسيل فأما العمل إن مل يكن على 

  وفاق فال وقع له وإن كان على وفاق فالتمسك باإلمجاع فهذا معترضه على الشافعي 
فيها مزيد تأكيد مبا يغلب على الظن من جهة أن  والذي الح يل أن الشافعي ليس يرد املراسيل ولكن يبغي - ٥٨٢

اإلرسال على حال جير ضربا من اجلهالة يف املسكوت عنه فرأى الشافعي أين يؤكد الثقة فليثق الناظر هبذا املسلك 
الذي ذكرته فعلى اخلبري سقط وقد عثرت من كالم الشافعي على أنه إن مل جيد إال املراسيل مع االقتران بالتعديل 

  اإلمجال فإنه يعمل به فكأن  على

إضرابه عن املراسيل يف حكم تقدمي املسانيد عليها وهذا إذا اقترن املرسل مبا يقتضي الثقة وهذا منتهى القول يف 
  ذلك واهللا أعلم 

وقد مسى األستاذ أبو بكر بن فورك رمحه اهللا قول التابعي قال رسول اهللا عليه السالم وقول تابع التابعي  - ٥٨٣
الصحايب منقطعا ومسى ذكر الواسطة على اإلمجال مرسال مثل أن يقول التابعي قال رجل قال رسول اهللا صلى  قال

اهللا عليه و سلم ويف كالم الشافعي إشارة إىل هذا وليس ذلك متعلقا بفرق معنوي وإمنا هو ذكر ألقاب يف الباب 
  لقول يف الرد والقبول على ما تفصل وحتصل ذكرناها حىت يطلع الناظر عليها إذا وجدها يف كالم األئمة وا

  فصل يف حتمل الرواية وجهة تلقيها ومن يصح منه حتملها

فنقول إذا روى الشيخ الذي منه التلقى شفاها ونطق مبا مسعه لفظا ووعاه السامع وحواه فهذا هو التحمل  - ٥٨٤
  والتحميل 

مبا حيرفه القارىء ولو فرض منه تصريف  ولو كان احلديث يقرأ والشيخ يسمع نظر فإن كان حييط - ٥٨٥
وحتريف لرده فسكوته واألخبار اليت تقرأ مبثابة نطقه واحلديث يستند بذلك فإن قيل هذا تنزيل منكم للسكوت 

منزلة القول وهذا من خصائص من جيب له العصمة قلنا إخباره تصرحيا ونطقا كان حتميال للرواية من جهة أنه أفهم 
  ن عباراته مبا أمسع السامع م

فإذا كان احلديث يقرأ وهو يقرر وال يأىب مع استمرار العادات يف أمثال ذلك فهذا على الضرورة حال حمل 
  التصريح بتصديق القارىء ومن مل يفهم من 



  هذه القرائن ما ذكرناه فال يفهم أيضا من اإلخبار النطقي 
ر ممن جيب عصمته فيقال السكوت مع القرائن اليت وأما ما ذكره السائل من أن السكوت إمنا ينزل منزلة التقري

وصفناها ينزل منزلة النطق مث النطق ممن ال يعصم عرضة للزلل أيضا ولكنا تعبدنا بالعمل بظواهر الظنون مع العلم 
بتعرض النقلة إلمكان الزلل وتعمد اخللف والكذب مث ما ذكرناه يتأيد بإمجاع أهل الصناعة فما زالوا يكتفون مبا 

  فناه يف تلقى األحاديث من املشايخ وهذا إذا كان الشيخ يدري ما جيري وص
ويلتحق هبذا القسم أن يكون عنده لألحاديث اليت تقرأ عليه نسخة مهذبة وكان ينظر فيها فهذا ثبت يكتفي مبثله 

  وال يشترط استقالل الشيخ حبفظ األحاديث عن ظهر قلبه 
ظر يف نسخة يعتمدها ولو فرض التدليس عليه ملا شعر فإذا قرىء عليه وإذا كان ال حييط هبا وكان ال ين - ٥٨٦

على هذه الصفة شيء من مسموعاته فهذا باطل قطعا فإن التحمل مرتب على التحميل فإذا مل حيمل الشيخ السامع 
مع ما الرواية فكيف حيملها وأي فرق بني شيخ يسمع أصواتا وأجراسا ال يأمن تدليسا والتباسا وبني شيخ ال يس

  يقرأ عليه والغرض املطلوب الفهم واإلفهام 
وتردد جواب القاضي فيه إذا كانت النسخة بيد غري الشيخ وكانت األحاديث تقرأ وذلك الناظر عدل مؤمتن ال 
يألو جهدا يف التأمل وصغوه األظهر إىل أن ذلك ال يصح فإن الشيخ ليس على دراية فيه فلم ينهض مفهما حممال 

كتفاء بنظر الغري فينبغي أن جيوز االكتفاء بقراءة القارىء املعتمد من النسخة املصححة فهذا ما يتعلق فلئن جاز اال
  بالتحمل وفيه بيان الغرض من التحميل 

مث املرعى يف صفة املتحمل االستمكان من الفهم والتحمل واملعترب يف صفته هو املعترب يف صفة متحمل  - ٥٨٧
ة والشيخ على خربة مما جيرى فال حاجة أن يقول الشيخ للقارىء كما قرأت أو أصبت الشهادة مث إذا جنزت النوب

أو ما جرى هذا اجملرى من األلفاظ وقد اشترط بعض احملدثني ذلك فإن كان هذا مذكورا للتأكيد واالستقصاء 
حوال كما تقدم فاألمر فيه قريب وإن ذكر هؤالء ذلك شرطا يف صحة التحمل والتحميل فهو ساقط عند قرائن األ

وصفها حالة حمل التصريح بالقول قطعا والتعويل على وقوع اإلفهام والفهم وحتقق اإلحاطة والعلم ووضوح ذلك 
  يغىن الناظر عن مزيد البيان 

  مسألة 
إذا قال الشيخ املتلقى عنه أجزتك أن تروى عين ما صح عندك من مسموعايت أو عني كتابا وأجاز له  - ٥٨٨

  قد تردد األصوليون يف ذلك الرواية عنه ف
  فذهب ذاهبون إىل أنه ال يتلقى باإلجازة حكم وال يسوغ التعويل عليها عمال ورواية 

والذي خنتاره جواز التعويل عليها فإن املعتمد يف الباب الثقة فإذا حتقق مساع الشيخ وذكر املتلقى منه  - ٥٨٩
ني أن يعلق اإلخبار هبا مجلة وبني أن يعلقه تفصيال وقد متهد مساعه وسوغ له إسناد مسموعاته إىل إخباره فال فرق ب

  مبا تقدم أن إفصاحه بالنطق ليس شرطا فإن الغرض حصول اإلفهام وترتب الفهم عليه وهذا حيصل باإلجازة املفهمة 
  مث هي على مراتب 

ؤكد بعض احملدثني هذا أعالها اإلشارة اىل كتاب وربطه إجازة الرواية مع اإلخبار عن صحة السماع فيه وقد ي
  القسم باملناولة وهي أن يناول الشيخ املتلقى عنه كتابا ويقول دونكه فاروه عين ولست أرى يف املناولة مزيد تأكيد 
فإذا فوض اجمليز إىل املتلقى تصحيح املسموعات ومل ينص عليها فهذه إجازة مترتبة على عماية واألمر يف تصحيحها 



ي عن ثبوت مساع الشيخ مع انتفاض الشيخ عن التحريفات وهذا يعسر دركه موكول إىل صحة حبث الراو
  ويتطرق إليه جهات من اجلهاالت تنخرم الثقة بأدناها 

  فإن كان املتلقى معوال على خطوط مشتملة على مساع الشيخ فلست أرى ذلك مقنعا 
  وإن حتقق ظهور مساع موثوق به فإذ ذاك وهيهات 

الكالم يف هذا أن الذي مستندة اإلجازة يعمل مبا يتلقاه ويعمل غريه مبا رواه على هذه ومما يتعلق بتتميم  - ٥٩٠
اجلهة ولكن الالئق به أن يذكر جهة تلقيه اإلجازة فإن ذلك أدفع للبس وأرفع للريب فإن قال حدثين فالن أو 

س شرطا وليس قوله أخربين مطلقا فلست أرى ذلك خلفا حمضا لتحقق الثقة وقد تقدم أن نفس لفظ الشيخ لي
  حدثين يف اإلجازة عبارة مرضية الئقة بالتحفظ والتصون فالوجه البوح باإلجازة 

وللمحدثني مواضعات يرتبوهنا ويقولون يف بعضها أخربين ويف بعضها حدثين وليست على حقائق وليسوا ممنوعني من 
  اصطالحهم ولكل طائفة يف الفن 

  الذي تعاطوه عبارات مصطلحة 
  مسألة 
إذا وجد الناظر حديثا مسندا يف كتاب مصحح ومل يسترب يف ثبوته واستبان انتفاء اللبس والريب عنه ومل  - ٥٩١

  يسمع الكتاب من شيخ فهذا رجل ال يروى ما رآه 
ولكن الذي أراه أنه يتعني عليه العمل به وال يتوقف وجوب العمل على اجملتهدين مبوجبات األخبار على  - ٥٩٢

  األسانيد يف مجيعها  أن تنتظم هلم
واملعتمد يف ذلك أن روجعنا فيه الثقة والشاهد له أن الذين كانوا يرد عليهم كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

على أيدي نقلة ثقات كان يتعني عليهم االنتهاء إليها والعمل مبوجبها ومن بلغه ذلك الكتاب ومل يكن خماطبا 
  كالذين قصدوا مبضمون الكتاب ومقصود اخلطاب  مبضمونه ومل يسمع من مسمع كان

ولو قال هذا الرجل رأيت يف صحيح حممد بن إمساعيل البخاري ووثقت باشتمال الكتاب عليه فعلى الذي مسعه 
  يذكر ذلك أن يثق به ويلحقه مبا تلقاه بنفسه ورآه ورواه من الشيخ املسمع 

يه سقوط منصب الرواية عند ظهور الثقة وصحة الراوية وهم ولو عرض ما ذكرناه على مجلة احملدثني ألبوه فإن ف
  عصبة ال مباالة هبم يف حقائق األصول 

وإذا نظر الناظر يف تفاصيل هذه املسائل صادفها خارجة يف الرد والقبول على ظهور الثقة واخنرامها وهذا  - ٥٩٣
  طعون يف وضع ألقاب وترتيب أبواب هو املعتمد األصويل فإذا صادفناه لزمناه وتركنا وراءه احملدثني ينق

  مسألة 
إذا قال الصحايب من السنة كذا فقد تردد فيه العلماء فذهب ذاهبون إىل أن قوله هذا حممول على النقل  - ٥٩٤

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كأنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا فإن السنة إذا أطلقت 
  عليه السالم  تشعر حبديث الرسول

وأيب احملققون هذا فإن السنة هي الطريقة وهي مأخوذة من السنن واالستنان فال ميتنع أن حيمل ما قاله على الفتوى 
وكل مفت ينسب فتواه إىل شريعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث مستند الفتوى قد يكون نقال وقد يكون 

  تردد ال أصل له استنباطا واجتهادا فاحلكم بالرواية مع ال



وكذلك إذا قال أمرنا بكذا فهو مبثابة قوله من السنة كذا فهذا منتهى القول يف التحميل والتحمل ويلتحق االن 
  بذلك مسائل 

  مسألة 
  إذا نقل الراوي العدل خربا من شيخ فروجع الشيخ فيه فأنكره  - ٥٩٥

  يوهى احلديث ومينع العمل به  فالذي ذهب إليه أصحاب أيب حنيفة وطوائف من احملدثني أن ذلك
  وأطلق الشافعي القول بقبول احلديث وإجياب العمل به 

وذكر القاضي يف ذلك تفصيال ونزل مطلق كالم الشافعي رمحه اهللا عليه فقال إن قال اشيخ املرجوع إليه كذب 
  وط تلك الرواية فالن الراوي عين أو قال غلط وما رويت له قط ما ذكر فإذا جزم الرد عليه أوجب ذلك سق

فإن ردد الشيخ قوله ومل يثبت الرد على الراوي عنه ولكنه قال لست إذكر هذه الرواية فهذا اليتضمن ردا ررواية 
  إذا كان الراوي عن الشيخ موثوقا به 

فأما أصحاب أيب حنيفة فإهنم احتجوا بالشهادة على الشهادة فإن الفروع وإن كانوا عدوال إذا شهدوا ومل  - ٥٩٦
ميض القاضي قضاءه بشهادهتم حىت روجع األصول فتوقفوا يف أصل الشهادة اقتضى ذلك أبطال شهادة الفروع 
وامتنع أيضا التمسك هبا والفروع يف حكم الناقل عن األصل شهادته ورمبا أطلقوا استدالال وقالوا قد ذكرمت أن 

الرد على الراوي عنه يوهى الثقة وخيرمها التعويل على ظهور الثقة وال شك أن التردد من الشيخ أو تصرحيه ب
  ويتضمن التوقف 

وقال الشافعي أما الشهادة فال جيوز اعتبار الرواية هبا ال فيها من التعبدات اليت ال يعترب شيء منها يف  - ٥٩٧
للخصم  الروايات فإذا أمكن محل ما ذكروه يف الشهادة على وجه يف التعبد فال يسوغ اعتبار الرواية هبا وإن اجته

  تقدير اخنرام الثقى استغىن باجتاه ذلك عن القياس على الشهادة 
مث قال الشافعي رمحه اهللا الذي يؤكد سقوط اعتبار الرواية بالشهادة أنه ال جيوز اعتماد شهادة الفروع مع إمكان 

ابني يف غر ما دفعنا مراجعة األصول وجيوز اعتماد رواية الثقة من غري مراجعة لشيخه فيها فوضح بذلك افتراق الب
  إليه 

ولو شبب مشبب بوجوب مراجعة الشيخ يف الرواية عند اإلمكان مل يترك ورأيه ورد عليه بقاطع ال استرابة فيه وهو 
  أنا نعلم أن الصحابة رضي 

اهللا عنهم كان يروى بعضهم لبعض أحاديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيتلقوهنا بالقبول وال يلتزمون على 
  طرد مراجعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع اإلمكان وكذلك القول يف رواية بعضهم عن البعض ال

وهذا الذي ذكره الشافعي تأكيد متغىن عنه والتعويل على ما ذكرناه من محل أمر الشهادة على التعبد وإمكان ذلك 
طل ال أصل له والقول فيه عندنا حيققه كاف يف إبطال االستدالل به و أما ما ذكروه من ادعاء وهاء الثقة فبا

  التفصيل الذي أشار إليه القاضي 
فإن قال الشيخ لست أذكر هذه الرواية والراوي عنه قاطع بروايته مع ظهور عدالته واستقامة حالته  - ٥٩٨

 تنحزم فالوجه محل تردد الشيخ على الذهول والنسيان وال يوهن قطع الذاكر تردد غريه فالثقة إذا مل تسقط وال
  اخنراما يسقط االعتبار بالرواية 

ولكن لو فرض تصديق الشيخ الراوي لدى املراجعة لكان ذلك أظهر يف الثقة وأوضح يف اقتضاء االعتماد وهناية 



الثقة ليست شرطا يف أصل القبول وإمنا يؤثر تفاوت الدرجات فيها يف الترجيحات على ما سيأيت يف كتاهبا وهذا 
ية رجل عدل إىل رواية إمام الدهر وموثوق العصر ومن إليه الرجوع يف األمر فال شك أن رواية مبثابة إضافة روا

  العدل تنحط عن مثل هذا الشخص برتب ظاهرة وال يوجب ذلك رد رواية العدل بل يتعني محلها على القبول 
رواية مقبولة وال جتعل وقد قال الشافعي لو روى عدل خربا يف أثناء خصومة وكان فحواها حجة على اخلصم فال

  للتهمة موضعا إذا كان الراوي عدال 

وكذلك إذا وقعت الرواية جارة منفعة إىل الراوي أو إىل والده أو ولده فال ترد الرواية مع ظهور عدالة الراوي وإن 
  املعتربة كانت الشهادة مردودة يف أمثال ذلك فإذا ال يعارض تردد من شيخ قطعا من راو عدل معارضة حتبط الثقة 

وهذا إذا مل يصرح الشيخ بالرد فأما إذا كذبه أو قطع بنسيته إىل الغلط فقد يظهر اخنرام الثقة يف هذه  - ٥٩٩
  احلالة 

  واعدى القاضي على الشافعي أنه قال ترد الرواية يف مثل هذه الصورة 
قة العدل عنه منزلة خربين والذي أختاره فيها أن نزل قول الشيخ القاطع بتكذيب الراوي عنه مع رواية الث

متعارضني على التناقض فإذا اتفق ذلك فقد يقتضي احلال سقوط االحتجاج بالروايتني وقد يقتضي ترجيح رواية 
على رواية مبزيد العدالة يف إحدى الروايتني أو غري ذلك من وجوه الترجيح فال فرق بني ذلك وبني تعارض قولني 

  من شيخ وراو عنه 

  لرواية وتفصيلها وما يقبل منها وما يردفصل يف كيفية ا

  مسألة 
ما ذهب إليه معظم األصوليني أن رواية اخلرب على املعىن من غري اعتناء باللفظ جائزة إذا كان الراوي  - ٦٠٠

  املترجم عنه قاطعا بأنه أدى معىن اللفظ الذي بلغه 
  وامتنع من ذلك معظم احملدثني وشرذمة من األصوليني 

  ل على اجلواز مع القطع وانتفاء الريب أمور والدلي - ٦٠١

منها أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا ينقلون معىن واحدا يف قصة واحدة بألفاظ خمتلفة وال حممل 
م لذلك إال اعتناؤهم بنقل املعىن وها قاطع يف فنه ومما تواتر عنهم يف ذلك أهنم كانوا يرددون العبارات يف حماولة إفها
من ال يفهم وهذا بعينه تعرض للمعىن ومما يشهد له يف ذلك أن الرسول عليه السالم كان حيمل رسله تبليغ أوامره 
ونواهيه وال يكلفهم حفظ ألفاظه ومن جحد ذلك فهو مباهت فكان أصحابه رضي اهللا عنهم يصرفون عنايتهم إىل 

وغريها وكانوا ال جيرون مجيع ما يسمعون من أوامر  األلفاظ اليت يفهموم أهنم متعدبون بتحفظها كألفاظ التشهد
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا اجملرى 

والذي حيقق ذلك أنا على قطع نعلم أن الرسول عليه السالم كان يقصد أن متتثل أوامره وكان ال يبغى من ألفاظه 
  غريذلك 

ب والعجم وال يتأتى إيصال معىن أوامره إىل معظم والذي يوضح ما قدمناه أنه عليه السالم كان مبتعثا إىل العر
خليقة اهللا سبحانه وتعاىل إال بالترمجة ومن أحاط مبواقع الكالم عرف أن إحالل األلفاظ من ثقة حمل األلفاظ أقرب 

  إىل االقصاد من نقل املعاين من لغة إىل لغة 



أنه قال نضر اهللا امرا مسع مقاليت فوعاها مث  فإن استدل من منع ذلك مبا روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
أداها كما مسعها قلنا هذا أوال من أخبار االحاد وحنن حناول اخلوض يف خماض القطعيات وقد قال بعض احملققني من 

أذى املعىن على وجهه فقد وعى وأدى والتأويل الصحيح لو رمنا الكالم على احلديث أنه صلى اهللا عليه و سلم 
من ال يستقل بفهم املعىن على القطع وتتميم احلديث شاهد فيه فإنه عليه لسالم قال يف اخره فرب حامل  أراد بذلك

  فقه غري فقيه ورب حامل فقه 

  إىل من هو أفقه منه فيشهد مساق الكالم على أن ما قاله فيه إذا كان يتوقع من الناقل زلال ولو ترجم 
  مسألة 
كام فهل له أن ينقل بعضها دون بعض بقدر مسيس احلاجة وال يسوق من مسع حديثا مشتمال على أح - ٦٠٢

  احلديث على وجهه 
اختلف العلماء يف ذلك فمنع بعضهم االقتصار على بعض احلديث وهذا قريب من التزام نقل اللفظ على وجهه 

  وأجاز ذلك اخرون 
نقله ومل يكن للمسكوت عنه  واملرضى عندنا التفصيل فإن كان ما سكت الراوي عنه حكما يتميز عما - ٦٠٣

تعلق باملنقول وكان ال خيتل البيان يف املروى بترك بعض احلديث فيجوز ختصيص البعض بالنقل على هذا الشرط 
  وإن كان خيتل البيان يف القدر املنقول بسبب ترك املسكوت عنه فهذا إخالل يف النقل ممتنع 

ر سياق كالمه فيهما وبه يتم غرض املسألة قال الشافعي وقد تردد كالم الشافعي على خربين وحنن نذك - ٦٠٤
رمحه اهللا نل بعض النقلة عن ابن مسعود أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبجرين وروثة ليستنجي هبا فرمى 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الروثة وقال إهنا رجس وروى بعض الرواة أنه رمى بالروثة مث قال ابغ يل 

لثا والسكون عن ذكر الثالث ليس خيل بنقل الرواية وبيان أهنا رجس ولكن قد يوهم النقل على هذا الوجه جواز ثا
االكتفاء حبجرين فال جيةو مع هذا اإليهام االقتصار على بعض احلديث وحيمل رواية املقتصر على أنه مل يبلغه غري ما 

  رواه 
إن قصد إثبات منع استعمال الروث ونقل ما يدل على ذلك من  والذي أختاره يف هذا املسلك أن الراوي - ٦٠٥

رمى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الروثة وحكمه بأهنا جنسة فهذا سائغ غري بعيد وإن مل يعلق روايته بقصده منع 
إن ذلك استعمال الروثة ولكنه استفتح الرواية غري متعلقة بغرض معني فال يسوغ االقتصار على ذكر رمى الروثة ف

  يوهم جواز االكتفاء حبجرين كما ذكر الشافعي فهذا أحد اخلربين 
واخلربالثاين يف هذا القبيل حديث ماعز يف الرجم يف مقابلة ما روى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٦٠٦

  الثيب بالثيب جلد مائة والرجم 
صلى اهللا عليه و سلم أمر برمجه ومل ينقل أنه جلده قال الشافعي رمحه اهللا هذا منسوخ حبديث ماعز فإن رسول اهللا 

مث استوىف الشافعي الكالم يف صيغة األجوبة عن أسئلة وجهها على مانسوقها على وجهها قال فإن قيل لعله جلده 
  ورمجه قيل له كانت فصة مشهورة من مشاهري القصص ولو جلد لنقل 

نفوس إمنا تتوفر على نقل كليات األقاصيص وقد صح يف فإن قيل رب تفصيل يف القصة ال يتفق نقله ودواعي ال
  احلديث املقدم التصريح باجللد فال يعارضه التعلق بعدم النقل يف حديث مع اجتاه وجه ترك النقل فيه 



قال الشافعي جميبا األمر كذلك واحلق أحق أن يتبع ولوال أن أبا الزبري روى عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  جم ماعزا ومل جيلد لكنا نعارض احلديث األول بقصة ماعز و سلم ر
قال القاضي ما ذكره الشافعي يتأكد باإلمجاع على ترك اجللد وليس ما ذكره القاضي مسلما ففي السلف  - ٦٠٧

من جيمع بني اجللد والرجم ولوال ذلك ملا اعتين الشافعي بالكالم على احلديث مث قال القاضي وما أرى احلديث 
ل إال هفوة فإن من يقتل األحجار أي معىن جللده مائة وهو يدق باألحجار إىل املوت فلعل الراوي مسع اجللد يف األو

  البكر فاطرد على ذكره يف الثيب وال هناية ملواقع إمكان الغلطات يف الروايات 
التأويل وتظهر غلبات  وهذا الذي ذكره القاضي ال يسوغ التعلق مبثله يف رد رويات الثقات ولكن تقوى به مسالك

  الظنون وهذا منتهى القول يف ذلك 
  مسألة 
  إذا روى طائفة من األثبات قصة وانفرد واحد منهم بنقل زيادة فيها  - ٦٠٨

  فالزيادة من الراوي املوثوق به مقبولة عند الشافعي وكافة احملققني ومنع أبو حنيفة التعلق هبا 
ني باالطالع على مزيد ليس بدعا والناقل قاطع بالنقل فال يعارض قطعه واستدل الشافعي بأن انفراد بعض الناقل

ذهول غريه وإذا ظهرت عدالة الراوي ومل يعارض نقله نقل يعارضه فال يسوغ اهتام مثبت يف نقله لعدم نقل غريه 
ضرين شيئا منه والدليل عليه أنه لو شهد مجع جملس الرسول عليه السالم فنقل بعضهم حديثا ومل ينقل غريه من احلا

فهو مقبول وال يسوغ تقدير اخلالف فيه فإن معظم األحاديث اليت نقلها االحاد واألفراد عزوها إىل مشاهد لرسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجمالسه بني أصحابه كان كذلك ولو شرط نقل كل من شهد لرد معظم األحاديث 

من التعبدات على الراويات وهي تضاهيها يف أصل اعتبار الثقة والذي يعضد ما ذكرناه أن الشهادات ترب يف وجوه 
مث لو شهد مجع من العدول رجال وشهدوا على إقراره إلنسان وانفرد عدالن من الشهود احلضور مبزيد يف شهادهتما 

 فهي مقبولة وال يقدح فيها سكوت الباقني عنها فإذا كان ذلك ال يقدح يف الشهادات مع أهنا قد ترد بالتهم
  فالروايات بذلك أوىل وليس 

  ما ذكرناه من فن القياس ولكنا أوردنا ما أوردناه استشهادا يف حتقيق الثقة 
قال الشافعي من متناقض القول اجلمع بني قبول رواية القراءة الشاذة يف القران وبني رد الزيادة الت  - ٦٠٩

ينقل استفاضة وتواترا فما كان أصله كذلك إذا  ينفرد بعض الرواة الثقات مع العلم بأن سبيل إثبات القران أن
  قبلت الزيادة فيه شاذة نادرة فألن تقبل فيما سبيل نقله االحاد كان أوىل 

وهذه املسألة عندي بينة إذا سكت احلاضرون عن نقل ما تفرد به بعضهم فأما إذا صرحوا بنفى ما نقله  - ٦١٠
ثبت ويوهيه وقد أرى قبول الشهادة على النفي إن فرض عند إمكان غطالعهم على نقله فهذا يعارض قول امل

  االطالع عليه حتقيقا 
  مسألة 
كل أمر خطري ذي بال يقتضي العرف نقله إذا وقع تواترا إذا نقله احاد فهم يكذبون فيه منسوبون إىل  - ٦١١

  فصلنا عنها تعمد الكذب أو الزلل وقد أجرينا هذا يف أدراج أحكام التواتر ووجهنا أسئلة خميلة وان
  وقال أبو حنيفة بانيا على هذا ال يقبل خرب الواحد فيما يعم به البلوي فإن سبيل ما كان كذلك أن ينقل استفاضة 

وحنن نقول رد أبو حنيفة أخبار االحاد يف تفاصيل ما يعم به البلوي وأسند مذهبه إىل ذلك وهذا زلل بني  - ٦١٢



ى نقلها توافرها على الكليات فنقل الصلوات اخلمس مما يتواتر فأما تفصيلها فإن التفاصيل ال تتوافر الدواعي هبا عل
  يف 

الكيفية فال يقضي العرف باالستفاضة والدليل القاطع فيه أنه لو كان مما يتواتر لنقل تواترا فإذا مل ينقل نقيضه مع 
ا ال جيب التواتر فيه على حكم القطع بأنه ال بد من وقوع أحدمها دل على أن ما ورد خرب االحاد فيهمن قبيل م

  االعتياد 
ومتام البيان فيه أنا إمنا نكذب املنفرد بالنقل يف كلى متواتر قطعا لو وقع أو يف تفصيل يقضي العرف التواتر فيه مث ال 

  بد أن يتواتر نقيض ما نقله املنفرد بنقله 
  مسألة 
واترا ال يسوغ االحتجاج هبا وال تنزل منزلة اخلرب ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة اليت مل تنقل ت - ٦١٣

الذي ينقله احاد من الثقات وهلذا نفى التتابع واشتراطه يف صيام األيام الثالثة يف كفارة اليمني ومل ير االحتجاج مبا 
  نقله الناقلون من قراءة ابن مسعود يف قول اهللا تعاىل فصيام ثالثة أيام متتابعات 

تابع وتعلق هبذه القراءة وال يكاد خيفى أوال على ذي بصرية أن العمل بزيادة يف القران بنقل وشرط أبو حنيفة الت
  االحاد يناقض رد ما ينفرد به بعض الثقات من الزيادات يف األخبار اليت ال تقتضي العادة نقلها متواترا 

اعدة اإلسالم وقطب الشريعة والذي حيقق سقوط االحتجاج بالقراءة الشاذة أمران أحدمها أن القران ق - ٦١٤
وإليه رجوع مجيع األصول وال أمر يف الدين أعظم منه وكل ما جيل خطره ويعظم وقعه ال سيما من األمور الدينية 

  فأصحاب األديان يتناهون يف نقله وحفظه وال يسوغ يف اطراد االعتياد رجوع 

  ط الدين متشوفة األمر إىل نقل االحاد ما دامت الدواعي متوفرة والنفوس إىل ضب
  وهذا يستند إىل ما سبق متهيده فيما يقتضي تواتر األخبار فهذا وجه 

والوجه الثاين أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمجعوا يف زمن أمري املؤمنني عثمان ابن عفان رضي اهللا 
ملا شبب بنكر ناله من خليفة اهللا  عنه على ما بني الدفتني واطرحوا ما داه وكان ذلك عن اتفاق منهم وابن مسعود

تعاىل أدب بني ومل ينكر على عثمان يف ذلك منكر وكل زيادة ال حتويها األم وال تشمل عليها الدفتان فهي غري 
  معدودة يف القران 

وأما ما يتعلق باختالف القراءة يف اعراب القران فليس مما حيوي املصحف اجملمع عليه خمالفة له فإنه مل  - ٦١٥
ثبت يف اجملموع يف األم قطع يف التعرض لذلك فكان األمر فيه حماال على نقل القراءة تواترا فإن خاجل قلب من مل ي

يعن حبفظ القران ريب يف تواترها فذلك ألنه ليس من القراء واملرعى يف التواتر ما يتلفى من أهل ذلك الشأن 
نقل الدول والبلدان ومنه ما خيتص به طوائف وفرق والتوار ينقسم منه ما يعم الكافة الشتراكهم يف سببه ك

  الختصاصهم باالعتناء به 
وال ينبغي أن ينسبنا الناظر واملنهخى إىل هذا املقام إىل تقصري فيما يتعلق مبحل اإلشكال يف نقل القران  - ٦١٦

مصنافته ويف نفسي العظيم فإنه قطب عظيم مل يشف القاضي فيه الغليل يف كتاب االنتصار وإن عد ذلك من أجل 
  أن أمجع من ذلك ما تقر به األعني إن شاء اهللا تعاىل وحظ هذه املسألة مما ذكرنا أن نقل 



  االحاد يف القران يلتحق بنقل االحاد فيما يقتضي العادة يف التواتر وهذا كاف 
  وقد جنزت مسائل األخبار 

-   

  الكتاب الثاين

  كتاب اإلمجاع  -
تعينا باهللا تعاىل بثالث مسائل مث خنوض بعد جنازها يف ترتيب الكتاب تأصيال أصدر هذا الكتاب مس - ٦١٧

  وتفصيال 
إحدى املسائل الثالث يف تصور اإلمجاع وقوعا واألخرى يف كونه حجة وذكر اخلالف فيه واألخرى يف املسالك 

  الدالة على كون اإلمجاع حجة 
  مسألة 
يتصور وقوعه واشتد كالم القاضي ونكريه على هؤالء وتعدى ذهب طوائف من الناس إىل أن اإلمجاع ال  - ٦١٨

  حد اإلنصاف قليال 
  وحنن نسلك مسلكنا يف استيعاب ما لكل فريق حىت إذا الحت هنايات النفي واإلثبات وضح منها مدرك احلق 

متباعدون يف  فأما الذين منعوا تصور اإلمجاع فإهنم قالوا قد اتسعت خظة اإلسالم ووقعته وعلماء الشريعة - ٦١٩
  األمصار ومعظم البالد املتباينة ال تتواصل األخبار فيها وإمنا يندرج املندرج من طرف إىل طرف بسفريات ورفيقات 

وال يتفق انتهاض رفقة ومدها مدة واحدة من الشرق إىل الغرب فكيف يتصور واحلالة هذه رفع مسألة إىل مجيع 
يها مع تفاوت الفطن والقرائح وتباين املذاهب واملطالب وأخذ كل جيل علماء العامل مث كيف يفرض اتفاق ارائهم ف

صوبا يف اساليب الظنون فتصور اجتماعهم يف احلكم املظنون مبثابة تصور اجتماع العاملني يف صبيحة يوم على قيام 
من يثبت  أو قعود أو أكل مأكول ومثل ذلك غري ممكن يف اطراد العادة نعم إن اخنرقت لنيب أو وىل على رأى

الكرامات فنعم وباجلملة ال يتصور اإلمجاع مع اطراد العادة فهذا قول هؤالء مث زاجوا إيهاما اخر فقالوا لو فرض 
  اإلمجاع فكيف يتصور النقل عنه تواترا واحلكم يف املسألة الواحدة ليس مما تتوفر الدواعي على نقله 

أوهلا تعذر عرض مسألة واحدة على الكافة واألخرى عسر  فقد أسندوا كالمهم إىل ثالث جهات مترتبات يف العسر
اتفاقهم واحلكم مظنون والثالثة تعذر النقل تواترا عنهم واختتموا هذه بأن قالوا لو ذهب ذاهب من العلماء إىل 

  مذهب فما الذي يؤمن من بقائه عليه وإصراره على مذهبه إىل أن يطبق النقل طبق األرض فهذه عني كالم هؤالء 
قال القاضي معترضا عليهم متتبعا مسالكهم حنن نرى إطباق جيل من الفار يرىب عددهم على عدد  - ٦٢٠

املسلمني وهم متفقون على ضاللة يدرك بأدىن فكر بطالهنا فإذا مل يتمتنع إمجاع أهل الدين على اإلحاطه بذلك منهم 
  وإن أردنا 

فعي على مذهبه يف املسائل مع تباعد الديار وتنائي فرض ذلك يف الفروه فنحن نعلم إمجاع علماء أصحاب الشا
  املزار وانقطاع األسفار فبطل ما زخرفه هؤالء 

مث قال القاضي ال ميتنع تصور ملك تنفذ عزائمه يف خظة أهل اإلسالم إما باحتوائه على البيضة أو بعلو قدره 



ملوك األطراف وإذا كان ذلك ممكنا فال ميتنع  واستمكانه من إحضار من يشاء من املماليك جبوازم أوامره املنفذه إىل
أن جيمع مثل هذا امللك علماء العامل يف جملس واحد مث يلقى عليهم ما عن له من املسائل ويقف على خالفهم 

  ووفاقهم فهذا وجه يف التصوير بني ال يتوقف تصوره على فرض خرق العادة فهذا منتهى كالمه 
لك قائلني ال ميتنع اإلمجاع عند ظهور دواع مستحثه عليه داعية إليه ومن وحنن نفصل االن القول يف ذ - ٦٢١

هذا القبيل كل أمر كلى يتعلق بقواعد العقائد يف امللل فإن على القلوب روابط يف أمثاهلا حىت كأن نواصي العقالء 
الكفار على ما وقتوه من حتت ربقة األمور العظيمة الدينية ومن هذا القبيل ما استشهد به القاضي من اجتماع مجوع 

دينهم ومنه اجتماع أتباع إمام على مذهبه فإن كل من رأسه ازمان يصرف إليه قلوب األتباع وبذلك يتصل النظام 
  وهذا مستبني يف اجللى واخلفى 

وما ضوره القاضي من إحضار مجيع العلماء ليس منكرا فقد تكون أطراف املماليك يف حق امللك العظيم كأهنا مبرأى 
  منه ومسمع فال يبعد ما قاله على ما صوره 

  وأما فرض اجتماع على حكم مظنون يف مسألة فردة ليست من  - ٦٢٢

كليات الدين مع تفرق العلماء واستقرارهم يف أماكنهم ونتفاء داعية تقتضي مجعهم فهذا ال يتصور مع اطراد العادة 
فصل إذا أطلق نفيه أو إثباته كان خلفا ومن ظن أن فإذا من أطلق التصور أو عدم التصور فهو زلل والكالم امل

تصور االمجاع وقوعا يف زماننا يف احاد املسائل املظنونة مع انتفاء الدواعي اجلامعة هني فليس على بصرية من أمره 
نعم معظم مسائل اإلمجاع جرى من صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهم جمتمعون أو متقاربون فهذا منتهى 

  غرض يف تصوير اإلمجاع ال
  املسألة الثانية يف كونه حجة إذا وقع 

ما ذهب إليه الفرق املعتربون من أهل املذاهب أن اإلمجاع يف السمعيات حجة وأول من باح بردة النظام  - ٦٢٣
مث تابعه طوائف من الروافض وقد يطلق بعضهم كون اإلمجاع حجة وهو يف ذلك ملبس فإن احلجة عنده يف قول 

مام القائم صاحب الزمان وهو منغمس يف غمار الناس فإذا استفر اإلمجاع كان قوله من مجلة األقوال فهو احلجة اإل
  وبه التمسك 

وعمدة نفاة اإلمجاع أن العقول ال تدل على كون اإلمجاع حجة وليس ميتنع يف مقدور اهللا تعاىل أن جيمع  - ٦٢٤
صواب فإذا ليس يف العقل متعلق يف انتصاب اإلمجاع حجة فلم يبق أقوام ال يعصم احادهم عن اخلطأ على نقيض ال

  إال تتبع األدلة السمعية وتعيني انتفاء القاطع فيها والقاطع نص الكتاب أو نص 

السنة متواترا واملسألة عرية عنهما فال دليل إذا على أن اإلمجاع حجة وهذا الكالم خميل بالغ يف فنه إن مل يسلك 
  تتبعه  املسلك املرضى يف

مث متسك القائلون باإلمجاع باى من كتاب اهللا تعاىل وحنن نذكر أوقعها فمما استدل به الشافعي قول اهللا  - ٦٢٥
تعاىل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى االيه ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما نوىل ونصله جهنم وساءت 

ية فمن خالفهم فقد شاقهم املعترضون وظىن أن معظم تلك االعتراضات مصريا فإذا أمجع املؤمنون على حكم يف قض
  الفاسدة تكلفه املصنفون حىت ينتظم هلم أجوبة عنها ولسن ألمثاهلا 

بل أوجه سؤاال واحدا يسقط االستدالل باالية فأقول إن الرب تعاىل أراد بذلك من أراد الكفر وتكذيب املصطفى 
سنن احلق وترتيب املعىن ومن يشاقق الرسول ويتبع غري سبيل املؤمنني املقتدين به صلى اهللا عليه و سلم واحليد عن 



نوله ما توىل فإن سلم ظهور ذلك فذلك وإال فهو وجه يف التأويل الئح ومسلك يف اإلمكان واضح فال يبقى 
لى املعترض إال للمتمسك باالية إال ظاهر معرض للتأويل وال يسوغ التمسك باحملتمالت يف مطالب القطع وليس ع

  أن يظهر وجها يف اإلمكان وال يقوم للمحصل عن هذا جواب إن أنصف 
فإن متسك مثبتو اإلمجاع مبا روى عن النيب عليه لسالم أنه قال ال جتتمع أميت على ضاللة وقد روى الرواة  - ٦٢٦

  هذا املعىن بألفاظ خمتلفة فلست أرى 

   جيوز التعلق هبا يف القطعيات وقد تكرر هذا مرارا للتمسك بذلك وجها ألهنا من أخبار االحاد فال
وال حاصل لقول من يقول هذه األحاديث متلقاة بالقبول فإن املقصود من ذلك يئول إىل أن احلديث جممع عليه 

  وقصاراه إثبات اإلمجاع باإلمجاع على أنه ال تستتب هذه الدعوى أيضا مع اختالف الناس يف اإلمجاع 
ضة للتأويالت القريبة املأخذ املمكنة فيمكن أن يقال قوله صلى اهللا عليه و سلم ال جتتمع أمىت مث األحاديث متعر

على ضاللة بشارة منه مشعرة بالغيب يف مستقبل الزمان مؤذنه بأن عليه السالم ال ترتد إىل قيام الساعة وإذا مل يكن 
  به يف مظان القطع احلديث مقطوعا به نقال ومل يكن يف نفسه نصا فال وجه لالحتجاج 

فإن قيل قد حتقق أن العقول ال تدل على ثبوت اإلمجاع واستبان أنه ليس يف املعيات قاطع دال على أن  - ٦٢٧
  اإلمجاع واجب االتباع فال معىن بعد ذلك إال الرد واإلمجاع عصام الشريعة وعمادها وإليه استنادها 

ن نقول لإلمجاع صورتان نذكرمها ونذكر السبيل املرضى يف قلنا اإلمجاع حجة قاطعة والطريق القاطع يف ذلك أ
إثبات اإلمجاع يف كل واحدة منهما إحدامها أن نصادف علماء العصر على توافرهم يف أطراف اخلطة وأوساطها 

جممعني على حكم مظنون وللرأي فيه مضطرب فنعلم واحلالة هذه أن اتفاقهم إن وقع ال حيمل على وفاق اعتقاداهتم 
  اهنا على منهاج واحد فإن ذلك مع تطرق وجري

وجوه اإلمكان واطراد االعتياد مستحيل بل يستحيل اجتماع العقالء على معقول مقطوع به يف أساليب العقول إذا 
كان ال يتطرق إليه إال بإنعام نظر وتسديد فكر وذلك الختالف الناظرين يف نظرهم فإذا كان حكم العادة هذا يف 

الظن بالنظر الظين الذي ال يفرض فيه قطع فإذا تقرر أن اطراد االعتياد جييل اجتماعهم على فن  النظر القطعي فما
من النظر فإذا ألفيناهم قاطعني باحلكم ال يرجعون فيه رأيا وال يرددون قوال فنعلم قطعا أهنم أسندوا احلكم إىل شيء 

  مجاع يف هذه الصورة مسعي قطعي عندهم وال يبعد سقوط النقل فيه فهذا مسلك إثبات اإل
فأما الصورة الثانية وهي إذا أمجعوا على حكم مظنون وأسندوه إىل الظن وصرحوا به فهذا أيضا حجة  - ٦٢٨

قاطعة والدليل على كونه حجة أنا وجدنا العصر املاضية واألمم املنقرضة متفقة على تبكيت من خيالف إمجاع 
خالف إىل املروق واحملادة والعقوق وال يعدون ذلك أمرا هينا بل يرون العلماء علماء الدهر فلم يزالوا ينسبون امل

  االجتراء على خمالفة العلماء ضالال بينا فإمجاعهم على 

هذا مع اإلنصاف كالقطع يف جمال الظن عند نظر العقل فإذا التحق هذا بإمجناعهم قطعا يف حكم مطنون قطع به 
على تبكيت املخالف وتعنيفه مستند قاطع شرعي وال يبعد أن يكون اجملمعون من غري ترديد ظن فليكن اإلمجاع 

ذلك بعض األخبار الىت ذكرناها تلقاها من تلقاها من فلق يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعلم بقرائن احلال 
مل قصد املصطفى عليه السالم يف انتصاب اإلمجاع حجة مث علموا ذلك وعملوا واستمروا على القطع مبوجبه و

  يهتموا بنقل سبب قطعهم فقد تقرر االن انتصاب اإلمجاع دلىي قاطعا وبرهانا ساطعا يف الشرع 



  املسألة الثالثة 
يف التنصيص على املسلك الذي ثبت اإلمجاع به إذ ال مطمع يف إسناده إىل العقل وكذلك ال مطمع يف  - ٦٢٩

  طة إسناده إىل دليل قاطع مسعي هجوما عليه من غري اعتبار واس
فإذا الواسطة اليت هي العمدة النظر يف قضيات اطراد العادات كما سبق تقرير ذلك يف الصورتني مث إذا أنعم 

  الباحث نظره كان متعلقه دليال قاطعا مسعيا يشعر اإلمجاع به 
إمجاع فإن قيل ما ذكرمتوه إخراج اإلمجاع عن كونه حجة قلنا هذه االن غباوة فإن ذا التحصيل ال يطمع يف كون 

الناس حجة لعينه وإمنا املطلوب املكتفي به استناده إىل حجة والدليل عليه أن قول املصطفى صلوات اهللا عليه يف 
  نفسه ليس 

  حبجة ولكنه مشعر بتبليغ قول اهللا تعاىل حقا صدقا وهو املطلوب املقصود وليس وراء اهللا للمرء مذهب 

  فصل

  أربعة فنون  الكالم بعد هذه املسائل الثالث يف - ٦٣٠
  أحدها يف عدد اجملمعني وصفتهم 
  والثاين يف الزمن ملعترب يف اإلمجاع 

  والثالث يف كيفية اإلمجاع قوال أو سكوتا أو فعال 
  والرابع فيما يثبت باإلمجاع وفيما ال يثبت 

  نوعني فأما الفن األول فإنه ينقسم إىل مسائل خالفية وفصول مذهبية وجمموع القول فيه يقع يف  - ٦٣١
  أحدمها يف صفة اجملمعني والثاين يف عددهم 

فأما الصفة فال شك أن العوام ومن شدا طرفا قريبا من العلم مل يصر بسبب ما حتلى به من املتصرفني يف الشريعة 
ين وليسوا من أهل اإلمجاع فال يعترب خالفهم وال يؤثر وفاقهم وأما املفتون اجملتهدون فال شك يف اعتبارهم وأما الذ

تبحروا يف األصول وقواعد الشرع وأطراف من الفقه والذين تبحروا يف جيمعه مضمون املسألة اليت نرمسها إن شاء 
  اهللا تعاىل 

  مسألة 
  ذهب القاضي إىل أن األصويل املاهر املتصرف يف الفقه يعترب خالفه ووفاقه  - ٦٣٢

ي ليس من املفتني ومن مل يكن منهم ووقعت له والذي ذهب إليه معظم األصوليني خالف ذلك فإن من وصفه القاض
واقعة لزمه أن يستفيت املفتني فيها فهو إذا من املقلدين وال اعتبار بأقواهلم فإهنم تابعون غري متبوعني ومحلة الشريعة 

  مفتوها وامللقدون فيها 
يه ويستهدي بنهجة واحتج القاضي ملذهبه بأن قال من وصفته من أهل التصرف يف الشرع وهو ممن يستضاء برأ

وأحنائه يف جملس االشتوار وإذا كان كذلك فخالفه يشري إىل وجه من الرأي معترب وإذا ظهر على اعتباره يف اخلالف 
انبىن عليه اعتبار الوفاق وعضد ما قاله بأن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا يف النظر يف املشكالت 

ياس من الناس رأيهم إنكار توبيخ وتقريع وحتذير من خمالفة اإلمجاع وأهله فإن ال ينكرون على ذوي الفطن واألك
  ابن عباس كان يفاوض حلة الصحابة رضي اهللا عنهم وما كان بلغ بعد مبلغ املدمتهدين 



وهذا الذي ذكره القاضي فيه نظر فإنه ما أظهر ابن عباس اخلالف إال بعد استجماعه خالل الكمال فمن ادعى أنه 
  خمالفته ما كان من املدهتدين فقد أحال قوله على عماية ال حتقق فيها وقت 

وعلى اجلملة إذا أمجع املفتون وسكت املتصرفون فيبعد أن يتوقف انعقاد اإلمجاع على مراجعتهم وأخذ رأيهم فإن 
رض عدم الذين ال يستقلون بأنفهم يف جواب مسألة ويتعني عليهم تقليد غريهم فوجوب مراجعتهم حمال وإن ف

اإلنكار عليهم إذا أبدوا وجها يف التصرف إن سلم ذلك فهو حممول على إرشادهم وهدايتهم إىل سواء السبيل وإن 
  أبدوا أقواهلم إبداء من يرغم اإلمجاع فاإلنكار يشتد عليهم 

بة ثالثة فإن قيل والقول املغىن يف ذلك أنه ال قول ملن مل يبلغ مبلغ اجملتهدين وليس بني من يقلد ويقلد مرت - ٦٣٣
إذا أمجع املفتون واملتصرفون الذين مل يبلغوا ذروة الفتوى فهذا إمجاع مقطوع به وإذا أمجع املفتون وخالفهم 

املتصرفون فيلتحق هذا مبا ال يقطع بكونه إمجاعا وإمنا يقوم اإلمجاع حجة إذا كان النظر مقطوعا به قلنا النظر 
  ترقى إىل اعصر املتقدم ويفضي إىل مدرك احلق قبل ظهور هذا اخلالف السديد يتخطى كالم القاضي وعصره وي

فأما التحقيق خالف القاضي أو وافق أن اجملتهدين إذا اطبقوا مل يعد خالف املتصرفني مذهبا حمتفال به فإن املذاهب 
رح القول يف ألهل الفتوى فإن شبب القاضي بأن املتصرف الذي ذكره من أهل الفتوى يف كالمه تشبيب هبذا فنش

  كتاب الفتوى والكالم الكاىف يف ذلك أنه إن كان مفتيا اعترب خالفه 
  مسألة 
ذهب معظم األصوليني إىل أن الورع معترب يف أهل اإلمجاع والفسقة وإن كانوا بالغني يف العلم مبلغ  - ٦٣٤

 مصدق فيما يقول وافق أو اجملتهدين فال يعترب خالفهم ووفاقهم فإهنم بفسقهم خارجون عن الفتوى والفاسق غري
  خالف 
  وهذا فيه نظر عندي فإن الفاسق اجملتهد ال يلزمه أن يقلد غريه بل يلزمه  - ٦٣٥

أن يتبع يف وقائعه ما يؤدي إليه اجتهاده وليس له أن يقلد غريه فكيف ينعقد اإلمجاع عليه يف حقه واجتهاده خمالف 
ه استحال انعقاد بعض حكمه حىت يقال انعقد اإلمجاع من وجه ومل اجتهاد من سواه وإذا بعد انعقاد اإلمجاع يف حق

  ينعقد من وجه 
فإن قيل هو عامل يف حق نفسه باجتهاده مصجق عليه فيما بينه وبني ربه وهو مكذب يف حق غريه فال ميتنع انقسام 

به وال يقطع بصدقه فهو أمره على هذا الوجه فينقسم حكم اإلمجاع يف حقه قلنا هذا حمال فإن الفاسق ال يقكع بكذ
  كعامل يف غيبته فإن تاب كان كما لو اب الغائب فهذا ما متس احلاجة إىل ذكره من صفات اجملمعني 

والقول الضابط يف كل ما مل نذكره أن كل ما ال يعترب عند املفتني فهو غري معترب يف اجملمعني كاحلرية  - ٦٣٦
شريعة أركان االجتهاد فال معترب بقوله أصال وافق أو خالف فإنه والذكورة وغريمها والكافر وإن حوى م علوم ال

ليس من أهل اإلسالم واحلجة يف إمجاع املسلمني واملبتدع إن كفرناه مل نعترب خالفه ووفاقه وإن مل نكفره فهو من 
سة فهذا أحد طريف املعتربين إذا استجمع شرائط اجملتهدين وقد قبل الشافعي شهادة أهل األهواء ومل ينزهلم منزلة الف

  هذا الفن 
  فأما الكالم يف عدد اجملمعني فإن كان علماء العصر بالغني مبلغا ال يتوقع  - ٦٣٧



منهم التواطؤ وهم الذين يسمون عدد التواتر فال شك يف انعقاد اإلمجاع بوفاقهم وإن فرض نقصان عدد علماء 
  العصر عن هذا املبلغ فهذا موضع التردد 

  مسألة 
بعض أهل األصول إىل أنه ال جيوز احنطاط علماء العصر عن مبلغ التواتر فإهنم قومة للملة وحفظة  ذهب - ٦٣٨

للشريعة وقد ضمن اهللا قيامها ودوامها وحفظها إىل قيام الساعة ولو عاد العلماء إىل عدد ال ينعقد منهم التواطؤ فال 
  يتأيت منهم االستقالل باحلفظ 

إىل مبلغ ينحط عن عدد التواتر ولو أمجعوا كان إمجاعهم حجة مث طرد قياسه فقال  وقال األستاذ جيوز بلوغ عددهم
  جيوز أال يبقى يف الدهر إال مفت واحد ولو اتفق ذلك فقوله حجة كاإلمجاع 

والذي نرتضيه وهو احلق أنه جيوز احنطاط عددهم بل جيوز شغور الزمان عن العلماء وتعطيل الشريعة  - ٦٣٩
 الفترة وهذا نيقصيه يف كتاب الفتوى إن شاء اهللا تعاىل فأما من قال إن إمجاع املنحطني عن مبلغ وانتهاء األمر إىل

التواتر حجة فهو غري مرضى فإن مأخذ اإلمجاع يستند إىل طرد العادة كما تقدم ذكره ومن مل حين إسناد اإلمجاع 
  إليه مل تستقر له قدم فيه 

  الفن الثاين 
  قول يف الزمان وتفصيل املذهب يف اشتراط فأما الفن الثاين فهو ال

  انقراض العصر يف انعقاد اإلمجاع 
  مسألة 
  اختلفت مسالك القائلني باإلمجاع يف اشتراط انقراض اجملمعني يف انعقاد اإلمجاع  - ٦٤٠

  فذهب أقوام إىل أنه ال حيكم بانعقاد اإلمجاع ما بقى من اجملمعني أحد 
اء يف عصر مث حلقهم الحقون وبلغوا رتبة اجملتهدين فال يعترب انقراضهم إذ قد يلحقهم مث هؤالء يقولون لو أمجع العلم

  اخرون 
  وهذا يفضي إىل عسر تصوير االنقراض فاملرعى إذا انقراض الذين أمجعوا أوال 

اعه ومن مقتضى هذا املذهب أنه لو رجع واحد من اجملمعني فهو سائغ وتعود املسألة نزاعية بعد ما كانت تظن إمج
  وإمنا ميتنع اخلالف إذا استمروا على الوفاق حىت انقرضوا 

مث قال هؤالء لو اتفق اجتماع العلماء ومصريهم إىل مذهب يف واقعة مث خر عليهم سقف على القرب أو عمهم وجه 
لى من وجوه اهلالك فقد انربم إمجاعهم يف ذلك احلكم وإن كان ذلك يف زمن قريب ولو بقوا زمنا طويال مصمني ع

  ما قالوه مل ينعقد اإلمجاع ما مل ينقرضوا 
وقال القاضي إذا أمجعوا قامت احلجة من غري استئخار وانتظار انقراض ولو فرض خالف بعد الوفاق كان املخالف 

  خارجا عن حكم اإلمجاع خارقا ربقة الوفاق 
فيه االنقراض وإن كان حصوله  وقال األستاذ أبو إسحاق وطائفة من األصوليني إن كان اإلمجاع قوليا مل يشترط

بسكوت مجاهري العلماء على قول واحد منهم من غري إبداء نكري عليه فهذا النوع يشترط يف انعقاده ووجوب 
  احلكم به انقراض العصر خليا عن إظهار اإلنكار 



لق أسنده واحلق املرضى عندنا أن اإلمجاع ينقسم إىل مقطوع به وإن كان يف مظنة الظن وإىل حكم مط - ٦٤١
  اجملمعون إىل الظن بزعمهم 

فأما ما قطعوا به على خالف موجب االعتياد فتقوم احلجة به على الفور من غري انتظار واستئخار فإنا أوضحنا أن 
ذلك إذا اتفق فهو حممل على رجوعهم إىل أصل مقطوع به عندهم وتقدير خالف ذلك خمالف موجب طرد العادة 

  ظة وال يف اماد متطاولة والعادة ال تنخرق ال يف حل
إن اتفقوا على حكم وأسندوه إىل الظن فال يتم اإلمجاع وال ينربم مع إسنادهم ما أفتوا به إىل أساليب الظنون ما مل 

يتطاول الزمن فإن اإلمجاع على احلكم مع االعتراف بالتردد يف األصل ال يعد إمجاعا وإطباقا ولو فرض من بعضهم 
على البدار مل يعد ذلك املخالف واحلالة كما صورناه عاقا خارقا حجاب اهليبة فإهنم إذا  إظهار خالف ما عن هلم

قالوا قالوا قرنوه مبا يرخى طول الناظر املتفكر وسوغ له طرق التفكري نعم إن استمروا على حكمهم ومل ينقدح 
تصور فإن املظنون مع فرض على طول الزمن لواحد منهم خالف فهذا االن يلتحق بقاعدة اإلمجاع وهذا عسر ال

كول الزمن فيه يبعد أن يسلم عن خالف خمالف من الظانني فإذا تصور فاحلكم ما ذكرناه فإن امتداد األيام يبني 
إحلاقهم باملصرين ويرفعهم عن رتبة املترددين ويتجه إذ ذاك توبيخ املخالفني وخماكبتهم بأن ما ذكرمتوه لو كان 

  ماء املفتون وجها معتربا ملا أغفله العل
  وشرط ما ذكرناه أن يغلب عليهم يف الزمن الطويل ذكر تلك الواقعة وترداد 

  اخلوض فيها فلو وقعت الواقعة فسبقوا إىل حكم فيها مث تناوسها فال أثر للزمان واحلالة هذه 
تقدم تصوير ذلك مث إذا الح أن املعترب ظهور اإلصرار بتطاول الزمن فلو قالوا عن ظن مث ماتوا على الفور كما 

  فلست أرى ذلك إمجاعا من جهة أهنم أبدوا وجها من الظن مث مل يتضح إصرارهم فهذا هو املغزى 
مث لو روجعنا يف ضبك ذلك الزمان فقد أحوجنا إىل كشف الغطاء فإنا سنقول جميبني املعترب زمن ال يفرض  - ٦٤٢

و نازل منزلة القاطع على اإلصرار وهذا إذا مينع تصوير يف مثله استقرار اجلم الغفري على رأى إال عن حامل قاطع أ
اإلصرار مع البوح بالظن يف مجيع الزمان إال أن يتكلف متكلف فيه وجها فنقول وقد يفهم ظهور وجه من الظن فإن 

  األمر البالغ اجللى الظين تبتدره العلماء ابتدارهم اليقني ولكن ال يلوح جالؤه إال باإلصرار 
ل من انتهى إىل هذا املنتهى فقد اعتزر إىل القطع فإن ما بلغ يف الوضوح مبلغا جيمع شتات الرأي وللفطن أن يقو

  فهو مسلك متبوع قطعا فليفهم الناظر ما يلقى إليه 
وإما إطالق القاضي القول بقيام احلجة من غري تفصيل ففي أطراف كالمنا ما يدرؤه واشتراط املوت مع  - ٦٤٣

  واالكتفاء به على قرب ال طائل وراءه  طول الزمن ال معىن له
وما ذكره األستاذ أبو إسحاق من ربط اإلمجاع السكويت باالنقراض فغري مرضى فإنا سنوضح أن سكوت العلماء 

  على قول قائل حمل الظن ال يكون إمجاعا مث ما ذكره يلزمه اعتبار الزمان إذا باحوا بصدور حكمهم عن 

عول على االنقراض فالذي اخترناه استثمار طرق احلق يف املسالك كلها فهذا موجب الظن كما قدمناه مث ال م
  منتهى القول يف الزمان وما يتعلق به 
  الفن الثالث يف وجه انعقاد اإلمجاع 

  فأما الفن الثالث فمضمونه تفصيل القول يف وجه انعقاد اإلمجاع 
مذهبية ونرسم املسائل أوال ونذكر ما فيها  والكالم يف ذلك تفصله مسائل خالفية ويف أدراجها فصول - ٦٤٤



  وجنرى يف أثنائها ما يتعلق حبكاية املذاهب مث إذا جنز الفن ختمناه بضابط يسهل التناول ويبني صور اخلالف والوفاق 
  مسألة 
إذا قال واحد يف شهود علماء العصر فكان ذلك القول موافقا لبعض مذاهب العلماء يف حمل االجتهاد  - ٦٤٥
لك الظن فسكت العلماء عليه ومل يبدوا نكريا على القائل فهو يكون تركهم النكري تقريرا نازال منزلة إبداء ومس

  املوافقة قوال 
  اختلف األصوليون يف ذلك فظاهر مذهب الشافعي وهو الذي مييل إليه كالم القاضي أن ذلك ال يكون إمجاعا 

اختيار األستاذ أيب إسحاق فنذكر ما متسك به أصحاب أيب حنيفة والذي مال إليه أصحاب أيب حنيفة أنه إمجاع وهو 
  ونتتبعه مث نذكر املختار عندنا 

فإن قالوا أهل اإلمجاع معصومون عن الزلل والعصمة واجبة هلم كما جتب للبين مث إذا رأى النيب مكلفا يقول قوال 
  منزلة التصريح بالتصديق وإبداء الوفاق متعلقا بأحكام الشرع فسكت عنه ومل ينهه كان ذلك تقريرا منه نازال 

وهذا الذي ذكروه ال حاصل له فإنه أوال حماولة إثبات اإلمجاع بطريق القياس وهذا ما ال سبيل إليه فإن األقيسة 
املظنونة ال مساغ هلا يف القطعيات وغاية هذا الكالم تشبيه صورة بصورة وقياس حالة من قوم على حالة من 

  م الشارع عليه السال
والذي يوضح فساد هذا املسلك أنه ال ميتنع يف مقتضى العقل ورود التعبد باعتقاد تقرير رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم شرعا مع التعبد بالعلم بأن سكوت العلماء ال ينزل منزلة تصرحيهم بالقول فإذا مل يكن هذا ممتنعا يف حكم 

العلماء منزلة سكوت الشارع عليه السالم فقد فسد هذا العقل ومل يقم دليل قاطع مسعي على تنزيل سكوت 
االعتبار وال حاصلة إىل حماولة إثبات مقطوع به مبسلك هو يف جمرى مظنون مث ال عذر للشارع يف السكوت على 
الباطل فإن احلق عتيد عنده وإن مل يكن فتلقى وجه احلق من مورد الوحى الذي هو مبر صاده هني عليه فأما أهل 

ع إذا سكتوا يف حمل ظن حيث يرون لالجتهاد مساغا ومضكربا فسكوهتم حممول على تسويغ ذلك القول اإلمجا
  لذلك القائل فالح الفرق مع االستغناء عنه فإن القطعي ال ينتظم فيه مجع فيحوج إىل الفرق 

ول ومراده بذلك أن فاملختار إذا مذهب الشافعي فإن من ألفاظه الرشيقة يف املسألة ال ينسب إىل ساكت ق - ٦٤٦
سكوت الساكتني له حممالن أحدمها موافقة القائل كما يدعيه اخلصم والثاين تسويغ ذلك القول الواقع يف حمل 

  االجتهاد لذلك القائل وهذا ممكن بطرد العرف غري ملتحق بالنوادر 

عن مسألة اختلف العلماء فيها والدليل عليه أنا لو فرضنا اجتماع العلماء يف جملس وقام سئل إىل رجل حنفى وسأله 
فلو أجاب املفىت احلنفي مبا يوازى مذهب أيب حنيفة فسكت احلاضرون عليه البتدرت األوهام إىل محل سكوهتم على 
التسويغ يف حمل االجتهاد ومتهيد عذر املفيت املعرب عن مذهبه املسوغ وإذا تردد سكوهتم كما ذكرناه واإلمجاع هو 

  فيستحيل ادعاؤه على صفته وشروطه يف حمل تقابل االحتماالت القول اجلازم املبتوت 
وهذا يتضح بصورة تناقض صورة اخلالف وهي أن واحدا لو ذكر على رءوس األشهاد ومجع املفتني قوال خرق به 

اإلمجاع وخالف دين األمة فاملفتون ال يسكتون عليه بل يثورون مبادرين إىل اإلنكار عليه وجتهيله وتسفيه عقله 
  ذلك ألن الذي جاد به ليس قوال ينقدح تسويغه لقائل فهذا معىن قول الشافعي ال ينسب إىل ساكت قول و

وحنن نصور هذه املسألة يف صورتني ونذكر يف كل واحدة منها ما يليق هبا حىت يستبني الناظر وجوه جماري  - ٦٤٧
  الكالم يف نظائرمها من مسائل الشرع 



فة يف بعض املسائل انتشار قول الصحايب يف علماء العصر مع سكوهتم وتركهم فنقول قد يدعى أصحاب أيب حني
اإلنكار مث يبنون عليه أن سكوهتم تقرير نازل منزلة التصديق بالقول وال يستمر هلم إثبات االنتشار وذلك كتعلقهم 

ثمان رضي اهللا عنه تقرير نازل منزلة التصديق بالقول وال يستمر هلم إثبات االنتشار وذلك كتعلقهم بقضاء ع
بتوريث املبتوتة يف قصة متاضر زوجة عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه ويتجه يف هذه الصورة وأمثاهلا أسئلة قبل 

  االنتهاء إىل ابداء اخلالف يف املسألة 
ه إمام أو منه أنا نقول ما ادعيتموه من االنتشار يف كافة علماء األمصار فأنتم منازعون فيه وليس كل قضاء يقضي ب

وال من الوالة يشاع ويذاع يف كافة العلماء ومن اعتاص عليه حكم من قضايا مطرد العادة يف العصور املنقرضة 
  فليصور 

مثله يف عصره فإن األزمنة وأهلها على التداين يف أحكام العادات وحنن نعلم يف زمننا أن أقضية القضاة ال تنتشر يف 
ققنا املباحثة فيه مل جيد اخلصم عنه مهربا ومل يبق بيده مستمسك حياول به إثبات كافة العلماء وهذا السؤال إذا ح

  غرضه فهذا نوع من السؤال متقدم على اخلالف يف املسألة اليت حنن فيها 
والسؤال الثاين أن نقول إن ثبت االنتشار فلعل بعض العلماء أنكر فدعوى سكوهتم ال اعتضاد له بثبت  - ٦٤٨

صم فيه أن يقول لو جرى إنكار الشتهر وعنه جوابات واقعان أحدمها أنه إمنا يشتهر كل خطب وحتقيق وغاية اخل
ذي بال وإنكار واحد من العلماء على قاض من القضاة ليس من األمور اجلسيمة اليت تتوفر الدواعي على نقلها 

ظبة على تذكاره ودرس ما كان فهذا وجه والوجه الثاين أن نقول لعله اشتهر أوال مث انصرفت الدواعي عن املوا
متواترا وذلك كثري يف العرف وهذه الطلبات ال حميص عنها وال يتواصل اخلصم معها إىل تصوير صورة املسألة من 

االنتشار وعدم اإلنكار على قطع استمرار فإن تأيت له التصوير وهيهات فما قدمناه قاطع من تقابل االحتماالت 
  القطع مع التردد فهذه إحدى الصورتني  فيمحامل السكون وال سبيل إىل

والصورة الثانية ال يتجه فيها بعض هذه األسئلة وهي كتعلق أصحاب أيب حنيفة يف ترك انتظار بلوغ  - ٦٤٩
األطفال يف االقتصاص حبديث قتل احلسن بن علي رضي اهللا عنهما عبد الرمحن بن ملجم ويف الورثة صبيان فال 

اء مراء يف االنتشار فإن األمر عظيم واخلطب جسيم ولكن ينقدح ادعاء نكري من بعض سبيل يف هذه القصة إىل ابد
م إىل ١العلماء من غري انتشار اإلنكار وسبيل التقرير ما مضى مث وراء تسليم ذلك الدليل القاطع الذي قدمناه وين

  ض مبذهب مسوغ أن ينكروا حتقيقه حكم األب يف ترك االعتراض على األئمة فإنه ليس للعلماء إذا جرى قضاء قا

  عليه مع نفوذ قضائه فهذا إذا وجه يف االستحثاث على السكوت فهذا منتهى القول يف هذه املسألة 
وبعد ذلك كله غائلة هي خامتة املسألة وغاية سرها وحنن نبديها يف معرض سؤال وجواب فإن قيل إن اجته  - ٦٥٠

مظنون يف مسألة فاستمرارهم على السكوت زمنا متطاوال خيالف  يف حكم العاة سكوت العلماء على قول جمتهد فيه
العادة قطعا إذا كان يتكرر تذاكر الواقعة واخلوض فيها ومن مل جيعل السكوت إمجاعا فإمنا يستقيم له مطلوبة يف 
  صر السكوت يف الزمان القصري وهلذا السؤال اشترط بعض احملققني يف األصول يف اإلمجاع السكويت انقراض الع

وأنا أقول ال يتصور دوام السكوت مع تذاكر الواقعة يف حكم العادة قطعا وهذه صورة حييل العقل  - ٦٥١
وقوعها فإن هؤالء سيخوضون فيها إما بوفاق أو خالف ملا يبدون حكمه وافقوا أو خالفوا فإذا مل يتصور استمرار 

لقائل أحال إدامة السكوت من غري قطع ومل يعلم السكوت حىت يبىن عليه ادعاء القطع ومن عجيب األمر أن هذا ا
أهنم لو أضمروا القطع ألبدوه ومل يسكتوا إذا تطاول الزمان فرجعت صورة املسألة على الضرورة إىل السكوت يف 



  الزمان القصري وفيه االحتماالت اليت قدمناها وال قطع من االحتمال وهذا منتهى املسألة تصويرا وتقريرا 
  مسألة 
  إذا اختلف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على قولني واستمروا على اخلالف  - ٦٥٢

  فالذي صار إليه معظم احملققني أن اختراع قول ثالث خرق لإلمجاع 
وذهب شرذمة من طوائف األصوليني إىل أن ذلك ال يكون خمالفة اإلمجاع واستدلوا بأمر ختيلوه على نقيض 

ناقض االتفاق ويفيد النازر أن املسألة يف حمل الظنون واخلالف متطرق إليها وهلذا ال الصواب فقالوا اختالفهم ي
يتضمن املنع من قول ثالث بل لو قيل إنه متضمن جواز اخلالف لكان ذلك قريبا وعضدوا هذا بأن قالوا التنصيص 

  ذي ظن على ظنه على القولني من غري قطع فريق بتخطئة االخر مبثابة تصرحيهم بأن األمر مظنون وكل 
وهذا الذي ذكروه ساقط فإن الذي انتعض معتمدا لإلمجاع بعد السرب واملباحثة ما حتصل وتنخل من قولنا  - ٦٥٣

إن اجملتمعني قد يقطعون مبا أمجعوا عليه وقد يسندونه إىل الظن فإن قطعوا فاألمر فيه متلقى من حكم العادة وهي 
اطع فإن أسندوا احملكوم به إىل الظن فمعتمد اإلمجاع يف هذه الصورة قطع قاضية ال حمالة بإسناد اجملمعني إىل ق

  العلماء يف العصر املاضية بتبكيت من خيالف وليس ذلك أمرا معقوال فيستند القطع بالتبكيت إىل قاطع 
في ثالث فإذا جتدد العهد باملسلك احلق يف الصورتني قلنا بعد ذلك إن ذكر علماء العصر قولني وقطعوا بن - ٦٥٤

سوامها ورددوا الظن يف القولني فنفيهم الثالث قطع يف حصر احلق يف القولني فإن فرض من خيترع مذهبا ثالثا فهو 
خمالف إلمجاع مقطوع به وإن مل يصرحوا بنفي ثالث على قطع فتركهم التعرض له وحصرهم التردد يف القولني يف 

  إىل الظن والتبكيت يتطرق إىل من قال قوال ثانيا والعلماء  حكم اتفاقهم على حكم مظنون مع التصريح باستناده

املاضون على خالفه كذلك يتطرق التبكيت إىل من خيترع مذهبا ثالثا مل يصر إليه صائر من املتقدمني وإن كانوا 
  خمتلفني 

وهم قاطعون وما ذكره اخلصم تلبيس ال حاصل له فإن الصائرين إىل القولني سوغوا اخلالف منحصرا يف القولني 
بنفي ما وراءمها أو ظانون وكال الوجهني يف نفي القول الثالث إمجاع فقطعه ملحق بالقطع باحلكم الواحد وظن نفي 

  القول الثالث ملحق باإلمجاع على مذهب واحد مع اإلسناد إىل الظن 
  ه عليه فنقول فإن رددوا كالما واستدلوا به شاديا مبتديا فالسبب فيه والوجه يف كشفه ما ننب - ٦٥٥

وقد ذكرنا أن القول الواحد املظنون إذا فرضنا االتفاق عليه مل يكن االتفاق عليه وهو مظنون إمجاعا على القرب 
حىت يتمادى الزمن عليه على ما سبق تقريره يف مسألة اشتراط انقراض اجملمعني فإذا كان ذلك والقول واحد فهو 

ترديد القولني هناية يف تطريق الظنون ولو قيل متادى الزمن املعترب يف هذه أوىل أن يعترب والعلماء على قولني فإن 
  الصورة يرب على متاديه يف احتاد القول لكان حقا مبينا فهذا مغزى املسألة 

  مسألة 
إذا اختلف علماء العصر على قولني مث رجع املتمسكون بأحد القولني إىل القول االخر وصاروا مطبقني  - ٦٥٦

  ي ذهب إليه معظم األصوليني أن هذا إمجاع عليه فالذ
  وذهب القاضي إىل أن هذا ال يكون إمجاعا 



وإذا انقرض العلماء على سجية االختالف مث أمجع علماء العصر الثاين على أحد القولني فاالختالف يف هذه الصورة 
  أظهر 

ارقا لإلمجاع وميل الشافعي رضي اهللا قال قائلون هذا ليس بإمجاع ولو تعلق متعلق بالقول املضرب عنه مل يكن خ
  عنه يف أثناء ما جيريه إىل هذا 

  وقال قائلون هذا إمجاع 
وأما القاضي فال شك أنه ال جعل هذا أمجاعا ومن مذهبه أن املختلفني يف العصر األول لو رجعوا إىل قول واحد مل 

أهل العصر الثاين مث إنه يستدل على متهيد يكن ذلك إمجاعا فإذا كان هذا غور مذهبه فكيف الظن به واإلمجاع من 
قاعدته بنكته واحدة فيقول إذا اختلف علماء عصر على مذهبني فقد ظهر اختالفهم يف التحليل والتحرمي مثال مث 

تضم تقرير كل قوم أصحاهبم على مذهبهم إجاعا من كافتهم على أن اخلالف سائغ فيحصل يف ضمن اخلالف مع 
واز اخلالف فإذا فرض الرجوع إىل قول واحد فهذا غري منكر عمال ووقعا ولكنه مسبوق التقرير اإلمجاع على ج

  باإلمجاع على تسويغ اخلالف وهذا جيري يف العصر الواحد فإذا جرى فيه فألن جيري يف العصرين أوىل 
ل على بعض وأما الذين جعلوا االتفاق على قول من القولني السابقني إمجاعا فإن بعضهم يتعلق ويستد - ٦٥٧

باجتماع املختلفني على أحد القولني قبل أن ينقرضوا ويقولون أيضا لو وقعت واقعة فاتفق علماء العصر على حكم 
  واحد فيها كان اتفاقهم حجة وإكباقهم على قول واحد جيري هذا اجملرى 
  وال يستقر هلؤالء قدم إال بتخييل هو مكتتهم وعنها صدر ما قدمناه وذلك 

املختلفون كأهنم بعد على تردد النظر وليس التردد مذهبا حمققا وإمنا يتلقى اإلمجاع من استقرار العلماء أهنم قالوا 
  وليس تردد املترددين حجة على خمالفة قطع القاطعني 

والرأي احلق عندنا ما نبديه االن فنقول إن قرب عهد املختلفني مث اتفقوا على قول فال أثر لالختالف  - ٦٥٨
هو نازل منزلة تردد ناظر واحد أوال مع استقراره اخرا وإن متادى اخلالف يف زمن متطاول على قولني املتقدم و

حبيث يقضي العرف بأنه لو كان ينقدح وجه يف سقوط أحد القولني على طول املباحثة لظهر ذلك للباحثني فإذا 
ما صورناه من اختالفهم يف الزمان مع  انتهى األمر إىل هذا املنتهى فال حكم للوفاق على أحد القولني وذلك أن

مشاورة الذكر وترديد البحث يقتضي ما ذكره القاضي من حصول وفاق ضمين على أن اخلالف يف هذه احملال 
  سائغ 

وشفاء الغليل يف ذلك أن رجوع قوم وهم جم غفري إىل قول أصحاهبم حىت ال يبقى على ذلك املذهب الثاين أحد 
 مستقر العادة فإن اخلالف إذا رسخ وتناهى ومتادى الباحثون مث مل يتجدد بلوغ خرب أو اية ممن كان ينتحله ال يقع يف

أو أثر جيب احلكم مبثله فال يقع يف العرف دروس مذهب طال الذب عنه فإن فرض فارض ذلك فاإلمجاع فيه حممول 
النظر إن انتهى األمر إىل هذا أهنم إن على أنه بلغ الراجعني أمر سوى ما كانوا خيوضون فيه يف جمال الظنون مث غاية 

قطعوا بذلك فوفاقهم إمجاع محال على هذا وعلى هذا انبىن أصل اإلمجاع وإن فرض فارض عدم القطع مع الرجوع 
عن املذهب القدمي فهذا يعيد يف التصوير وإن تصور ذلك على تكلف فما أرى ذلك بالغا مبلغ اإلمجاع فإنه ال 

  ن يتعلق بالقول املرجوع عنه حسب انقداح ذلك يف مواقع القطع ينقدح فيه دعوى تبكيت م

  وإذا ظهر يف التردد زال ادعاء اإلمجاع فإن اإلمجاع واجب االتباع وهو املقطوع به فهذا قولنا مع احتاد العصر 
اجتمع فأما إذا انقرض علماء العصر مع طول الزمان فإن املعتمد عندنا طول الزمان على اخلالف مث إذا  - ٦٥٩



علماء العصر الثاين على أحد املذاهب فالوجه أن ال جيعل ذلك إمجاعا ملا قرره القاضي من استنباط اإلمجاع على 
تسويغ اخلالف وما ذكره األولون من اعتبار هذه الصورة مجع بترديد ناظر أوال واستقراره اخرا فقول عرى عن 

لبحث املتدارك على اخلالف قطع منهم بأن ال سبيل إىل القطع التحصيل فإن استمرار العلماء الغواصني املعتنني با
فإن اجتمع يف العصر الثاين قوم على أحد املذاهب فهو اجتماع وفاقى على مذهب مسبوق بقطع األولني بنفى 

  القطع وتسويغ اخلالف وأين يقع هذا ممن يتردد أوال مث يتمم نظره 
ولون جرت هبا أقضية وأحكام ونيط هبا سفك دماء وحتليل فروج من والذي حيقق ذلك أن املذاهب اليت انتحلها األ

غري إنكار فريق على فريق واملتردد يف نظره ال ينوط بتردده حكما ومن العبارات الرشيقة للشافعي أنه قال املذاهب 
  ال متوت مبوت أصحاهبا فيقدر كأن املنقرضني أحياء ذابون عن مذاهبهم وحتقيق هذا ما ذكرناه 

   مسألة
إذا اتفق أهل اإلمجاع على عمل ومل يصدر منهم فيه قول فقد قال قوم من األصوليني فعل أصحاب  - ٦٦٠

  اإلمجاع كفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد سبق تفصيل 

  املذاهب يف أفعال رسول اهللا عليه السالم 
  عاهلم كفعل الشارع صلى اهللا عليه و سلم ومتعلق هؤالء أن العصمة ثابته ألهل اإلمجاع ثبوهتا للشارع فكانت أف

قال القاضي وهذا غري مرضي عند احملققني من أوجه منها أن اجتماع أهل اإلمجاع على فعل يبعد تصويره  - ٦٦١
فإهنم ال يعصمون عن اخلطأ والزلل ولكن وفاقهم على قول حجة على الترتيب املقدم وإن زعم زاعم أنه جيب 

فمعىن ذلك أن العصمة جتب جلميعهم فأما أن جتب الحادهم عن زلل عن الفعل فمعىن  عصمتهم عن زلل عن الفعل
ذلك أن العصمة جتب جلميعهم فأما أن جتب الحادهم فال فلم ميتنع صدر الزلل عن بعضهم وإذا كان كذلك فكيف 

يف تصويره فإمنا  يتأيت يف العادة تصور عدد ال يسوغ منهم التواطؤ مث يطبقون على فعل واحد فإن تكلف متكلف
ميكن فرضه إذا اجتمعا يف جملس واحد مث ان تصور فال احتفال به فإن متعلق اإلمجاع يف الصورتني املتقدمتني ما 

قدمناه وليس يتحقق ذلك يف الفعل فإنه ال ميتنع إذا فرض مجعهم أن يفعلوا فعال ويعترف كل واحد منهم بأنه عاص 
  به 

فرض أجتماعهم يف الفعل فهو حجة وهو خارج على األصل الذي هو مستند والذي أراه أنه إن تيسر  - ٦٦٢
اإلمجاع فإن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو مجعهم جملس وقدم إليهم شيء فتعاطوه وأكلوه فمن حرمه 

ه يف فعل عد خارقا لإلمجاع وتناهى أهل العصر يف تبكيته فإذا يدل فعلهم على ارتفاع احلرج على حسب ما قدمنا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهذا إىل الفعل املطلق فإن تقيد بقرينة دالة على وجوب أو استحباب ثبت ما دلت 

  القرينة عليه 

  الفن الرابع 
  يف األمر الذي ينعقد اإلمجاع فيه وفيما ينعقد اإلمجاع عنه 

ر للوفاق يف املعقوالت فإن املتبع يف العقليات فأما ما ينعقد اإلمجاع فيه حجة وداللة فالسمعيات وال أث - ٦٦٣
  األدلة القاطعة فإذا انتصبت مل يعارضها شقاق ومل يعضدها وفاق 

وأما ما ينعقد اإلمجاع عنه فالقول ينقسم فيه كما تقدم فإن كان اجملمعون قاطعني على احلكم يف جمال  - ٦٦٤
ندوا إمجاعهم إىل ظن مل ميتنع أيضا مث مستند اإلمجاع يف الظنون فال يتأتى فرض هذا اإلمجاع إال عن قاطع وإن أس



  كونه حجة قطع أهل اإلمجاع بتقريع من خيالف اإلمجاع 
فهذا جمامع القول يف اإلمجاع تفصيال وتأصيال وقد حاولنا جهدنا يف إدراج مسائل الكتاب حتت التقاسيم وقد شذت 

   تعاىل مسائل قريبة منها وحنن نرمسها االن مرسلة إن شاء اهللا
  مسائل متفرقة يف اإلمجاع 

  مسألة 
  اختلف األصوليون يف أن اإلمجاع يف األمم السالفة هل كان حجة  - ٦٦٥

فزعم زاعمون أن إثباته حجة من خصائص هذه األمة فإهنا أمة مفضلة على سائر األمم مزكاة بتزكية القران قال اهللا 
  كونوا شهداء على الناس تعاىل كنتم خري أمة أخرجت للناس وقال تعاىل لت

  ومنع مانعون هذا الفرق فقالوا مل يزل اإلمجاع حجة يف امللل 
وقال القاضي لست أدري كيف كان وال يشهد له موجب عقلي على وجوب التسوية وال على وجوب الفرق ومل 

  يثبت عندنا يف ذلك قاطع من طريق النقل فال وجه إال التوقف 
مجاع إذا قطعوا فقوهلم يف كل مسألة يستند إىل حجة قاطعة فإن تلقى هذا من قضية والذي أراه أن أهل اإل - ٦٦٦

العادات والعادات ال ختتلف إال إذا اخنرقت فأما إن فرض إمجاع من قبلنا على مظنون من غري قطع فالوجه االن ما 
أم ال وقد حتققنا التبكيت يف  قاله القاضي إلنا ال ندري أن املاضيني هل كانوا يبكتون من خيالف مثل هذا اإلمجاع

  ملتنا 
  مسألة 
نقل أصحاب املقاالت عن مالك رضي اهللا عنه أنه كان يرى اتفاق أهل املدينة يعين علماءها حجة وهذا  - ٦٦٧

مشهور عنه وال حاجة إىل تكلف رد عليه فإن صح النقل فإن البقاع ال تعصم ساكنيها ولو اطلع مطلع على ما 
دينة من اجملاري قضى العجب فال أثر إذا للبالد ولو فرض احتواء املدينة على مجيع علماء اإلسالم جيري بني البيت امل

فال أثر هلا فإنه لو اشتمل عليهم بلدة من بالد الكفر مث أمجعوا التبعوا والظن مبالك رمحه اهللا لعلو درجته أنه ال يقول 
نقلها علماء املدينة مث خالفوها العتقاده فيهم أهنم أخرب من مبا نقل الناقلون عنه نعم قد يتوقف يف األحاديث اليت 

  غريهم مبواضع األخبار وتوارخيها 

  مسألة 
  إذا اتفق علماء التابعني على حكم يف واقعة عنت يف زمنهم فإمجاعهم كإمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم  - ٦٦٨

  وذهب بعض املنتيم إىل األصول إىل أن احلجة يف إمجاع الصحابة 
هذا حتكم ال أصل له فإن الدال على وجوب اإلمجاع يف األعصار واحد كما تقدم وليس للتحكم بتخصيص عصر و

وجه ال يف عقل وال يف مسع وهو مبثابة قول من يقول ال احتجاج إال يف قياس الصحابة ولوال إرادتنا اإلتيان على 
  مجيع املسائل وإال كنا نضرب عن أمثال هذا 

  مسألة 
ذهب معظم العلماء إىل حكم وخال فيه واحد منهم وكان من املعترب يف اخلالف واإلمجاع فال ينعقد إذا  - ٦٦٩

  اإلمجاع مع خالفه 
وقال ابن جرير الطربي ال يعتد خبالفه ويسمى عاقا شاقا حجاب اهليبة وطرد هذا يف االثنني وسلم أن خمالفة الثالثة 



  معتربة 
هو احلجة والذي حنن فيه ليس بإمجاع والثالثة إذا نسبوا إال ثالثة االف  وكل ما ذكره مردود عليه فإن اإلمجاع

  كالواحد إذا نسب إىل ألف 
  مسألة 
من فروع القول يف اشتراط انقراض العصر من شرط انقراض العصر باجملمعني فاملذهب الظار هلؤالء أن  - ٦٧٠

  وخالفوهم واجملمعون األولون مصرون وقد علماء العصر لو أمجعوا مث التحق هبم جمتهدون ناشئة يف الزمن 

انقرضوا فاملسألة إمجاعية فإن التالحق لو كان مينع انعقاد اإلمجاع مع فرض اخلالف من املتالحقني ملا استقرت ثقة 
  باإلمجاع فإن العلماء يتالحقون 

  وقال قائلون ممن شرط االنقراض خالف املتالحقني يف بقاء اجملمعني 
قياس هذه الطريقة وإن كان يفضى ذلك إىل عسر يف تصوير اإلمجاع وإمنا قلنا القياس على وهذا لعمرى  - ٦٧١

اشتراط االنقراض هذا ألن اتفاق األولني ليس إمجاعا بعد بل األمر موقوف فإذا خالف خمالفون كان هذا اخلالف 
  املخالفني خارقني لإلمجاع واقعا قبل احلكم بانعقاد اإلمجاع فأما من ال يشترط االنقراض فال شك أنه جيعل 

  ومقصود هذه املسألة سؤال وجواب عنه  - ٦٧٢
فإن قال قائل قد أحدث ابن عباس رضي اهللا عنه أقواال خالف هبا اتفاق مجلة الضحابة وما كان ابن عباس يف ابتداء 

  العصر من أهل اإلمجاع فعلى ماذا حيمل ذلك قلنا ال حممل لتسويغ هذا إال شيئان 
يقدر الصحابة رضي اهللا عنهم على تردد إىل أن استقل ابن عباس وأظهر مذهبه وكذلك كانوا يف معظم  أحدمها أن

  مسائل الفرائض فهذا وجه 
والوجه الثاين أن يفرض وقوع تلك املسائل يف زمن بلوغه مبلغ االجتهاد وقد كان جيري ابن عباس مذهبه جمرى من 

  هه يف املتعة وختصيص الربا بالنسيئة يبدى احتماال وال يعتقده ومحل على ذلك مذ

وقال عيسى بن أبان خالف ابن عباس ومن تابعه من علماء الصابة غري معترب أصال وهذا على اإلطالق باطل فإن 
  فصل فالوجه ما قدمناه 

  مسألة 
  فشا يف لسان الفقهاء أن خارق اإلمجاع يكفر  - ٦٧٣

فر والقول يف التكفري والتربؤ ليس باهلني ولنا فيه جمموع فليتأمله وهذا باطل قطعا فإن من ينكر أصل اإلمجاع ال يك
طالبه نعم من اعترف باإلمجاع وأقر بصدق اجملمعني يف النقل مث أنكر ما أمجعوا عليه كان هذا التكذيب ايال إىل 

  الشارع عليه السالم ومن كذب الشارع كفر 
مل يكفر ومن اعترف بكون الشيء من الشرع مث أنكره كان والقول الضابط فيه أن من أنكر طريقا يف ثبوت الشرع 

  منكرا للشرع وإنكار جزئه كإنكار كله واهللا أعلم 
جنز النصف األول من كتاب الربهان حبمد اهللا املعني املستعان على يدي حاجبه كاتبه أيب زيد محد بن جعفر بن بشار 

نبوية صلوات اهللا عليه مبحروسة دمشق محاها اهللا تعاىل رمحه اهللا يف النصف من شوال سنة إحدى وستمائة هجرية ال
   -هذه خامتة اجلزء األول من النسخه 



  الربهان يف أصول الفقه إلمام احلرمني ايب املعايل عبد امللك بن عبد اهللا

  بن يوسف اجلويين 

-   

  كتاب القياس مقدمة الكتاب ببيان منزلة القياس وضرورية

وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة وهو املفضى إىل االستقالل القياس مناط االجتهاد  - ٦٧٦
بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية فإن نصوص الكتاب والسنة حمصورة مقصورة ومواقع اإلمجاع 

د عن علماء األعصار معدودة مأثورة فما ينقل منهما تواترا فهو املستند إىل القطع وهو معوز قليل وما ينقله االحا
  ينزل منزلة أخبار االحاد وهي على اجلملة متناهية وحنن نعلم قطعا أن الوقائع اليت يتوقع وقوعها ال هناية هلا 

والرأي املبتوت املقطوع به عندنا أنه ال ختلو واقعة عن حكم اهللا تعاىل متلقى من قاعدة الشرع واألصل  - ٦٧٧
لقياس وما يتعلق به من وجوه النظر واال ستدالل فهو إذا أحق األصول باعتناء الذي يسترسل على مجيع الوقائع ا

الطالب ومن عرف ماخذه وتقاسيمه وصحيحه وفاسده وما يصح من االعتراضات عليها وما يفسد منها وأحاط 
  مبراتبها جالء وخفاء وعرف جماريها ومواقعها فقد احتوى على جمامع الفقه 

الكتاب بفضل بسط فسببه مانبهنا عليه من عظم خطره واشتداد مسيس احلاجة  وإن حنن خصصنا هذا - ٦٧٨
إليه وابتنائه على أفضائه إىل ماال هناية له مع انضباط مأخذه فليس النظر يف الشرع مفوضا إىل استصالح كل أحد 

  فهي إذا متناهية 

اقضا وسيأيت القول فيه مشروطا مشروحا األصول غري متناهية اجلدوى والفوائد وهذا قد حيسبه الفطن املبتدىء متن
  إن شاء اهللا تعاىل 

مث الذي يقتضيه الترتيب أن نبتدىء القول يف ماهية القياس مث نبتين عليه نقل املذاهب يف اعتقاد صحته  - ٦٧٩
ام وفساده ونبني املختار عندنا حىت إذا ثبت وجوب القول بالقياس على اجلملة رتبنا بعده تراجم الكتاب على نظ

  وخضنا يف الوفاء ببيان اجلمل والتفاصيل 

  الباب األول

-   

  فصل القول يف ماهية القياس

ملا كان القول يف الصحة والفساد والرد والقبول مبنيا على اإلحاطة مباهية الشيء اقتضى الترتيب تقدمي  - ٦٨٠
  هذا الباب 

اسد وإمنا طولبنا بإثبات رسم مشعر بالقياس وإذا قيل لنا ما القياس عرفنا أوال أنا مل نسأل عن الصحيح والف
صحيحه وفاسده قطعيه وظنيه عقليه وشرعية فنذكر أقرب رسم يقرب من الوفاء باالحتواء على الغرض مث نذكر ما 



  عداه ونبني وجه تطرق االعتراض عليه مث خنتتم الفصل بأمرين هبما اخلتام والتمام 
  قال فأقرب العبارات ما ذكره القاضي إذ  - ٦٨١

القياس محل معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما أو نفيه عنهما بأمر جيمع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو 
  نفيهما 

فقوله محل معلوم على معلوم أراد به اعتبار معلوم مبعلوم وذكر املعلوم حىت يشتمل الكالم على الوجود والعدم 
ء لكان ذلك حصرا للقياس يف املوجودات وسبيل القياس أن جيري والنفى واإلثبات فإنه لو قال محل شيء على شي

يف املعدوم واملوجود مث فسر احلمل ملا كان فيه ضرب من اإلمجال عند تقدير االقتصار عليه فقال يف إثبات حكم هلما 
  أو نفيه عنهما مث ملا علم أن التحكم باحلمل ليس من القياس بسبيل وإمنا القايس من يتخيل جامعا 

  يبين عليه ما يبغيه مبطال كان أو حمقا ذكر اجلامع فقال جبامع مث صنفه إىل حكم وصفة يف نفى أو إثبات و
  فهذه ترمجة كالمه على اجلملة 

  وذكر غريه عبارات يف روم ضبط القياس نائية عن الصواب فمن مقرب مع إخالل ومن مبعد  - ٦٨٢
ي وكل من أتى هبا فقد طبق غاية اإلمكان ومن خرم شيئا منها تطرق واملعترب يف العبارات العبارة اليت مجعها القاض

  إليه على قدر خرمه اعتراض على ما سنبني االن 
قال بعض املتأخرين القياس رد فرع إىل أصل مبا جيمع بينهما وهذا فيه إيهام من الوجوه اليت أخل هبا من  - ٦٨٣

  د القياس له ومل يفصل اجلامع تقييدات كالم القاضي فإنه مل يتعرض للحكم الذي يطر
وقال األستاذ أبو بكر القياس محل الشيء على الشيء إلثبات حكم بوجه شبه وذكر الشيء خيرج األقيسة  - ٦٨٤

  املتعلقة بالنفي وكذلك ذكر إثبات احلكم مل يتعرض لنفيه 
ى املطلوب حيومون وإياه وقد يزيد بعض الناس نفيه وهذه الطبقة وإن تطرق إىل كالمهم ضرب من اخللل فهم عل

  يبغون 
  ونقل بعض أصحاب املقاالت عبارات نائية عن جهة الصواب  - ٦٨٥

بالكلية فنقلوا أنه قال بعضهم القياس إصابة احلق وهذا خرق وخروج عن احلق فإن من وجد نصا ال يسمى قايسا 
  وإن أصاب احلق 

ن من كان جيتهد يف طلب نص ليس قايسا إىل غري وقال بعضهم القياس هو االجتهاد يف طلب احلق وهذا فاسد فإ
  ذلك مما ال نرى التطويل بذكره 

  وأما ما نرى ختم الفصل به فشيئان  - ٦٨٦
أحدمها أنا إذا أنصفنا مل نر ما قاله القاضي حدا فإن الوفاء بشرائط احلدود شديد وكيف الطمع يف حد ما يتركب 

ه األشياء جمموعة حتت خاصية نوع وال حتت حقيقة جنس وإمنا من النفي واإلثبات واحلكم واجلامع فليست هذ
املطلب األقصى رسم يؤنس الناظر مبعىن املطلوب وإال فالتقاسيم اليت ضمنها القاضي كالمه جتانب صناعة احلد فهذا 

  مما ال بد من التنبه له 
ه مث يقول أقرب عبارة يف البيان وحق املسئول عن ذلك أن يبني بالواضحة أن احلد غري ممكن وأن املمكن ما ذكرنا

  عندي كذا وكذا والفاضل من يذكر يف كل مسلك املمكن األقصى فهذا أحد األمرين 
والثاين أن القياس قد يتجوز يف إطالقه يف النظر احملض من غري تقدير فرع وأصل إذ يقول املفكر قست  - ٦٨٧



معلوم مبعلوم وإذا قال القائل قست األرض فمعناه الشيء إذا افتكر فيه ولكن هذا جتوز وأصل القياس اعتبار 
  ذرعتها مبقياس مهيأ لذرعها وبيين وبني فالن قيس رمح أي قدر معترب بقدر رمح فهذا منتهى القول يف ذلك 

  وحنن نذك بعده املقاالت يف رد القياس وقبوله وتفصيل القول فيه 

  فصل القول يف ذكر املقاالت يف قبول القياس ورده

الوجه أن نذكر املذاهب املتعلقة باألصل ردا وقبوال مث نذكر مسائل اخلالف على هذا املنهاج مث نعقد بعد  - ٦٨٨
  ذلك بابا يف املذاهب املقتضية رد بعض األقيسة الصحيحة عندنا وقبول بعضها 

عقلى وشرعي مث فنبدأ بالكالم على اجلملة ونقول يف رسم التقسيم القياس فيما ذكره أصحاب املذاهب ينقسم إىل 
  الناظرون يف األصول واملنكرون تفرقوا على مذاهب 

فذهب بعضهم إىل رد القياس وقال الناقلون هذا مذهب منكري النظر والقول يف إثباته يتعلق بفن من  - ٦٨٩
  الكالم وقد أهنينا القول فيه هنايته 

  لقياسني من الفقهاء وقال قائلون بالقياس العقلي والسمعي وهذا مذهب األصوليني وا - ٦٩٠
وذهب ذاهبون إىل القول بالقياس العقلي وجحدوا القياس الشرعي وهذا مذهب النظام وطوائف من  - ٦٩١

  الروافض واإلباضية واألزارقة ومعظم فرق اخلوارج إال النجدات منهم فإهنم اعترفوا بأطراف من القياس 

ر بالقياس الشرعي وهذا مذهب أمحد بن حنبل وصار صائرون إىل النهي عن القياس العقلي واألم - ٦٩٢
  واملقتصدين من أتباعه فليسوا ينكرون إفضاء نظر العقل إىل العلم ولكنهم ينهون عن مالبسته واالشتغال به 

  وذهب الغالة من احلشوية وأصحاب الظاهر إىل رد القياس العقلي والشرعي  - ٦٩٣
ن عنوا به النظر العقلي فهو يف نوعه إذا استجمع شرائط الصحة وأنا أقول أطلق النقلة القياس العقلي فإ - ٦٩٤

مفض إىل العلم مأمور به شرعا والقياس الشرعي متقبل شرعا معمول به إذا صح على السرب الالئق به كما سيأيت 
  شرح ذلك يف أبواب الكتاب إن شاء اهللا تعاىل 

ظر يف غائب على استثارة معىن من شاهد فهذا باطل وإن عىن الناقلون بالقياس العقلي اعتبار شيء بشيء ووقوف ن
  عندي ال أصل له وليس يف املعقوالت فياس وقد فهم عنا ذلك طالب املعقوالت 

  واألمر املختص هبذا الفن الكالم يف األقيسة الشرعية وذكر اخلالف املتعلق جبملتها 
لقياس الشرعي و الذين ردوا القياس اختلفوا فقد ذهب النظام ومن تابعه من الضالل واحلشوية إىل إنكار ا - ٦٩٥

  يف طريق رده فقال بعضهم اخلوض فيه قبيح لعينه 
  وقال اخرون يف التعبد به منع الناس من املسلك األقصد  - ٦٩٦

األسد وعنوا به أن التنصيص على مواقع اإلشكال أقطع للنزاع وأرفع للدفاع وأجلب للطمأنينة وأنفى لرهج 
  االئتالف وجيب على اهللا تعاىل وجوب احلكمة أن يستصلح عباده فيما يتعلق بأمر الدين  اخلالف وأدعى إىل

وقال قائلون األقيسة متفاوته ال قرار هلا يف املظنونات وإمنا يرجح الظن على حسب القرائح وكل يظن  - ٦٩٧
  أمرا يليق مببلغ فكره 

كإجياب العقل على العاقلة وإجياب ذبح البهائم وقال قائلون يف أصول الشريعة ما ال يصح على السرب  - ٦٩٨
الربيئة بسبب ارتكاب املكلف حمظورات احلج واسترقاق أوالد الكفار وإن حكم هلم باإلسالم مع السيب مث تبقى 



  وصمة الرق يف نسلهم ما توالدوا على اإلسالم قالوا فال وجه واحلالة هذه إال اتباع النصوص 
  طائفة إىل أنه مردود بنصوص الكتاب والسنة وذهب من نفاة القياس  - ٦٩٩

وحنن نذكر مسلك كل فريق ونتتبعه بالنقض ونرسم مسألة يف جواز التعبد بالقياس فإذا جنزت عقدنا بعدها املسألة 
  الكربى يف وقوع التعبد بالقياس مسألة يف جواز التعبد بالقياس 

بد بالقياس يف جمال الظنون جائز غري ممتنع وقد ذكرنا ذهب علماء الشريعة وأهل احلل والعقد إىل أن التع - ٧٠٠
مذاهب املخالفني يف اجلواز فأما من ذهب إىل أن اخلوض فيه واألمر به قبيح لعينه فقد تعلق بأن الظنون أضداد 

ذا العلوم وضد العلم يف معىن اجلهل واجلهل قبيح لعينه وهذا مبىن أوال على التقبيح والتحسني بالعقل وقد صدرنا ه
  اجملموع بالرد على القائلني 

  بذلك مبا فيه مقنع مث لو قدرنا تسليم ذلك جدال فهذا باطل من أوجه 
منها أن الغفلة والغشية والبهيمية أضداد منافية للعلوم وهي من خلق اهللا تعاىل ومن رأى هؤالء أن اهللا تعاىل ال خيلق 

واحلكومات بالشهادات املستندة إىل حبث قريب وسرب  قبيحا مث ذكروه جحد للشريعة فإن من أنكر ربط األقضية
يسري ال يطلع على الباطن من أحوال الشهود فقد أنكر قاعدة من الشرع عظيمة ال يبوء جبحدها من وفر اإلسالم 

  يف صدره 
أمن وكذلك قول املفتني مظنون عند املستفتني والتعويل على قول الثقات يف أحكام املعامالت وتصديق األثبات يف 

السبل والطرقات ال ينكره عاقل فإذا أعضلت اإلشكاالت وتعارضت االحتماالت فالرجوع إىل غالب الظن يف كل 
فن دأب ذوي البصائر وهو من مثرات العقول فكيف يعد من مستقبحاهتا ومعظم وجوه الرأي والنظر يف العواقب 

رق بعينه نعم االكتفاء بالظن مع القدرة على ثلج ظنون ومىت مل يتبع صاحبه أرشدها لزم أن يفعل ما يتفق وهو اخل
الصدر وطمأنينة النفس قد يعد قصورا أو تقصريا وخصومنا مل يبدوا يف مواقع أقيستنا مسالك يف اليقني ينتحوهنا 
وإمنا يبغون رد جنس الظنون حيث ال يرجعون فيه إىل يقني والنظر يضاد العلم وهو واجب والشك املتقدم على 

  أيب هاشم حسن وهو الداعية اجلالبة الفتتاح النظر  النظر عند

  فهذا وجه الرد على من قبح اخلوض فيه لكونه نقيض العلم لعينه 
وأما من قال يف محل اخللق على ملتطم الظنون وحجرهم عن درك اليقني ترك استصالحهم واالستصالح  - ٧٠١

  بطالن مذهبهم فيهما يف الدين حمتوم فهذا مبين على التحسني والتقبيح وقد ظهر 
مث ما ذكروه باطل بقواعد العقائد فإهنا منوطه بدقائق النظر وال يتوصل إىل أدراكها إال األكياس من طبقات الناس 
مث انقسام طباق اخللق يوجب ازورار طرقهم يف وجوه النظر وجماري أحواهلم يف ذلك أصدق الشواهد واحملن وهو 

ة ال يبغون احلقيقة بل يرجحنون إىل التقليد ولو محل اهللا اخللق على احلق املبني سبب افتراق الفرق مث معظم اخلليق
  باية تظل هلا الرقاب خاشعة ألوشك أال يتفرقوا 

وال يغىن مما ألزمناهم قول القائل مسالك العقول عتيدة والرباهني موجودة والشواهد مشهودة وطرق الصواب 
  وقوله الصدق  معدودة فإن كل ناظر يزعم أن مسلكه احلق

مث إمنا كان يستقيم ما ذكروه لو دعونا إىل اليقني وزيفوا بسببه طرق الظنون فأما وهم بعد رد القياس ال يرجعون 
إىل يقني ومعقل يف الدين حصني وغايتهم التعطيل والتبطيل واالنسالل عن ربقة التكليف واالحنالل عن ربط 

  على موعد وخرب وقول مزخرف وإمام  التصريف وترك الناس سدى ميوج بعضهم يف بعض



  منتظر فال يدعو إىل اخلروج من حماسن الشريعة إىل هذه املسالك إال هازىء بنفسه مستهني بدينه 
وأما من قال األقيسة ال قرار هلا وفنون النظر على حسب الفكر فقصاراه ايل إىل تقبيح الظن وإجياب  - ٧٠٢

  املسلكني  االستصالح وشرع اليقني وقد تكلمنا على
مث األمر ليس على ما ختيلوه بل للظنون املرعية واألقيسة املعتربة الشرعية املرضية روابط وضوابط ال يعرفها إال 

  الغواصون على ما سيأيت تفصيلها إن شاء اهللا تعاىل 
بالفكر ومن محل كل ظن على جودة القرحية وحدة الطبع فقد أنكر وجه الرأي وتقريب أرباب األلباب وتطلعهم 

الصائب على حجب الغيوب ولو قيل هو عماد الصالح يف الدين والدنيا ودعامة املراشد مل يكن بعيدا والشارع 
فيما اسنت كالعاقل الذي ميهد للطلبة طرق احلكمة ومسالك النفع والدفع مث يكلهم إىل إتعاب الفكر النقية عن 

  األقذاء والكدر 
هل معهم يقني إدعوه أم الغرض قطع النظر عن بقية املراشد وانتحاء املقاصد مث إن أضربوا عما رأيناه واجتنبوه ف
  وغمس الناس يف غمرات املتاهات 

  وعلى كل احلاالت التشوف بالظن إىل اخلري إجتناب الضري أحرى من حل 

  الرباط وقطع أسباب االستنباط وختيري اخللق بني التفريط واإلفراط 
  عد يف الشرع ال تعقل معانيها كضرب العقل على العاقلة واسترقاق األطفال وأما من أشار إىل أن قوا - ٧٠٣

فهذا القائل يتشبث بالوقيعة يف الشريعة واختاذ هذه اجلهات إىل املطاعن ذريعة والقياس يعترف بالوقوف عند هذه 
ى موارد النصوص فال املواقف وانقسام الشرع إىل ما جيري فيه األقيسة وإىل ما جيب فيه االحنصار واالقتصار عل

جيب من وقوف الرأي يف مسلك احنسامه من مجيع الوجوه وذلك مستبني مبا يعرض لإلنسان يف ماربه وأوطاره فقد 
يتغشاه عماية ويستبهم عليه عاقبتها وقد يلوح له وجه الصواب فيما يأيت ويذر مث العقل ال حيسم طريق الرأي 

  الستعجامه يف بعض الوجوه 
  ما حاولوه فقد بطل مجيع 

وأما من إدعى أن القياس مردود بنصوص القران العظيم فقد ادعى أمرا حماال وغايته التلبيس بذكر اية ما  - ٧٠٤
سيقت ملا دفعنا إليه كقوله تعاىل وال تقف ما ليس لك به علم إىل غري ذلك واملراد أن ينهى عن احليد عن مدرك 

  حلدس والتخمني اليقني مع إمكانه وجماوزة مراسم املراشد با
وحنن ال ندعو إىل كل ظن مث التمسك باجملمالت أو بالظاهر يف مواضع القطع باطل ونعارض ما ذكروه باالى الدالة 
  على األمر بالنظر واالستحثاث على االعتبار ويتطرق إىل ما يعارضون به من األعتراضات ما تطرق إىل ما استدلوا 

  ندكم مقطوع به وهذا العلم مرتب فإن قالوا وجوب العمل معلوم ع - ٧٠٥

  على الظن ويستحيل أن ينتج الظن علما 
قلنا األقيسة ال تقتضي العلم بوجوب العمل ألعياهنا والعمل ال يقع هبا وإمنا يقع عندها والعلم بوجوبه مستند إىل 

  أدلة قطعية سنبديها وقد تقرر هذا الفن يف مواضع من هذا الكتاب 
 ذلك قالوا إذا مل ميتنع انتهاض الظن علما بالعمل فينبغي أن تبعدوا أن ينتصب الظن علما ومن متويهاهتم يف - ٧٠٦

  يف العلم بوقوع الرؤية 
قلنا لو قام دليل قاطع على أن وقوع الظن علم ينصبه اهللا تعاىل لوقوع شيء رؤية كانت أو غريها مل يبعد ذلك 



  ومستند العلم ناصب الظن ال عينه 
ك به النظام ورهطه وهو معتصم القوم أن العقول ال تدل على وجوب العمل بالظنون وإمنا والذي متس - ٧٠٧

يبغي الناظر ذلك إن كان من ماخذ السمع مث ال يقع االكتفاء بالظواهر فإن إثبات القياس عند القائلني به مقطوع به 
  كتاب وال نص سنة متواترة وقواطع السمع نص الكتاب أو نص السنة املتواترة وليس يف إثبات القياس نص 

واإلمجاع قد نفاه النظام أصال وزعم أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعوا الناس إىل اتباع اإلمجاع 
  وراموا أن يتخذوا رءوسا فقرروا اإلمجاع 

  وأسندوا إليه ما يرون وأخذوا حيكموا مسترسلني فيما ال هناية له وأصول الشريعة مضبوطة 
باإلمجاع يقول القول بالقياس خمتلف فيه ومعظم األمة على رده فادعاء اإلمجاع فيه حمال وال نص ومسالك  ومن قال

  العقول منحسمة فلم يبق بالقول على القياس دليل 
ورمبا عضدوا ذلك بأن يقولوا األمارات اليت يستنبطها القياسيون ال تقتضي األحكام ألعياهنا فإن الشدة املطربة اليت 

دها القياسيون علة يف حترمي اخلمر كانت ثابته قبل الشرع ويف امللل السالفة وال حترمي وكانت اخلمر مباحة يف يعتق
بدء اإلسالم مع قيام الشدة واإلطراب والقايس ال يتومهها موجبة لعينها وإمنا يتوهم نصب الشارع هلا وليس يف 

  العقل وال قواطع السمع ما يدل على ذلك 
تند وجوب العمل بالقياس اإلمجاع وما ذكره النظام كفر وزندقة وحماولة استئصال قاعدة الشرع قلنا مس - ٧٠٨

ألنه إذا نسب حامليها إىل ما هذى به فبمن يوثق وإىل قول من يرجع وقد رد القياس وطرد مساق رده إىل الوقيعة 
ة على ما قاله باى القران فإنه ال يبعد على يف أعيان األمة ومصابيح الشريعة فإذا ال نقل وال استنباط وال حتصل الثق

  املنكر اجلاحد إدعاء ما قاله يف التحريف والتصريف وكتم البعض وتغيري مقتضى البعض فلم ختتص غائلته ومماراته 

  بالقياس بل عمت قاعدة الشريعة 
اء اإلمجاع يف حمل النزاع وأما من اقتصر يف قطع ارتباط القياس باإلمجاع على قوله القياس خمتلف فيه فادع - ٧٠٩
  حمال 

فأنا نقول هلؤالء إمنا كان يستقيم ما ذكرمتوه لو كنا حنتج عليكم بإمجاع أهل الزمان املشتمل عليكم فأما متمسكنا 
فإمجاع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومن بعدهم من أئمة التابعني إىل أن نبغت األهواء واختلفت 

  االن فخالفكم مسبوق باإلمجاع وال مباالة به  االراء على ما سنقرره
فهذي قواعد منكري القياس وعيون شبههم وقد تقرر الفراغ من الرد على من ينكر جواز التعبد بالقياس  - ٧١٠

  وأوضحنا الرد على من زعم أنه ال طريق إلىإثباته بقاطع عقلي أو مسعي 
  اإلمجاع على العمل به  وقد حان االن أن نبني وقوع التعبد بالقياس وانعقاد

  فصل يف وقوع التعبد بالقياس بعد بيان اجلواز

  فنقول واهللا املستعان 
حنن نعلم قطعا أن الوقائع اليت جرت فيها فتاوي علماء الصحابة وأقضيتهم تزيد على املنصوصات زيادة  - ٧١١

وقائع تترى والنفوس إىل البحث طلعة ال حيصرها عد وال حيويها حد فإهنم كانوا قايسني يف قريب من مائة سنة وال
  وما سكتوا عن واقعة صائرين إىل أنه ال نص فيها وااليات 



  واألخبار املشتملة على األحكام نصا وظاهرا باإلضافة إىل األقضية والفتاوي كغرفة من حبر ال ينزف 
واعد متبعة عندهم وقد وعلى قطع نعلم أهنم ما كانوا حيكمون بكل ما يعن هلم من غري ضبط وربط ومالحظة ق

تواتر من شيمهم أهنم كانوا يطلبون حكم الواقعة من كتاب اهللا تعاىل فإن مل يصادفوه فتشوا يف سنن رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم فإن مل جيدوها اشتوروا ورجعوا إىل الرأي 

التحري ما كانوا ينكرون والذي يوضح ما ذكرناه أهنم مع اختالف مذاهبهم يف مواقع الظنون ومواضع  - ٧١٢
أصل االجتهاد والرأي وإمنا كان بعضهم يعترض على بعض ويدعوه إىل ما يراه هو ولو كان االجتهاد حائدا عن 

  مسالك الشريعة ألنكره منهم منكر وإذا الح املعىن فترديد العبارات عنه هني 
  وحنن نوضح املقصد بأسئلة وختييالت وأجوبة عنها 

صح من بعضهم التغليظ على بعض يف مسائل كقول ابن عباس يف رد العول مع من كان فإن قيل قد  - ٧١٣
  يكلمه وقوهلم يف الرد عليه وقد صح انتهاء القول إىل املباهلة يف األقاصيص املشهورة 

قلنا مل ينكر أصل االجتهاد أحد منهم وإمنا كانوا ينتاظرون يف الذب عن وجوه االجتهاد والدعاء إىل غريها من 
  االجتهاد وكانوا جممعني على األصل خمتلفني يف التعيني والتفصيل حنو اختالف علماء الدهر 

فإن قيل غايتكم يف هذا ادعاء اجتهاد بعضهم وسكون الباقني وقد ذكرمت يف مسائل اإلمجاع أنه ال ينسب  - ٧١٤
  إىل ساكت قول 

ة من االجتهاد يف مسائل وإن مل ينقل عنهم االجتهاد قلنا هذا باطل من أوجه منها أنه مل خيل أحد من علماء الصحاب
يف مسألة واحدة فقد صح النقل املتواتر يف مصري كل واحد منهم إىل أصل االجتهاد يف مسائل قضى فيها أو أفىت هبا 

مث أحداث قاعدة يف الشريعة تستند إليها األحكام بل يصدر عنها معظم الشريعة مما ال جيوز السكوت عليه لو مل 
يكن ثابتا وإمنا يسوغ السكوت عن املظنونات وليس من تكلم يف القياس ردا وقبوال ممن جيترىء بالظن بل كل 
فريق قاطعون مبا يذكرون ويعتقدون وقد ذكرنا مسألة االنتشار وأنه ال جيوز السكوت مع طول الزمان وتذاكر 

الصحابة يف مذاهب االجتهاد على الدوام  أهله ولو كان األمر مظنونا فكيف يسوغ يف مطرد العرف تصرف علماء
  من غري فتور فيه مث يسكت عنه من يعتقد بطالنه 

فإن قالوا مب تنكرون على من يزعم أهنم كانوا يتلقون األحكام من استنباطات من الظواهر والعمومات  - ٧١٥
  وفحوى اخلطاب 

لظواهر ومقتضياهتا باألحكام اليت طبقت طبق قلنا ال أصل هلذه املقالة وهي كمحاولة تسبيع الغزالة فأىن تفى ا
األرض واألقضية اليت فاتت احلد والعد وقد أوضحنا بالنقل املتواتر عنهم أهنم كانوا يقدمون كل متعلق بنص وظاهر 

  مث كانوا يشتورون وراء ذلك ويثبتون األحكام على وجوه الرأي واعتبار املسكوت عنه باملنصوص عليه 
موع ما ذكرناه إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم والتابعني وم بعدهم على العمل بالرأي والنظر فقد تبني مبج - ٧١٦

يف مواقع الظن ومن أنصف من نفسه مل يشكل عليه إذا نظر يف الفتاوى واألقضية أن تسعة أعشارها صادرة عن 
  الرأي احملض واالستنباط وال تعلق هلا بالنصوص والظواهر 

وى عن مجع من أئمة الصحابة رد الرأي والرد على القائلني به قال أبو بكر رضي اهللا عنه فإن قالوا قد ر - ٧١٧
أي مساء تظلين وأي أرض تقلين إذا قلت يف كتاب اهللا برأىي وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه لو عملتم بالرأي حلللتم 

راد اثار فقد عورضوا بأضعافها وذكروا أوال كثريا مما حرم اهللا وحرمتم كثريا مما أحل اهللا تعاىل إىل غري ذلك من أف



  إشارة الرسول عليه السالم إىل القياس يف اآلخبار 
منها ما روى أنه عليه السالم سئل عن قبلة الصائم فقال للسائل أرأيت لو متضمضت مباء مث جمجته فكان ذلك منه 

  قياسا للقبلة على املضمضة وقال 

ت له حجا على أبيها وسألته عن إمكان أدائه فقال أرأيت لو كان على أبيك عليه السالم لضباعة األسدية وقد ذكر
دينا أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين اهللا أحق بالقضاء وقول ابن مسعود يف حديث بروع بنت واشق وقد كانت 

  فوضت بعضها فردد ابن مسعود السائل شهرا مث قال إين أقول 

وإن أخطأت فمين ومن الشيطان أرى هلا مثل مهر نسائها ال وكس فيه وال فيها برأىي فإن أصبت فمن اهللا تعاىل 
  شطط 
قال اإلمام ومن رام منا أن ننقل اجتهادات الصحابة بطريق االحاد فقد تكلف أمرا عسرا فإن ما ثبت  - ٧١٨

أن رسول اهللا صلى  النقل فيه تواترا عسر النقل فيه من طريق االحاد ومن أراد أن ينظم إسنادا عن األثبات بالعنعنة
اهللا عليه سلم كان يصلي الفجر ركعتني مل يتمكن منه وهذا يناظر يف املعقوالت حماولة إثبات الضروريات 

واحملسوسات بطريق املباحثات فإنه معوز ال سبيل إليه وقد اضطررنا وكل منصف معنا إىل العلم بأن الذين مضوا 
وكيف يطمع الطامع يف معارضة ذلك بألفاظ حمتملة ينقلها االحاد كانوا يسندون جل األحكام إىل النظر والرأي 

  ولو كانت نصوصا ملا عارضت التواتر 
مث ما متسكوا به من قول الصديق وابن مسعود رضي اهللا عنهما ال حجة فيه فأما الصديق فإنه قيد كالمه  - ٧١٩

هلم الرجوع وهذا ممنوع عندنا وقد قال رسول اهللا بالرأي يف كتاب اهللا تعاىل وأراد به خمالفة املفسرين الذين إىل قو
  صلى اهللا عليه و سلم من قال يف القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار فال حجة إذا فيما رووه 

  عن الصديق رضي اهللا عنه 
شرع ما وأما قول ابن مسعود فال متعلق له فإن فيه ما يدل على أن الرأي اجملرد ال يطرد إذ قد يلقاه من أصول ال

مينعه من اجلريان فعلى كل ناظر اال يتبع رأيه احملض حىت يربطه بأصول الشريعة ومن أعمل الرأي اجملرد أحل وحرم 
  على خالف الشريعة فال حجة إذا يف قوله 

واحتج الشافعي ابتداء حبديث معاذ بن جبل رضي اهللا عنهما قال له الرسول عليه السالم ملا بعثه إىل اليمن  - ٧٢٠
 حتكم يا معاذ قال بكتاب اهللا قال فإن مل جتد قال بسنة رسول اهللا قال فإن مل جتد قال أجتهد رأىي فقال عليه مب

الصالة و السالم احلمد هللا الذي وفق رسول رسوله ملا يرضاه رسول اهللا وهو مدون يف الصحاح وهو متفق على 
  صحته ال يتطرق إليه 

الوحي والتنزيل إىل سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث انتقل منهما عند  التأويل فإنه رضي اهللا عنه انتقل من
تقديره فقدمها إىل الرأي وال جيوز أن يقال أراد بالرأي رأي استنباط من كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله عليه السالم 

  فإن ذلك لو كان على هذا الوجه لكان متعلقا بالكتاب والسنة 
لواحد ال يقتضي العلم وإثبات القياس يقتضي أمرا مقطوعا قلنا قد ثبت عندنا بالقواطع فإن قيل خرب ا - ٧٢١

العمل خبرب الواحد كما قد تقرر يف صدر كتاب األخبار وعرفنا من طريق التواتر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
 عليه السالم أخربين أن العمل سلم لو أخرب معاذا أن العمل بالرأي سائغ وأخرب معاذ الذين أرسل إليهم أن النيب



بالرأي إذا مل تكن الواقعة يف كتاب وال سنة واجب كانوا يتبعونه ولو روى الصديق أو غريه من أئمة الصحابة على 
رؤوس اإلشهاد أن الرسول عليه السالم شرع القياس والعمل به لكان الذين مل يبلغهم ذلك يتلقونه بالقبول 

  ويبتدرون إىل 

رعون إىل متهيد قواعده وسبله وإذا كان القياس مغزاه العمل فالدال عليه دال على العمل فال فرق بني القياس ويسا
  أن يستند القياس إىل قاطع بدرجة وبني أن يستند إليه بدرجات 

فهذا منتهى ما أردناه يف إثبات القياس وإثبات جتويز التعبد بالقياس والرد على منكريه وإثبات وقوع ما  - ٧٢٢
  ثبتنا جوازه وتتبع اعتراضات احلاحدين فيه أ

  وحنن نذكر بعد ذلك مسلك النهرواين والقاساين وابن اجلبائي يف تفصيل ما يقبل ويرد من النظر 

  مسألة 
  ذهب النهرواين والقاساين إىل أن املقبول من مسالك النظر يف مواقع الظنون شيئان  - ٧٢٣

به وهلذا صيغ منها ربط احلكم باألمساء املشتقة كقوله تعاىل والسارق أحدمها ما دل كالم الشارع على التعليل 
  والسارقة وقوله سبحانه وتعاىل الزانية والزاين فما منه اشتقاق االسم يف فحوى الكالم منصوب علما 

ا ومن هذا القبيل ما روى أنه سها فسجد وزىن ما عز فرمجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فالفاء تقتضي ربط
  وتسبيبا وذلك مشعر بالتعليل إىل غري ذلك مما يأيت مفصال يف ترتيب األبواب 

  فهذا أحد األمرين 
ورمبا يلحقون هبذا الفحوى حنو قوله تعاىل فال تقل هلما أف ففحوى النهي عن التأفيف مينع ما يزيد عليه من التعنيف 

  والضرب واإلهانة 
ىن املنصوص عليه باملنصوص عليه وهو كقوله عليه السالم ال يبولن واألمر الثاين إحلاق ما يكون يف مع - ٧٢٤

  أحدكم يف املاء الدائم مث قالوا لو مجع جامع بوال يف كوز وصبه يف املاء الراكد لكان يف معىن البول يف املاء 
  وما عدا هذين من سبل النظر فهو مردود عند هؤالء 

زاد وجها ثالثا وقال إذا ثبت أن املكلف مطالب بشيء واعتاص وأما أبو هاشم فقد قال هبذين الوجهني و - ٧٢٥
عليه الوصول إليه يقينا فاعلم أنه مأمور يبذل اجملهود يف طلبه والتمسك باألمارات املفضية إىل الظنون فيه ومثل هذا 

أوجب اهللا القول بوجوب طلب استقبال القبلة عند إشكال جهاهتا فقال يتعني طلبها بالتمكن من جهة الظن وملا 
  تعاىل املثل يف اجلزاء ومل يبينه لنا تبينا أنه كلفنا طلب املثل ملا قال تعاىل فجزاء مثل ما قتل من النعم 

فنقول ما اعترفتم به أنتم مساعدون عليه وهو يلتحق بقبيل النصوص والظواهر واملباحثة وراء هذه  - ٧٢٦
  اجلهات 

اخلالية تنحصر يف هذه اجلهات فإن قلتم بذلك فقد باهتم وعاندمت أفتزعمون أن الفتاوي واألقضية يف األعصار 
  مدارك الضرورات فإن ما يف النصوص إشعار بتعليله ملتحق بالظواهر وما نراه يبلغ يف الكتاب والسنة مائة عدد 

اوزت احلد وما يذكره أبو هاشم معوز النظري يف موارد الشرع واألحكام اجلارية يف نوادر الوقائع قد عدت العد وج
فأين يقع ما ذكره مما جرت فيه فتاوي املفتني وينجر الكالم إىل املسلك املقدم يف املسألة األوىل فإن أبدوا شبهة مل 

  خيل من الوقوع يف أحد الشقني إما أن يتعرض ملنع جواز التعبد بالقياس وقد مر 



وقد تقدم القول البالغ يف ذلك فما استفاد  القول فيه مستقصى وإما أن يتعرض لعدم الوقوع مع االعتراف باجلواز
  هؤالء مبا أودوه إال اعترافا مبسائل معدوده والدليل عليهم قائم فيما أنكروه 

مث تتبع احملققون كالمهم فيما وافقوا فيه وأبدوا هلم صفحة اخلالف وطالبوهم بتثبيت ما أقروا به وقالوا مل  - ٧٢٧
عليه و سلم بتعليله يف حق البعض فتلك العلة مطردة على الكافة مع القطع قلتم إن ما عرض رسول اهللا صلى اهللا 

بأهنا ال تدل لنفسها وإمنا تدل بنصب ناصب إياها علما وال جيب من نصبه علما يف حق زيد انتصابه يف حق عمرو 
اخر أدبه مل يبعه جريا ولو قال الرجل ملن خياطبه بع عبدي هذا فإنه سيء األدب فإنه يبيعه حبكم اإلذن فلو أساء عبد 

  على تعليله بيع األول بإساءة األدب 
  فإن قالوا إذا قال الرجل لولده ال تأكل هذه احلشيشة فإهنا سم اقتضى ذلك هنيه عن تعاطي كل سم 

قلنا ليس ذلك من حكم اللفظ ولكن ما أظهر من اإلشفاق واحلث على احلذار من مواقعة الضرر هو الذي اقتضى 
وقد قال احملققون لوال ما حتقق يف سياق اخلطاب من قوله تعاىل وال تقل هلما أف من هناية احلث على تعميم األمر 

الرب ملا أبعدنا النهي عن التأفيف مع األمر بضرب العنق وقد يأمر السلطان بقتل الرجل املعظم ويتقدم إىل اجلالد بأال 
  يستهني به قوال وفعال 

  الن بأمر هو الشأن كله فنقول والغرض مما نذكره يتبني ا - ٧٢٨
  إن جترد اللفظ عن القرائن فالقياس مباذا وال مفزع يف إثباته إال ما اعتصمنا به 

يف إثبات وجوب النظر فإن متسكوا به ساقهم إىل القول بوجوب النظر فإن مواقع فتاوي املفتني ليست خمتصة مبا 
  ذكروه 

  وإن اقترنت باللفظ قرينة أوجبت التعميم 
ذي قبلوه إذا موجب اللفظ وقضية ظاهره وليس من أبواب النظر يف ورد وال صدر فال حاصل الكالم قوهلم وال

  بتعيني الظواهر 
فإن قيل أنتم ال تصححون أيضا كل نظر ومتعلقكم فيما تصححونه اإلمجاع من األولني فال تنقلون فيه  - ٧٢٩

وتصححون وتبطلون وإال فاألقاصيص املتفرقة ال ضبط  لفظا جامعا مانعا حىت يكون مرجعكم فيما تأتون وتذرون
  هلا فكيف ينضبط لكم منها ما يصح وما يفسد فقد اعترفتم بأن ال مدرك غري التعلق مبا صدر منهم 

  وهذا سؤال مشكل ال يتأتى اجلواب عنه يف معرض األجوبة عن األسئلة ولكن القدر املتعلق مبقصود املسألة 
ر الذي حكموا به زائد على ما اعترف هؤالء به بأضعاف مضاعفة واالف مؤلفة فقد ثبت أنا نعلم ضرورة أن النظ

  نظر أنكروه وليس من شرط توجه الكالم عليهم أن نذكر مأخذنا يف التصحيح واإلفساد ولو حاولنا ذلك مل 

  نتوصل إليه إال بذكر أسباب وتبويب أبواب ورب كالم ال يبينه إال التفصيل 
ويفسد واستناد كل دعوى فيها إىل احلق هو لباب القياس وحنن نضمن للناظر املوفق إال يتنجز وتفصيل ما يصح 

  الكتاب ويف صدره غلة مل يشفها وعلة مل يداوها واهللا املستعان 
وقد تنجز الكالم االن على اجلملة وجاز أن نرسم بعده تقاسيم تشري إىل أغراض الكتاب يتخذها الطالب دستوره 

  لتوفيق واهللا ويل ا

-   



  الباب الثاين القول يف تقاسيم النظر الشرعي

اعلم أن النظر العقلي ال يفي بتراجم أبوابه وذكر مباديه وأسبابه هذا اجملموع فالغرض االن إذا مردود إىل  - ٧٣٠
  النظر الشرعي 

ناه أو تعليق حكم مبعىن وجمامعه إحلاق الشيء املسكوت عنه باملنصوص عليه واملختلف فيه باملتفق عليه لكونه يف مع
خميل به مناسب له يف وضع الشرع مع رده إىل أصل ثبت احلكم فيه على وفق نظر وربط حكم كما ذكرناه من غري 

أن جيد الناظر أصال متفق احلكم يستشهد عليه وهذا هو املسمى االستدالل وتشبيه الشيء بالشيء ألشباه خاصة 
  مناسبة وهو املسمى قياس الشبه  يشتمل عليه من غري التزام كوهنا خميلة

  فهذه وجوه النظر يف الشرع 
فأما إحلاق املسكوت عنه باملنطوق به لكونه يف معناه فمن أمثلته أنه صلى اهللا عليه و سلم قال اليبولن  - ٧٣١

  أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل به فجمع البول يف إناء وصبه يف املاء يف معىن البول فيه 
  عليه السالم من أعتق شركا له يف عبد قوم عليه فجرى ذكر العبد واألمة يف معناه  ومنها قوله

  ونص الرسول عليه السالم يف حديث عبادة بن الصامت على إجراء الربا يف 

الرب والشعري والتمر وامللح وقال القاضي األرز يف معىن الرب والزبيب يف معىن التمر وهذا القسم يترتب على ما 
  روحا سيلفى مش

والقدر الالئق بغرضنا أن نثبت ما يعلم ثبوته على اضطرار من غري حاجة اىل نظر واعتبار وهو كإحلاق  - ٧٣٢
صب البول يف املاء الراكد بالبول فيه وما أنكر هذا اجلنس إال حشوية ال يباىل بقوهلم وهم يف الشرع كمنكرى 

وقد قال القاضي ال يعتد خبالف هؤالء وال ينخرق اإلمجاع البدائة يف املعقوالت وهؤالء داود وطائفة من أصحابه 
  خبروجهم عنه وليسوا معدودين من علماء الشريعة 

  ومن هذا الفن ما حيتاج فيه إىل فكر قريب وهو ينقسم إىل اجللى البالغ وإىل ما ينحط عنه  - ٧٣٣
ه اشتقاق العبد يتحقق يف األمة فإذا فاجللى كإحلاق األمة بالعبد يف احلديث الذي ذكرناه وسبب الوضح أن ما من

العبودية جتمعها وقد يقال عبدة لألمة فإذا انضم هذا إىل علم العاقل باستواء أثر العتق يف العبد واألمة واعتقاد متاثل 
  السريان فيهما وتشاكل عسر التجزئة ترتب على ذلك القطع بتنزيل األمة منزلة العبد 

 معىن االسم فهو دون ما ذكرناه وإن كان معلوما فهو كتنزيل نبيذ الزبيب وما يتخلف االشتراك عنه يف - ٧٣٤
منزلة نبيذ التمر لو صح حديث ابن مسعود يف احلكاية املروية ليلة اجلن وال يأىب هذا اإلحلاق ذو حظوة من 

  التحصيل ولسنا نرى إحلاق األرز بالرب يف الربويات من قبيل القطعيات 

قرب وليس مقطوعا به من قبل أن التمر قوت غالب عام فقد يرى الشارع فيه استصالحا وإحلاق الزبيب بالتمر أ
  ومل يبلغنا أن أمة من األمم كانت جتتزىء بالزبيب 

  مسألة 
ما علم قطعا هبذه اجلهات التحاقه باملنصوص عليه فال حاجة فيه إىل استنباط معىن من مورد النص وبيان  - ٧٣٥

وت عنه بل العقل يسبق إىل القضاء باإلحلاق ويقدره باملنصوص عليه وإن مل ينظر يف وجود ذلك املعىن يف املسك
كونه معلال مبعىن مناسب خميل أو غري خميل ولو قدر معلال فال يتوقف ما ذكرناه من اإلحلاق على تعيني علته 



  املستنبطة 
إنه ليس من أبواب القياس وهو وإذا كان كذلك فقد اختلف ارباب األصول يف تسمية ذلك قياسا فقال قائلون 

  متلقى من فحوى اخلطاب 
وقال اخرون هو من القياس وهذه مسألة لفظية ليس وراءها فائدة معنوية ولكن األمر إذا رد إىل حكم اللفظ فعد 

ذلك من القياس أمثل من جهة أن النص غري مشعر به من طريق وضع اللغة وموجب اللسان ولو قال رجل من 
عبدي فالنصف األخري منه حر فلو أعتق معتق النصف من أمة مل ينفذ إعتاقه إنشاء وال سراية ألن أعتق نصفا من 

لفظه هو املتبع ومل يثبت يف حكم اللفظ استرسال أحكام الشرع فتبني أن حكم اللفظ ال يقتضى ذلك وإمنا يثبت 
لصور بل تسترسل ولو قال هذا يف لفظ الشارع من حيث تقرر يف وضع الشرع أن األحكام ال تنحصر على ا

  الشارع قاطعا لطريق القياس من أعتق شركا له يف عبد قوم عليه دون األمة كان الكالم متناقضا 

  فوضح أن تلقى ذلك مما متهد ال من أجل اعتبار املسكوت عنه باملنطوق به 
ذي ال يثبت فيه العلم فالوجه مث ينقسم ذلك أقساما ويتنوع أنواعا فمنه اجللى املقطوع به ومنه املظنون ال - ٧٣٦

  أن يسمى ذلك قياسا وإن عين من أيب تسمية ذلك قياسا أن لفظ الشارع كاف فيه من غري سرب وفكر فهو صحيح 
  فهذا القدر كاف يف توطئة الكالم يف هذا القسم 

  القسم الثاين قياس العلة 
خيلة املناسبة من األحكام الثابته يف مواقع والقسم الثاين من أقسام النظر الشرعي استنباط املعاين امل - ٧٣٧

النصوص واإلمجاع مث إذا وضح ذلك على الشرائط اليت سنشرحها وثبتت تلك املعاين يف غري مواقع النص وسلمت 
عن املبطالت فهذا القسم يسمى قياس العلة وهو على التحقيق حبر الفقه وجمموعه وفيه تنافس النظار وأكثر القول 

  يتعلق ببيان صحيحه وفاسده وذكر االعتراضات الصحيحة والفاسدة عليه  يف هذا الكتاب
وأنا أرى أن أصدر القول فيها بالطرد ومعناه وذكر املذاهب يف قبوله ورده واختيار املسلك احلق فيه إن شاء اهللا 

  تعاىل 
  مسألة يف الطرد 

احلكم به مل يترجح يف مسلك الظن  الطرد هو الذي ال يناسب احلكم وال يشعر به ولو فرض ربط نقيض - ٧٣٨
  قبل البحث عن القوادح النفى على 

  اإلثبات ومل يكن من فن الشبه على ما نصفه هذا هو الطرد 
وقد ذهب املعتربون من النظائر إىل أن التمسك به باطل وتناهى القاضي يف التغليظ على من يعتقد ربط  - ٧٣٩

  حكم اهللا تعاىل به 
أصحاب أيب حنيفة إىل أنه حجة من حجج اهللا تعاىل إذا سلم من االنتقاض وجرى على وذهب طوائف من  - ٧٤٠

  االطراد 
  وذهب الكرخي إىل أن التعلق به مقبول جدال وال يسوغ التعويل عليه عمال وال فتوى  - ٧٤١
  وقد أكثر احملققون يف وجوه الرد على أصحاب الطرد وحاصل ما ذكروه يئول إىل وجوه منها  - ٧٤٢

ن أقيسة املعاين مل تقتض األحكام ألنفسها وإمنا ظهر لنا من دأب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التعلق أ
  هبا إذا عدموا متعلقا من الكتاب والسنة فكان مستند األقيسة الصحيحة إمجاعهم على ما سبق تقريره 



اث على اعتبار حماسن الشريعة فأما االحتكام والذي حتقق لنا من مسلكهم النظر إىل املصاحل واملراشد واالستحث
بطرد ال يناسب احلكم ال يثري شبها فما كانوا يرونه أصال فإذا مل يستند الطرد إىل دليل قاطع مسعي بل يتبني أهنم 
كانوا يأبونه وال يرونه ولو كان الطرد مناطا ألحكام اهللا تعاىل ملا أمهلوه وعطلوه فقد استمرت الطريقة قاطعة من 

  وجهني 
  أحدمها أنا أوضحنا أنه ليس للطرد مستند معلوم وال مظنون وليس هو يف نفسه مقتضيا حكما لعينه 

واالخر أنا نعلم إضراهبم عن مثله يف النظر يف أحكام الوقائع كما نعلم إكباهبم على تطبيق األحكام على املصاحل 
  الشرعية وهذه طريقة واقعة 

مناط األعمال يف الشريعة ينقسم إىل معلوم ومظنون وما ال يتطرق إليه علم  ومن أوضح ما يعتصم به أن - ٧٤٣
  وال ظن فذاكره ومعلق احلكم به متحكم وقد أمجع محلة الشريعة على بطالن االحتكام 

فإن إدعى الطارد ظنا تبني خلفه وكذبه فإن للظن يف مطرد العرف أسبابا كما أن للعلوم النظرية طرقا مفضية إليها 
ادعى أنه يظن أن وراء اجلبل املظل غزالة من غري أن يبني لظنه مرتبطا أو سببا كان صاحب هذه املقالة كاذبا ومن 

أو خميال فإذا بطل التحكم ومل ينقدح ظن وال علم والذي ربط به ثبوت احلكم لو نسب إىل نفيه لكان كما لو نسب 
  إىل إثباته فال يبقى للتعلق به وجه 

  م القاضي واألستاذ يف هذا إىل ما نرمز إىل مبادئه فإهنما قاال وقد انتهى كال - ٧٤٤
من طرد عن غرة فهو جاهل غيب ومن مارس قواعد الشرع واستجاز الطرد فهو هازىء بالشريعة مستهني بضبطها 

  مشري إىل أن األمر إىل القائل كيف أراد 
ا هذا الطارد مطالب بتصحيح مطرده فهو فإن قيل سالمته عن النقض تغلب على الظن انتصابه علما قلن - ٧٤٥

  الذي طرده والصورة اليت فيها النزاع عند املعترض على الطرد نقض للطرد 

  فإن قال الطارد فقد اطرد يف غري حمل النزاع  - ٧٤٦
قيل له جريانه يف غري حمل النزاع ال يوجب القضاء بالطرد يف غريه وعلى الطارد أن يثبت كونه علما فيما ادعى 

  ريانه فيه ج
فإن متسك بنفس اجلريان قيل هذا جريان يف مسائل معدودة فال ينتهض علما وال جيب منها احلكم على مجيع 

  الشريعة فإمنا يكون ما ذكره خميال لو جرى الطرد يف مجيع املسائل وساوقه احلكم على حسب طرد الطارد 
ا ختيل من ال حتصيل له أن اجلاري علة وسنبني أن قال النزاع إىل أن ما جرى على وفاق هل هو علة فإذ ذاك رمب

  األمر ليس كذلك 
بعد هذا قلنا إذا كان الطارد منازعا يف طرده فكيف يصح أن يستدل بالطرد وحاصل استدالله أنه يقول  - ٧٤٧

ائل الدليل على صحة طردي دعواي اطراده يف صور النزاع فال يبقى بعد هذا الذي عقل تعلق بالطرد احملض يف مس
  معدودة 
مث قال القاضي لو كان التمسك بالطرد سائغا ملا عجز عنه أحد من طبقات اخللق وملا كان يف اشتراط  - ٧٤٨

  استجماع أوصاف اجملتهدين معىن 
  فإن زعم زاعم أن شرط الطرد أن يسلم من العوارض واملبطالت وال يتهدى إليها إال العامل 

   فإذا انتهى التصرف يف الشرع إىل هذا املنتهى كان ذلك هزءا بقواعد الدين قيل له ليطرد العامى مث يراجع العامل



مث نقول علماء الشريعة صرفوا مباحثتهم يف الوقائع العرية عن النصوص واإلمجاع إىل ما يرونه مشعرا  - ٧٤٩
ن وراءه حريقا كان باحلكم مشريا إليه خميال به وقد ضرب احلليمي لذلك مثال فقال من رأى دخانا وثار له الظن أ

  حموما على اإلصباة قريبا من نيلها 
فإن قال وقد رأى غبارا إن وراءه حريقا مل يكن ما جاء به علما على ما أنبأ عنه وأقيسة الشريعة أعالم األحكام 

  وهذا مبنزلة الطارد 
دل بالشيء على فإن تنسم نسيما أرجا فقال إن وراءه حريقا كان ذلك يف حمل فساد الوضع من حيث إنه است

  نقيضه 
  وهذا القدر فيه بالغ ومقنع يف الرد على أصحاب الطرد 

فأما من جوز اجلدل به ومنع تعليق ربط احلكم به عقدا وعمال وفتوى وحكما فقد ناقض فإن املناظرة  - ٧٥٠
ل ما يسوغ مباحثة عن ماخذ الشرع واجلدل يستاقها على أحسن ترتيب وأقربه إىل املقصود وليس يف أبواب اجلد

استعماله يف النظر مع االعتراف بأنه ال يصلح أن يكون مناطا للحكم وغاية املعترض كفى املئونة وعاد الكالم نكدا 
  وعنادا وأضحى جلاجا وخرج عن كونه حجاجا 

 فأما الطاردون فمما متسكوا به أن قالوا للشارع أن ينصب الطرد علما وإن مل يكن مناسبا للحكم وإذا مل - ٧٥١
  ميتنع ذلك مل ميتنع من املستنبط تقديره 

وهذا ال حاصل له فإن للشارع تأسيس احلكم وما يذكره من علم جيري جمرى احلد ولو ذكر الشارع احلكم من 
غري علة لقوبل بالقبول فإذا حده صدق واملستنبط ممنوع من التحكم باحلكم كما سبق فإن ظن شيئا مبسلك شرعي 

  د وليس للطارد مسلك ظىن وال له منزلة االبتداء بوضع احلكم أبداه وعرضه على القواع
ولو جاز أن يتحكم بنصب الطرد جلاز أن يتحكم بنصب احلكم وهو يف التحقيق كذلك فإن الطارد يتحكم باحلكم 

  يف صورة يدعيها وهو منازع فيها 
وجب لعينها كما ال يوجب الطرد وما عدوه مستروحا هلم أن قالوا املعاىن املخيلة املناسبة للحكم ال ت - ٧٥٢

احلكم لذاته إذ الشدة اليت اعتقدت خميلة يف إثارة التحرمي كانت ثابته واخلمر حالل فإذا العلل كلها وإن اعتقدت 
  خميلة إذا كانت ال توجب األحكام ألعياهنا فهي كالطرد 

صادفناه وظنناه موافق لعلل الصحابه  قلنا هذا فاسد ال حاصل له فإنا ال نرتضى املخيل من جهة اإلخالة ولكن إذا
ومسالكهم رضي اهللا عنهم يف النظر فهو الدليل على وجوب العمل ال نفس اإلخالة ومل يثبت متسك الصحابة 

بالطرد فال يبقى للمستنبط وجه يبىن عليه الظن بأن ما طرده منصوب الشارع فال األمر إىل التحكم احملض وهو 
  تقريره باطل من دين األمة كما سبق 

  مسألة 
  إذا ذكر املستنبط علة خميلة مناسبة ولكنها منتقضة فقيدها بلفظ يدرا  - ٧٥٣

  النقض فالذين يتمسكون بالطرد احملض ال ميتنعون من التمسك هبا والذين ردوا الطرد اختلفوا يف ذلك 
تقدير ضمه حمذوف غري  فذهب احملقون إىل أن ذلك الوصف الزائد الذي الحظ له يف الفقه على حياله وال على

حمتفل به والدليل على ذلك هو الدليل على إبطال الطرد فإن حاصل القول يف الرد على القائلني به نسبتهم إىل 
  التحكم وال فرق بني التحكم مبا هو على صيغة علة وبني التحكم بصيغة تقيدت العلة هبا 



وقبوله فإن اخلصم قد يقول فائدة هذه الزيادة درء  وهذه املسألة ال تصفو قبل ذكر النقض وحقيقته ورده - ٧٥٤
النقض فإذا ظهرت فائدته يف الكالم خرج عن كونه متحكما به من حيث نتج فائدة وهي اندفاع النقض وليس كما 

  إذا كان الكالم جبملته طردا غري مناسب ألن صاحبه حرى أن ينسب إىل التحكم 
نقضا لو حذفت الزيادة تفارق حمل العلة بفرق فقهي فاملذكور دونه بعض  فالوجه أن يقال إن كانت املسألة اليت ترد

العلة واالقتصار على بعض العلة ال جيدي فائدة وإن كان ال ينقدح فرق فقهى فالعلة منتقضة ال يعصم فيها لفظ ال 
ما يف معناه مما ال  يفيد فقها وال يشعر بفرق معنوي وهو مبثابة تعليل الرجل حكما مع تقييد العلة بنعيق غراب أو

  يفيد حىت إذا ألزم شيئا اختذ ما ذكره مدراه 
  وهذا من الفن الذي يأنف منه احملقق 

  وسنعود إىل حتقيق ذلك يف باب النقض إن شاء اهللا تعاىل 
  فإذا ثبت أن التقييد مبا ال فقه له ال يفيد فلو فرض التقييد باسم غري مشعر  - ٧٥٥

اينة املسمى ملا عداه مشهورة عند النظار فهل يكون التقييد مبثل هذا اللفظ حمصنا يف وضع اللسان بفقه ولكن مب
  للعلة وهذا كتقييد العلة بالطالق يف قول القائل جزء حله احلل فإضافة الطالق إليه نافذة كاجلزء الشائع 

أن الطالق سلطانه ونفوذه فإذا قال امللزم العلة تنتقض بالنكاح ولفظ الطالق ال فقه فيه فيكون من جواب املعلل 
  يفارق النكاح إذ تسميته تشري إىل خصائصه فذكره كذكر خاصية تفيد فقها 

وهذا مما تردد فيه أرباب اجلدل ولعل األقرب تصحيحه فإن ذلك جار جمرى اصطالح النظار على عبارات 
  يتواطئون عليها مشعرة بأغراضهم 

  وحنن نذكر بعده تفصيل القول فيما تثبت به علل األصول فهذا مقدار غرضنا االن يف الطرد وما يليق به 

  فصل القول يف تصحيح علة األصل يف أقيسة املعاين

إذا ثبت حكم يف أصل متفق عليه وادعى املستنبط أنه معلل مبعىن أبداه فهو مطالب بتصحيح دعواه يف  - ٧٥٦
  يبطل ذلك برده إن كان عنده مبطل األصل وادعى بعض األغبياء أنه ال يسوغ ذلك ولكن على املعترض أن 

  وهذا قول من ال حييط مبنازل النظر وحقائق األقيسة 
فإذا ادعى مدعي أن املعىن الذي أبداه علة للحكم فهذه دعوى عرية عن الربهان من جهة أن التحكم ينصب العلل 

  غري سائغ كما سبق يف الرد على 
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لفقه: كتاب  يف أصول ا   الربهان 
اجلويين أبو املعايل: املؤلف  يوسف  د اهللا بن  بن عب امللك   عبد 

الطاردين فال بد من ظهور وجه يف ظن املستنبط يوجب ختيل معىن خمصوص يف انتصابه علما وهو مطالب 
يف حمل النزاع  بإبدائه فإذا اقتصر على حمض الدعوى كان ادعاؤه اجملرد يف نصب العلل كادعائه احلكم

وكادعائه كون صورة النزاع كمسألة متفق عليها من غري ذكر جامع ومن أنكر أن ادعاء معىن األصل يف 
حقيقة الدعوى وصورهتا فقد جحد الضرورة وإن اعترف اخلصم أهنا دعوى وألزم قبوهلا من غري برهان فقد 

  تناهى يف االحتكام واحنط عن رتبة النظار بالكلية 
زعم زاعم أين نصبت علما كانت الصحابة تنصبه لألحكام علما قيل له كانوا ينصبون كل عام  فإن - ٧٥٧

لكل حكم أو كانوا يرون لذلك مسالك ختصيص بعض األعالم فإن زعم أهنم كانوا ينصبون كل شيء علما 
  فقد ظهر اجتراؤهم وقصارى كالمهم العود إىل الطرد 

لوجوه هي عللها فيقال ملن ادعى نصب العلم ما الدليل على أن ما وإن سلموا أهنم كانوا يثبتون األحكام 
نصبته من جنس منصوب الصحابة فريجع حاصله إىل القول باملطالبة بالدليل فإن قيل الدليل على ثبوت املدعى 
علما عجز املعترض عن االعتراض عليه فهذا كالم سخيف فإن املعترض واقف موقف املسترشد سائل خصمة 

يل فكيف حيسن رد الدليل إىل عجزه وقدرته ولو اعترف بعجزه عن االعتراض مل ينتهض عجزه علما إثبات دل
  على انتصاب ما ادعاه اجمليب علما 

  وهذا القدر من التنبيه كاف إذ هو من الكالم الغث ويكفي التنبيه يف مثل هذا املقام 

ال بد أن يكون لذلك العلم وجه عند ناصبه فإذا ثبت ذلك اختتمناه بأمر جنعله فاحتة الغرض وقلنا  - ٧٥٨
وألجله يفيت به ويلزم العمل مبوجبه واملسئول يريد منه أن يبديه وكل ذلك مبين على أبطال الطرد فإذا ال بد 

  من إثبات معىن يف األصل دينا أو جدال 
  وقد اضطربت االراء يف السبل اليت تتضمن إثبات علة األصل 

  علة األصل مسالك الباحثني يف إثبات 
ا يليق به إن شاء اهللا تعاىل    وحنن نذكر مسالك النظار يف ذلك مسلكا مسلكا ونذكر يف كل مكان م

فمما اعتمده احملققون وارتضاه األستاذ أبو إسحاق إثبات علة األصل بتقدير إخالته ومناسبته احلكم  - ٧٥٩
ذ عنه يف تصانيفه باالطراد واجلريان ومل يعن مع سالمته عن العوارض واملبطالت ومطابقته األصول وعرب األستا

الطرد املردود فإنه من أشد الناس على الطاردين ولكنه عرض باإلخالة وقرنه باشتراط اجلريان وعين باجلريان 
  السالمة عن املبطالت 

فإن قيل إذا أبدى املعلل وجها مرتضى يف اإلخالة قبل وقيل له ليس كل خميل علما وليس كل  - ٧٦٠
صالح وجها مرتضى يف األحكام فمن أين زعمت أن ما أبديته من قبيل ما يعتد عليه إذ اإلخاالت منقسمة است

ووجوه االستصالح منتفية والشرع ال يرى تعلق احلكم جبميعها ومل تضبط الرواة مسالك الظنون للصحابة 
  وأحنائهم 



ا اعتمده األول   ون فكيف تدل نفس اإلخالة فإذا بطل دعوى التعلق بكل مصلحة ومل يتبني لنا م
قلنا قد يتبني لنا أهنم رضي اهللا عنهم يف األزمان املتطاولة واالماد املتمادية ما كانوا ينتهون إىل وجوه مضبوطة 
بل كانوا يسترسلون يف االعتبار استرسال من ال يرى لوجوه الرأي انتهاء ويرون طرق النظر غري حمصورة مث 

ني وال يعتنون بذكر وجوه يف احلصر ال تتعدى فعلمنا بضرورة العقل أهنم كانوا كان الالحقون يتبعون السابق
يتلقون معاين ومصاحل من موارد الشريعة يعتمدوهنا يف الوقائع اليت ال نصوص فيها فإذا ظنوها ومل يناقض رأيهم 

انوا يكتفون بأن يظنوا فيها أصل من أصول الشريعة أجروها واستبان أهنم كانوا ال يبغون العلم اليقني وإمنا ك
  شيئا علما 

  فإذا ظهرا اإلخالة وسلم املعىن من املبطالت وغلب الظن كان ذلك من قبيل ما يتعلق به األولون قطعا 
أقول إذا ثبت حكم يف أصل وكان يلوح يف سبيل الظن استناد ذلك إىل أمر  - ٧٦١ وأنا أقرب يف ذلك قوال ف

  ضبط األقصى الذي ال يفرض عليه مزيد ومل يناقض ذلك األمر شيء فهذا هو ال
فإذا أشعر احلكم يف ظن الناظر مبقتضى استنادا إليه فذلك املعىن هو املظنون علما وعلة القتضاء احلكم فإذا 

  ظهر هذا وتبني أن الظن كاف وتوقع اخلطأ غري قادح وال مانع من تعليق احلكم كان ذلك كافيا بالغا 
كل حكم أشعر بعلة ومقتضى ومل يدرأه أصل يف الشرع فهو الذي يقضي ومما يعضد به الغرض أن  - ٧٦٢

  بكونه معترب النظر فإن الشارع ما أشار إىل مجيع 

  العلل واستنبط نظار الصحابة رضي اهللا عنهم وكانوا يتلقون نظرهم مما ذكرته قطعا 
  فإن قيل فاإلخالة مع السالمة هي الدالة إذا 

ة والحت املناسبة واندفعت املبطالت التحق ذلك مبسلك نظر الصحابة رضي اهللا قلنا ال ولكن إذا ثبتت اإلخال
  عنهم فالدليل إمجاعهم إذا كما تقدم يف إثبات القياس على منكريه 

فإن قيل قد ثبت من رأيكم أنه ال خيلو واقعة عن حكم اهللا تعاىل ما دامت أصول الشريعة حمفوظة  - ٧٦٣
وجوه املصاحل كلها وماخذ األحكام مضبوطة والوقائع املتوقعة ال ضبط هلا وثبت أن النظر ليس مسترسال يف 

  فكيف يستند ما ال هناية له إىل املتناهى وهذا سؤال عسر جدا 
  وحنن نقول أوال انضباط املاخذ مسلم واحلكم بأن حكم اهللا جيرى يف كل واقعة مسلم مع انتفاء النهاية 

م يتعارض فيه نفى وإثبات مث ال حمالة ال يلفى أصل يعارضه نقيض له والسبيل فيه أن كل فن من فنون األحكا
  إال والنهاية تنتفى عن أحد املتقابلني ال حمالة 

وبيان ذلك باملثال أن األعيان النجسة مضبوطة حمصورة والذي ليس بنجس ال هناية له فكل ما ثبتت جناسته اتبع 
ظر ما يقتضي إحلاقه باألعيان النجسة إحلق هبا وإن مل يظهر النص فيه وكل ما أشكل أمره فإن كان يف وجوه الن

  وجه يقتضى ذلك التحق مبا ال هناية له من الطاهرات فينتظم من هذه اجلملة يف النفي واإلثبات ما ال هناية له 
  وكذلك القول يف مجيع مسالك األحكام وهذا من نفائس الكالم 

  يف كتاب االجتهاد  وسنقرره على أحسن الوجوه إن شاء اهللا تعاىل
  وهذا منتهى الغرض يف إثبات علة األصل بطريق اإلخالة 

ا اعتمده الشافعي وارتضاه وال معدل عنه ما وجد إليه سبيل فهو داللة كالم الشارع يف نصبه  - ٧٦٤ وأما م



  األدلة واألعالم فإذا وجدنا ذلك ابتدرناه ورأيناه أوىل من كل مسلك 
  مث ذلك يقع على وجوه 

  ا ما يقع على صيغة التعليل صرحيا كقوله تعاىل كيال يكون دولة بني األغنياء منكم منه
  ومنها ما يتضمن التعليل ويشعر به إشعارا ظاهرا وهو يقع على وجوه نضرب أمثلتها 

فمنها قوله عليه السالم ملن سأله عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس فقال السائل نعم فقال عليه 
  م فال إذا فجرى ذلك منه متضمنا تعليال بنقصان الرطب عن وزن التمر عند اجلفاف السال

وقد تكلم بعض من ال يعد من أهل البصرية بالعربية على هذا احلديث فقال معىن احلديث أنه إذا نقص فال يباع 
املضارع املتردد بني  الناقص بالتمر الذي مل ينقص وأكد هذا عند نفسه بأن قال إذا يتعلق باالستقبال والفعل

احلال واالستقبال إذا تقيد بإذا جترد لالسقبال وانقطع عن احتمال احلال وكذلك مجلة نواصب األفعال 
إهنا متحضها لالستقبال فقوله إذا تصرف النهي إىل االستقبال عند فرض النقصان يف  املضارعة إذا تعلقت هبا ف

  الرطب 
  وه وهذا قول عرى عن التحصيل من وج - ٧٦٥

منها أن السائل سأله عن بيع الرطب بالتمر يف احلال فيبعد أن يضرب عن حمل السؤال ويتعرض لالستقبال 
وكان قد شاع يف الصحابة رضي اهللا عنهم حترمي ربا الفضل فرد اجلواب إليه واإلضراب عن حمل السؤال غري 

ديث فلما جرى السؤال متعلقا بصيغة الئق مبنصب الرسول عليه السالم مث مل جير لفعل مستقبل ذكر يف احل
املصدر فإنه عليه السالم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه السالم بعد مراجعة السائل وأخذ جوابه فال إذا 

و إذا قد تستعمل على أثر مجل ليس فيها لفعل مستقبل ذكر وقد يستعمل متصال بالفعل غري عامل فيه فإنه 
ت فإن تقدم واتصل بالفعل عمل كقولك يف جواب كالم إذا أكرم زيدا وإن جيري عند النحويني جمرى ظنن

توسط جاز إلغاؤه عن العمل وجاز أعماله كقولك زيدا إذا أكرمه وجيوز أكرمه بالرفع وإن أخرته مل جيز إعماله 
حتفال هبا وال كقولك زيد أكرمه إذا بالرفع ال غري وإذا مل يعمل كان كالتتمة للكالم والصلة الزائدة اليت ال ا

وقع هلا يف تغري معىن وختصيصه باستقبال عن حال ولكنه إذا اتصل بكالم مصدر بالفاء اقتضى تسبيبا وتعليال 
كما قال عليه السالم فال إذا مث السر يف ذلك أن الرسول عليه السالم استنطق السائل بالعلة وما كان خيفى 

نطق السائل وقع تعليل الرسول عليه السالم مرتبا على نطق عليه عليه السالم أن الرطب ينقص إذا يبس فلما 
  السائل على جفاف الرطب معناه إذا علمت ذلك فال إذا 

  ومما جيري تعليال صيغة تتضمن تعليق احلكم باسم مشتق  - ٧٦٦
فالذي أطلقه األصوليون يف ذلك أن ما منه اشتقاق االسم علة للحكم يف موجب هذه الصيغة كما قال تعاىل 

  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وكما قال الزانية ولزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 

  فتضمن سياق االيتني تعليل القطع واحلد بالسرقة والزنا 
ا منه اشتقاق االسم مناسبا للحكم املعلق باالسم فالصيغة  وهذا الذي أطلقوه مفصل عندنا فإنا نقول إن كان م

كالقطع الذي شرع مقطعة للسرقة واجللد املثبت مردعة عن فاحشة الزنا ويف االيتني قرائن  تقتضي التعليل
  تؤكد هذا منها قوله تعاىل جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا وقوله تعاىل وال تأخذكم هبما رأفة يف دين اهللا 



  م وإن مل يكن ما منه اشتقاق االسم مناسبا للحكم فاالسم املشتق عندي كاالسم العل
وتعلق أئمتنا يف تعليل ربا الفضل بالطعم بقوله عليه السالم ال تبيعوا الطعام بالطعام فوقف على إثبات كون 

  الطعم مشعرا بتحرمي التفاضل وإال فالطعام والرب مبثابة واحدة ولو علق احلكم هبما 
يف مسالك الظنون وإذا ثبت بلفظ ظاهر قصد الشارع يف تعليل حكم بشيء فهذا أقوى متمسك به  - ٧٦٧

فإن املستنبط إذا اعتمد إيضاح اإلخالة وإثبات املناسبة وتدرج منه إىل حتصيل الظن فإن صحب الرسول عليه 
  السالم كانوا رضي اهللا عنهم يعلقون األحكام بأمثال هذه املعاين 

لرسول عليه السالم فالذي يتضمنه ونظنه أبعد يف اإلشعار بأن ما استنبطه منصوب الشارع من لفظ منقول عن ا
  مقتض للتعليل 

والقول الوجيز أن ما يظهر من قول الرسول عليه السالم يف حنو وجهة يتقدم على ما يظهر من طريق  - ٧٦٨
  الرأي ملا تقرر من تقدمي اخلرب على القياس املظنون فإذا 

صيغ التعليل ظاهرة يف قصد تطرق إىل كل واحد منهما الظن واحنسم القطع تقدم اخلرب ملنصبه واستأخر الرأي و
  صاحب اللفظ إىل التعليل 

وقد ذكرت يف كتاب التأويل أنه إذا قصد الشارع تعميم حكم والح ذلك وظهر يف صيغة كالمه مل يسغ 
مدافعة مقتضى العموم بقياس مظنون وقد ذكرنا من هذه اجلملة يف كتاب التأويل ما حنن االن فيه وأوضحنا أن 

فيه وإن مل يكن نصا فال جيوز إزالة ظاهر التعليل بقياس ال يستند إىل تعليل الشارع ظاهرا  ما يظهر قصد التعليل
ا ظهر فيه قصد الشارع وهذا حمال  ا مقدمني ظن صاحب الرأي على م   فإنا لو فعلنا ذلك كن

ظر إذ ذاك يف وإن استند قياس من حياول إزالة ظاهر التعليل إىل ظاهر اخر يف التعليل خيالف ما فيه الكالم فين
  الظاهرين نظرنا يف املتعارضني كما سيأيت يف كتاب الترجيح إن شاء اهللا تعاىل 

فإن قيل قد علل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجوب الوضوء على املستحاضة بكون اخلارج دم  - ٧٦٩
  من كل عرق عرق فإنه قال عليه السالم توضئي فإنه دم عرق فاقتضى ذلك وجوب الوضوء خبروج الدم 

إهنا سألت عن دم خيرج من  قلنا قال بعض أصحابنا ما ذكره صلى اهللا عليه و سلم تعليل يف حمل خمصوص ف
خمرج احلدث فجرى جوابه عليه السالم حكما وتعليال منزال على حمل السؤال وكان السؤال عن خروج الدم 

ا جيري على صيغ التعليل يف ألفاظ الشارع  ال يكون فيه تعرض للمحل بل يكون من حمل احلدث ومعظم م
  طلب احملل حماال على الطالب الباحث وكذلك تلفى تعليالت القرآن كالسرقة والزنا وغريمها 

يله وإمنا  سلم مل يقصد إجياب الوضوء واالعتناء بتعل واجلواب املرضى عندنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
اد االستحاضة وملا اشتبه على السائلة أن اخلارج حيض غرضه نفى وجوب الغسل ورفع حكم احليض عند اطر

أم ال قصدت السؤال عما أشكل عليها فأبان صلى اهللا عليه و سلم أن اخلارج ليس باحليض الذي يزجيه الرحم 
  وإمنا هو عرق وحكمه الوضوء وهذا بني من فحوى كالمه عليه السالم 

عليه و سلم ختيري املعتقة مبلكها نفسها حىت تقضوا على  فإن قيل مل تركتم تعليل رسول اهللا صلى اهللا - ٧٧٠
حسب ذلك بأهنا ختري وإن اعتقت حتت حر فإنه عليه السالم قال لربيرة ملكت نفسك فاختاري وهذا تعليل 

  اخليار بانطالق حجر الرق وهو جيري يف العتق حتت احلر جريانه يف العتق حتت العبد 



لفظ فعلى ناقله التصحيح مث إن صح فسبيل الكالم عليه أنه مل يرد تعليل اخليار قلنا قال احملدثون ال نعرف هذا ال
ا احتاجت إىل اخليار يف حمل النكاح    مبلكها نفسها فإنه لو أراد أهنا ملكت نفسها حتقيقا مل

قال القاضي إن ملكت حمل النكاح فليس للخيار معىن وإن ملكت غري مورد النكاج مل يشعر ذلك باخليار يف 
ل النكاح فاملراد إذا ترديد العبارة عن ثبوت اخليار هلا كما يقال ملن ثبت له حق فسخ عقد ملكت الفسخ حم

  فافسخ 
  فمعىن احلديث إذا ملكت اخليار فاختاري وكانت أعتقت حتت عبد فهذا وجه الكالم 

أال يلتفت إىل مذاهب مث إنا جنري ذكر هذه األمثلة هتذيبا لألصول وتدريبا فيها وإال فحق األصويل  - ٧٧١
  أصحاب الفروع وال يلتزم مذهبا خمصوصا يف املسائل املظنونة الشرعية 

  فهذا غاية ما أردناه يف هذا الفن 
  السرب والتقسيم 

  ومما أجراه القاضي وغريه من األصوليني يف حماولة إثبات علل األصول السرب والتقسيم  - ٧٧٢
معان جمتمعة يف األصل ويتتبعها واحدا واحدا ويبني خروج احادها عن ومعناه على اجلملة أن الناظر يبحث عن 

  صالح التعليل به إال واحدا يراه ويرضاه 
وهذا املسلك جيري يف املعقوالت على نوعني فإن كان التقسيم العقلي مشتمال على النفي واإلثبات حاصرا هلما 

  فإذا بطل أحد القسمني تعني الثاين للثبوت 
تقسيم بني نفى وإثبات ولكنه كان مسترسال على أقسام يعددها السابر فال يكاد يفضي القول وإن مل يكن ال
  فيها إىل علم 

ا ذكرت وقد تتبعت ما وجدته    وقصارى السابر املقسم أن يقول سربت فلم أجد معىن سوى م
إذا انتهال الكالم  فيقول الطالب ما يؤمنك أنك أغفلت قسما مل تتعرض له فال يفلح السابر يف مطالب العلوم

  إىل هذا املنتهى 
ا السرب يف املسائل الشرعية الظنية فإن دار بني النفى واإلثبات والح املسلك املمكن يف سقوط أحد  - ٧٧٣ فأم

  القسمني كان ذلك سربا مفيدا كما 

  سنبني االن معىن السرب وجدواه 
رناه يف املعقوالت ورددناه فيها فقد قال وإن كان التقسيم الظين مرسال بني معان ال يضبطها حصر كما ذك

  بعض األصوليني إنه مردود يف املظنونان أيضا فإن منتهاه إحالة السابر األمر على وجدانه 
وهذا غري سديد فإن هذا الفن من التقسيم إمنا يبطل يف القطعيات من حيث ال يفضي إىل العلم والقطع وإذا 

ظن فإن املسألة املعروفة بني النظار إذا كثر حبثهم فيها عن معانيها مث استعمل يف املظنونات فقد يثري غلبة ال
  تعرض السابر إلبطال ما عدا خمتاره فقال السائل لعلك أغفلت معىن عليه التعويل 

قيل هذا تعنت فإنه لو فرض معىن لتعرض له طالب املعاين والباحثون عنها والذي حتصل من حبث السابرين ما 
ب على الظن أنه لو كان للحكم املتفق عليه علة ألبداها املستنبطون املعتنون باالستثارة نصصت عليه والغال

  فتحصل من جمموع ذلك ظن غالب يف مقصود السابر وهو منتهى غرض الناظر يف مسائل الظنون 



يف إثبات  وإذا ثبت ما ذكرناه يف معىن السرب وتنويعه وما يفيد منه وما ال يفيد فنرجع االن إىل غرضنا - ٧٧٤
  معىن األصل فنقول 

قد عد القاضي السرب من أقوى الطرق يف إثبات علة األصل وهذا مشكل جدا فإن من أبطل معاين مل يتضمن 
إبطاله هلا إثبات ما ليس يتعرض له بالبطالن فإنه ال ميتنع أن يبطل ما مل يتعرض له أيضا فإنه ال يتعني تعليل كل 

  ثبت به العلل بعيد ال اجتاه له حكم فعد السرب والتقسيم مما ت
  والذي يوضح املقصد يف ذلك أنه لو انتصب على معىن ادعاه املستنبط دليل 

فال يضر أن يفرض لذلك احلكم علة أخرى وارتباط احلكم بعلل ال امتناع فيه وإمنا تتعارض العلل إذا تناقضت 
  تناقض موجباهتا فيمتنع اجلمع بينها فإذا كانت متوافقة متظاهرة مل ت

فيتبني أن إبطال معان تتبعها السابر ال أثر له يف انتصاب ما أبقاه ولو أقام الدليل على كلمة معىن مل يتوقف 
ا عداه باإلبطال    انتصابه معىن موجبا للحكم على تتبع م

  فال حاصل على هذا التقدير للسرب والتقسيم يف إثبات علل األصول 
  الم أمو خطرية يف الباب واالن ينشأ من منتهى هذا الك - ٧٧٥

منها أنه لو ثبت اتفاق القايسني على كون حكم يف أصل معلال مث اجته للسابر إبطال كل معىن سوى ما راه 
  وارتضاه فال ميتنع واحلال هذه أن يكون السرب مفيدا غلبة الظن يف انتهاض ما مل يبطل علما 

كن ثبت اإلمجع على األصل مبهما وأفضى السرب إىل ومستند ثبوته يف التحقيق االمجاع على أصل التعليل ول
  التعيني فحصل منه ومن اإلمجاع ما أراده املعلل 

فإن قدر مقدر إبطال ما أبقاه السابر وقد استتب له مسلك اإلبطال فيما سواه كان مقدرا حماال مؤديا إىل نسبة 
  أهل اإلمجاع إىل اخللف والباطل 

قايسني حجة وقد أنكر القياس طوائف من العلماء قلنا الذي ذهب إليه فإن قيل كيف يكون إمجاع ال - ٧٧٦
ذوو التحقيق أنا ال نعد منكري القياس من علماء األمة ومحلة الشريعة فإهنم مباهتون أوال على عنادهم فيما 

  ثبت استفاضة وتواترا ومن مل يزعه التواتر ومل حيتفل مبخالفته مل يوثق بقوله ومذهبه 
  ظم الشريعة صدر عن االجتهاد والنصوص ال تفى بالعشر من وأيضا فإن مع

معشار الشريعة فهؤالء ملتحقون بالعوام وكيف يدعون جمتهدين وال اجتهاد عندهم وإمنا غاية التصرف التردد 
  على ظواهر األلفاظ 

  فهذا منتهى ما اتصل الكالم به 

  فصل تعليل احلكم بأكثر من علة

  يف اجتماع العلل للحكم الواحد ومما يتصل بذلك القول  - ٧٧٧
  وقد اضطرب األصوليون يف هذا فذهب طوائف إىل أنه ال يعلل حكم بأكثر من علة واحدة 

  وذهب اجلماهري إىل أنه ال ميتنع تعليل حكم بعلل 



ال عقال وال شرعا فإن الدم جيوز أن يعزى استحقاقه إىل  وذهب املقتصدون إىل أن ذلك ال ميتنع على اجلملة 
  ت ومقتضيات كل مقتض لو انفرد بنفسه الستقل يف إثارة احلكم جها

  هذا ال امتناع فيه 
وأما إذا ثبت احلكم مطلقا ألصل وكان أصل تعليله وتعيني علته لو ثبت تعليال موقوفا على استنباط املستنبط 

  فيمتنع أن تفرض علتان يتوصل إليهما باالستنباط 
  لتقريب وهو اختيار األستاذ أبو بكر بن فورك وللقاضي إىل هذا صغو ظاهر يف كتاب ا

ا يتمسك به كل فريق    وحنن نذكر م
ا من جوز وضعا واستنباطا تعليل حكم بعلل فمسلكه واضح وطريقة الئح وإمنا االعتناء بالتنبيه  - ٧٧٨ فأم

  على مسالك االخرين 
ل فريق إبطال ما يدعيه االخرون فمما تعلقوا به أن قالوا أمجع أهل القياس على احتاد علة الربا واختذ ك

املخالفون ذريعة إىل إثبات ما يدعيه علة ولو كان يسوغ إثبات حكم بعلل لكان هذا املسلك غري متجه وال 
مفيد والذي حيقق ذلك أهنم أمجعوا على التعلق بالترجيح وإمنا ترجح العلل إذا تعارضت ولو كان ال ميتنع 

إن من ضرورة الترجيح االعتراف باستجماع كل علة شرائط الصحة لو اجتماعها لكان الترجيح لغوا فيها ف
  قدرت منفردة فإذا تناقضت يرجح بعضها على بعض وإذا مل ميتنع اجتماعهما مل يكن للترجيح معىن 

ومن جوز تعليل حكم بعلتني مل يبعد أن تكون إحدامها أوهلى من األخرى والترجيح ال يفيد إال تلوحيا  - ٧٧٩
  عض العلل يف ظهور ب

  والكالم على هذا من أوجه 
أحدها أن تعليل ربا الفضل ليس مقطوعا به عند احملققني وليس منكر تعليله منتسبا إىل جحد القياس ومن عرف 
مسالك كالمنا يف األساليب تبني ظهور ميلنا إىل اتباع النص وإىل إثباتنا الربا يف كل مطعوم بقوله عليه السالم 

بالطعام وربا الفضل يف النقدين ال يتعدامها وال ضرورة حتوج إىل ادعاء علة قاصرة وقد أجريت ال تبيعوا الطعام 
مسألة الربا على التزام اتباع مذهب الشافعي وحماذرة خمالفته يف تعليله حترمي ربا الفضل يف األشياء األربعة 

  بالطعم املتعدى يف حمل النص 
  ليل ربا الفضل وأبدأ القول يف النقدين وأنا االن أبدى اختياري يف منع تع - ٧٨٠

فأقول قد وضح إبطال الوزن يف النقدين ومل يبق إال النقدية والعلة القاصرة ال تثمر مزيدا يف احلكم وال تفيد 
  جدوى يف التكليف فإن احلكم ثابت بالنص 

يتعني يف ادعاء العلة ومن قال بالعلة القاصرة أبداها وانتحاها حكمة يف حكم الشرع ولسنا نبعد ذلك ولكن 
القاصرة أن يكون املدعى مشعرا باحلكم مناسبا له مفضيا بالطالب إىل التنبيه على حماسن الشريعة والتدرب يف 

مسالك املناسبات وشرط ذلك اإلخالة ال حمالة وليست النقدية مشعرة بتحرمي ربا الفضل على ما قررت يف 
مستثارة ومسلكا من حماسن الشريعة ومل يتعلق هبا حكم زائد األساليب فقد خرجت النقدية عن كوهنا حكمة 

  على مورد النص وبطل ما ادعى متعديا والح سقوط التعليل يف النقدين 
وأما األشياء األربعة فقد أوضحنا أن الطعم ليس خميال بالتحرمي وبينا أن قول النيب عليه السالم ال تبيعوا الطعام 



 بالطعم ما مل يقرر املستدل باخلرب كون الطعم خميال مناسبا وحققنا أن املشتق بالطعام احلديث ال يتضمن تعليال
إذا مل يشعر بإخالة حل حمل اللقب والسرب قصاراه إبطال ما يدعيه اخلصم علة وليس يف إبطال مدعى اخلصم 

عليله وقد أنكر إثبات لغريه ومل يثبت باإلمجاع كون حترمي ربا الفضل معلال وكيف يستقيم دعوى اإلمجاع يف ت
  ابن عباس رضي اهللا عنه حترمي ربا الفضل 

وذهب طوائف من القايسني إىل منع التعليل مع االعتراف باحلكم والترجيح باطل مع جتويز ارتباط  - ٧٨٢
  احلكم بعلل 

يف فلم يبق إال طريقة تكلفتها يف األساليب وهي أن الرسول عليه السالم أباح ربا الفضل يف اجلنسني وحرمه 
  اجلنس الواحد فدل ذلك على ارتباط 

حكم التحرمي باملقصود من هذه األجناس واملقصود منها الطعم ال الكيل والوزن فإن هذه األجناس ال تقتين 
  لتكال أو توزن وإمنا تتخذ لينتفع هبا 

وه والتمر قد مث عد رسول اهللا من كل جنس فذكر الرب ألنه يطعم قوتا والشعري يقتات ويدخر وينتفع به من وج
يقتين وامللح يراد لتطييب األطعمة واصالحها فكأنه صلى اهللا عليه و سلم ذكر األجناس الغالبة من األطعمة 

ا جيمعها وهو الطعم مث أبان برفع احلرج عند اختالف اجلنس التعلق باملقاصد وطردت هذا  ونبة بذكرها على م
  يف مسألة النقدين على هذا الوجه 

و من فن قياس الداللة وهو عندي من أبواب الشبه على ما استقصى القول فيه إن شاء اهللا فهذا وإن صح فه
  تعاىل 
ولكن إمنا يستقيم التشوف إىل مثل ذلك لو جرى يف الباب سليما وقد رأينا ربا النساء حمرما يف  - ٧٨٣

يف الذمة ليس ممتنعا إذا مل  اجلنسني فلو كان التعلق باملقصود صحيحا للزم طرده يف ربا النساء إذ وقوع الرب
يكن رأس مال السلم مطعوما فلم امتنع إسالم الشعري يف الرب مع تفاوت املقاصد وباب ربا النساء فرع ربا 

  الفضل فإذا جرى تعليل يف ربا الفضل وجب أن يناسب ربا النساء فيما يليق به 
  واكه وبني األشياء األربعة فإذا ال إخالة وال تنبيه من الشارع وال شبه بني العقاقري والف

فقد بطل قياس الداللة وفسد التعلق بالترجيح وأغىن ذكر النقدين فيما يتعلق باحلكم وأغىن ذكر الطعام عن 
  تكلف استنباط علة فالوجه التعلق بالنهي عن بيع الطعام بالطعام 

نع ختصيصه أيضا على اخلصم وإذا وإذا حاول اخلصم ختصيصا مل جيد دليال يعضد به تأويال فثبت الظاهر وقد امت
  رووا يف حديث عبادة بن الصامت وكذلك 

  ما يكال ويوزن فهو موضوع خمتلق باتفاق احملدثني 
وإذا قال من مل يزد على األشياء الستة لو كان حترمي التفاضل يف كل مطعوم لكان ذكر الطعام أوجز  - ٧٨٤

  احلكم عليها  واوقع وأعم وأمجع فذكره أصنافا خمصوصة يشعر بقصر
ا ذكرمتوه مع صحة النهي عن بيع الطعام بالطعام وليس يف ذكر بعض األطعمة ما يتضمن  فيقال هلؤالء ال ينفع م

ختصيص اللفظ العام يف الطعام إذ األلقاب ال مفهوم هلا وقد ذكرنا يف أثناء الكالم وجها وأوضحنا أنه ال ميتنع 
  مي الربا يف مجيع ما يطعم مع انقسامه إىل القوت وغريه محل ذكر الشارع هلا على إبانة اطراد حتر



  فتبني قطعا أن الربا جيري يف كل مطعوم للخرب الوارد فيه وهو وارد يف النقدين للنص فيهما 
وسبيل املسئول يف املسألتني أن يذكر احلكم ويتمسك باخلرب وحيوج اخلصم إذا حاول إزالة الظاهر إىل دليل فإذا 

  طريقة يف القياس نتبعها بالنقض ابتدر إىل ذكر 
  وهذا جرى معترضا يف الكالم 

وقد عاد بنا الكالم إىل أن ما استشهد به من منع ربط حكم بعلتني من ختاوض العلماء يف علة الربا  - ٧٨٥
  باطل يف مسلك األصول فإنا أوضحنا أن ما استشهدوا به مما ال يعلل عندنا 

  تعليل فاسد حايد عن املقصد والكالم يف التفصيل مع منع أصل ال
  مث ال ميتنع لو قيل بتعليل الربا أن جيمع القايسون يف أصل معني على احتاد العلة 

فيه مث يتنافسوا يف طلبها وهذا اإلمجاع لو فرض يف صورة خمصوصة ال يتضمن القضاء مبنع ارتباط حكم يف 
  ن علة الربا صورة أخرى بعلتني أو بعلل فال تعلق إذا فيما استشهدوا به م

ومبا يتمسك هؤالء بأن يقولوا املتبع يف اثبات القياس والعمل به سرية الصحابة رضي اهللا عنهم وقد صح عنهم 
  تعليق احلكم باملعىن الفرد املستثار من األصل الواحد فاتبعوا فيه 

رادمها وينفرد وأما ربط احلكم بعلتني مستنبطتني من أصل واحد حبيث جيري كل واحد منهما يف جماري اط
مبجاري أحكامهما فلم يثبت يف مثل هذا نقل ولو كان مثل هذا سائغا ممكن الوقوع ال تفق يف الزمان املتمادى 
ولنقله املعتنون بأمر الشريعة ونقل السرب فإذا مل ينقل ذلك دل على أنه مل يقع وإذا مل يقع يف األمد الطويل تبني 

  احدة متلقاة من أصل واحد أن احلكم الواحد ال يعلل إال بعلة و
فهذا ال حاصل له فإن أصحاب الرسول عليه السالم ما كانوا جيرون على مراسم اجلدليني من نظار الزمان يف 
تعيني أصل واالعتناء باالستنباط منه وتكلف حترير على الرسم املعروف املألوف يف قبيله وإمنا كانوا يرسلون 

ار باملصاحل الكلية فلو كانوا ال يبدون علة يف قضية إال معتزية إىل أصل معني األحكام ويعقلوهنا يف جمالس االشتو
  مث صح يف البحث عن نقل الرواة ما ذكره هذا املعترض لكان كالما 

ومما ارتبك يف اخلائضون يف هذه املسألة أن الذين سوغوا تعليق األحكام بعلل تعلقوا بتحرمي املرأة  - ٧٨٦
حرام للصالة والصيام وقالوا قد جيب قتل الرجل بأسباب كل واحد منها لو انفرد الواحدة بعلة احليض واإل

  لثبت علة على االستقالل 

وقال من خيالف هؤالء إمنا يناط باحملل حترميات ولكن ال يظهر أثر تعددها وقد يتكلف املتكلف فيجد بني كل 
حدا فاملستحق قتالن ولكن احملل يضيق على حترميني تفاوتا وهذا بني يف القتل فإن من استحق القتل قصاصا و

  اجتماعهما ولو فرض سقوط أحدمها لبقى الثاين 
  وال يكاد يصفو تعليق حتقيق حكم واحد بعلتني تصورا فهذا منتهى املطالب يف النفى واإلثبات 

م والذي يتحصل عندنا يف ذلك أن احلكم إذا ثبت يف أصل والح للمستنبط فيه معىن مناسب للحك - ٧٨٧
فيحكم يف مثل ذلك مع سالمة املعىن املظنون منتهضا عن املبطالت بكون احلكم معلال ويتبني له أن ربط احلكم 
هبذا املعىن الفرد الئح منحصر يف مطالب الشريعة وجيوز تعليق احلكم مبثل هذا املعىن فإنه مل يصح عن أصحاب 

علال لألحكام وال إطالق تعليق احلكم بكل مصلحة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضبط املصاحل اليت تنتهض 



  تظهر للناظر وذي رأى 
فمسلك الضبط النظر يف مواقع األحكام مع البحث عن معانيها فإذا الحت وسلمت تبني أنه معىن متلقى من 

  أصول الشريعة وليس حايدا عن املاخذ املضبوطة 
وهلذا رد احلذاق االستدالل الذي ال يستند إىل فهذا هو املسلك احلق يف درك وقوع املعىن يف ضبط الشرع 

ال يناط حكم الشرع مبثلها ولو فرض يف أصل معنيان فصاعدا مل  أصل فإن صاحبه ال يأمن وقوعه يف مصلحة 
يترتب عليهما استفادة الضبط ومل يأمن املستنبط وقوع أحدمها خارجا عن حصر الشرع وضبطه وليس واحد 

  ىل من الثاين فمن هذه اجلهة يتعارضان من املعنني هبذا التقدير أو

  فال ميتنع ترجيح أحدمها على الثاين 
  فإن قال قائلون مب تنفصلون عن احلائض احملرمة الصائمة  - ٧٨٨

قلنا قد قدمنا جوابا عن هذا سديدا عندنا فإنا نقدر اجتماع حترميات واية ذلك أنا ألفينا التحرمي قد استقل به 
  إذا يف حكم أصول جتتمع تعليلها وتزدحم أحكامها احليض احملض واملفروض 

ولباب هذا الفصل سيأيت يف االستدالل فال يعتقدن املرء بأن هذا اختيارنا يف هذه املسألة حىت يقف  - ٧٨٩
  على ما نراه يف االستدالل رأيا 

  وإن أىب الطالب استعجال الصواب يف هذه املسألة فليثق بامتناع علتني حلكم واحد 
يل القاطع فيه قبل االنتهاء إىل املباحثه عن أسرار االستدالل أن ذلك لو كان ممكنا وقد طال نظر النظار والدل

واختالف مسالك االعتبار يف املسائل وما اتفقت مسألة إال واملختلفون فيها يتنازعون يف علة احلكم تنازعهم يف 
  لى قرب احلكم ومن تدبر موارد الشريعة ومصادرها اتضح له ما نقول ع

فمن أمثلة ذلك مسألة الربا ومن ادعى أهنا خمتصة من بني سائر املسائل باتفاق اإلمجاع على احتاد العلة  - ٧٩٠
فيها فقد احال األمر على إهبام واملنصف ال يستريب يف أن خوض النظار يف مسألة الربا كخوضهم يف غريها من 

  املسائل 
ا عليه واإلمجاع مستند إىل احلديث مث اختلف العلماء يف وملا ثبت اخليار للمعتقة حتت الرقيق وك ان ذلك جممع

إثبات اخليار للمعتقة حتت احلر ومنشأ اختالفهم يف ذلك من اختالفهم يف تعليل اخليار يف حق املعتقة حتت الرقيق 
  فاعتل أبو حنيفة 

حق املعتقة حتت احلر وأب طل الشافعي رمحه اهللا هذا التعليل رمحه اهللا بأهنا ملكت نفسها وزعم أن ذلك جيري يف 
  واعتل بالضرار على ما حيرره أصحابه 

  وكذلك اإلفتاء يف كل مسألة يبحث الناظر عنها 
  وحنن نقول بعد هذا التنبيه  - ٧٩١

تعليل احلكم الواحد بعلتني ليس ممتنعا عقال وتسويغا ونظرا إىل املصاحل الكلية ولكنه ممتنع شرعا واية ذلك أن 
ا كان ميتنع وقوعه على حكم النادر والنادر ال إمكانه  من طريق العقل يف هناية الظهور فلو كان هذا ثابتا شرعا مل

طلبه طالب الح كفلق اإلصباح  بد أن يقع على مرور الدهور فإذا مل يتفق وقوع هذه املسألة وإن مل يتشوف إىل 
  أن ذلك ممتنع شرعا وليس ممتنعا عقال وال بعيدا عن املصاحل 



  وهذه هناية ال تتعدى يف هذا الفن 
  وإمنا نشأ هذا الكالم كله من قولنا يف السرب والتقسيم 

  واالن كما عاد بنا الكالم إليه  - ٧٩٢
  فإذا أبطل السابر أشياء نص عليها فأخرجها عن كوهنا علال ومل يبق إال واحد اجته عند ذلك وجهان من الكالم 

  أحدمها تعني ما بقي للتعليل به 
  الثاين بطالنه أيضا والتحاق احلكم مبا ال يعلل كما سنفصل ذلك إن شاء اهللا تعاىل و

  وهذا التردد فيما بقي يدل على أن السرب اجملرد إذا انتهى إىل معىن واحد ووقف 

عنده مل يدل على تعينه للتعليل وإن كان ذلك املعىن غري خميل فهو يبطل أيضا بكونه طردا فلينجر السرب عليه 
يتخذ السابر هذا مسلكا يف إبطال ما أبقاه وليحكم بأن احلكم غري معلل ولو استمكن الناظر من إبداء ول

  اإلخالة يف معىن من املعاىن مع التزام السالمة لبطل التعليل بغريه من املعاىن من غري أن يتجشم سربا 
إن صح فيما أبداه أشعرنا باالختالل فإن قيل لو أبدى اخلصم معىن اخر خميال قلنا هذا ال يكون أبدا و - ٧٩٣

  لإلخالة األوىل اذ لو فرض جريان اإلخالة فيهما أدى إىل تعليل حكم بعلتني ولو كان ذلك سائغا التفق وقوعه 
ويبقى وراء هذا موقف اخر وهو جتويز تقابل خميلني مع ترجيح أحدمها على الثاين وهذا من أدق  - ٧٩٤

بغي لإلنسان أن يتعب نفسه يف هذا التقدير فإن أرباب النظر وإن ذكروا يف مواقف النظر يف الترجيح وال ين
مسألة الربا طرق الترجيح فذلك شعبة من الكالم يف املسألة ومعظم االعتناء بإبطال كل فريق علة من خيالفهم 

  ولكن إجراؤهم الترجيح يدل على اعتقادهم امتناع اجتماع العلل 
الفصل وقد ابتدأناه ابتداء من جيوز اجتماع العلتني وأردنا أن نفيد الناظر هبذا فقد جنز مرادنا من هذا  - ٧٩٥

املسلك كيفية النظر ووجوه ازورار الطرق حىت يقر احلق يف نصابه ويتبني تقرير املختار عندنا والتنصيص على 
  لبابه 

  فصل الطرد والعكس

يه القاضي الطرد والعكس ف - ٧٩٦ ذهب كل من يعزي إليه اجلدل إىل أنه أقوى ومما ذكره اجلدليون وتردد ف
  ما يثبت به العلل 

وذكر القاضي أبو الطيب الطريي أن هذا املسلك من أعلى املسالك املظنونة وكاد يدعى إفضاءه إىل القطع وإمنا 
  مسيت هذا الشيخ لغشيانه جملس القاضي مدة واعتالقه أطرافا من كالمه ومن عداه حثالة وغثاء 

هؤالء بأن الغرض األقصى من النظر واملباحثة عن العلل غلبة الظن وهذا املقصود يظهر جدا  واستدل - ٧٩٧
فيما يطرد من غري انتقاض وينعكس وكأن احلكم يساوقه إذا وجد وينتفى إذا انتفى وإذا غلب على الظن تعليق 

ك فقد حصل الغرض من غلبة احلكم املتفق عليه يف األصل املعترب مبعىن فلم يبطل كونه علة مبسلك من املسال
  الظن وعدم االنقاض وينزل ذلك منزلة اإلخالة السليمة لدى العرض على األصول 

  وللقاضي صغو ظاهر إىل ذلك 



مث ظهور الدليل يرتبط بالطرد والعكس وهو يف العكس أبني من جهة أن الطارد يف حمل النزاع مدع اطراده 
  وره إىل االتفاق على االنعكاس وهو منازع فيه ال حمالة والدليل يستند ظه

وهذا من غوامض الفصل فإن االنعكاس ليس شرطا يف العلل السمعة عند مجاهري األصوليني والطرد  - ٧٩٨
  شرط مث الذي هو شرط الصحة وركنها ليس دليال على الصحة والذي ال يشترط وهو االنعكاس ينتهض دليال 

ا يتم فإن حمل التمسك مساوقة األمر الذي وذهب بعض اخلائضني يف هذا الشأن إىل  - ٧٩٩ أن األمر هبما مجيع
  يقال إنه علة وذلك تقرر بثبوته إذا ثبت 

  وانتفائه اذا انتفى 
وقال القاضي يف معظم أجوبته ال جيوز التعلق بالطرد والعكس يف حماولة إثبات العلة فإن الطرد ال يعم  - ٨٠٠

ا ثبت اخلالف يف احملل الذي يدعى الطارد الطرد فيه والعكس ليس يف صور اخلالف على وفاق إذ لو كان يعم مل
شرطا يف العلة اليت جتري دليال وعالمة فقد صار الطرد واقعا يف حمل النزاع وبعد اعتبار العكس من جهة أنه 

غري معترب كما سنذكره على أثر هذا الفصل ومن التزم نصب شيء علما مل يلتزم نصب نفيه علما يف نفي 
  ده كما سيأيت الشرح عليه يف مسلك العكس إن شاء اهللا تعاىل مقصو

  فالطرد إذا متنازع فيه والعكس ليس من مقتضيات نصب اإلعالم والعالمات 
وقال أيضا معتمدنا يف قاعدة القياس تأصيال وفيما يرد ويقبل تفصيال ما يصح عندنا من أمر الصحابة رضي اهللا 

ه وما حتققنا به عملهم قبلناه وما مل يثبت لدينا فيه ثبت تعديناه فإنا على قطع عنهم فما حتققنا ردهم إياه رددنا
نعلم أن مجيع وجوه النظر ليست مقبولة وال مردودة والعقول ال حتتكم فيها مصححة وال مفسدة فإهنا إمنا حتكم 

  على األنفس وصفاهتا وما هي عليه من حقائقها والعلل السمعية ال تدل لذواهتا 
  بت هذا فقد رأينا الصحابة رضي اهللا عنهم ينوطون األحكام باملصاحل على تفصيل هلا فإذا ث

فأما الطرد والعكس فلم يؤثر عنهم التعلق به وليس هو من معىن طلب املصاحل يف شيء حىت يقال استرساهلم يف 
  طريق احلكم باملصاحل من غري ختصيص شيء منها يقتضي التعلق بالطرد والعكس 

  ا الذي ذكره القاضي فيه نظر عندي فإن الغاية القصوى يف وهذ - ٨٠١

جمال الظنون غلبتها متعلقة بقصد الشارع واملصاحل اليت تعلق هبا صحب الرسول صلى اهللا عليه و سلم مل 
يصادفوا يف أعياهنم تنصيصا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وختصيصا هلا بالذكر ولو صادفوا ذلك ملا 

كني بالنظر والرأي فإن معاذا جر األمة مل يذكر الرأي يف القصة املشهورة إال بعد فقدان كل ما كانوا متمس
يتعلق به من الكتاب والسنة وال نراهم كانوا يرون التعلق بكل مصلحة فالوجه يف حتسني الظن هبم أهنم كانوا 

  رعه وكانوا يبغون ذلك يف مسالكهم يعلقون األحكام مبا يظنونه موافقا لقول الرسول عليه السالم يف منهاج ش
وال يكاد خيفى على ذي بصرية أن الطرد والعكس يغلب على الظن انتصاب اجلاري فيهما علما يف وضع 

  الشرع 
فمن أنكر ذلك يف طرق الظنون فقد عاند ومن ادعى أن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يأبون التعلق بطريق 

  خيصصون نظرهم مبغلب دون مغلب فقد ادعى بدعا  يغلب على الظن مراد الشارع وكانوا
فإن قال قائل مل ينقل ذلك يف عينه فالسبب فيه أهنم كانوا ما أجروا ذكر أصل واستنباطا منه وإن كان  - ٨٠٢



ذلك هو الطريقة املثلى عند القايسني وما ال يستند إىل أصل فهو استدالل خمتلف فيه ولكنهم ما اعتنوا إال 
ا وإن كان اجلمع معتربا باتفاق النظار واملسائل ال بذكر املعاين  فاكتفوا بإطالقها عن ذكر أصوهلا وما تكلفوا مجع

تشهد بصورها ما مل تربط الفروع هبا والذي حتصل منهم التوصل إىل ابتغاء غلبة الظن يف بغية الشارع على 
  اقصى أقصى اجلهد 

  حكم عند انتفاء  وأنا أقول لو ثبت عندهم أو عرض عليهم انتفاء - ٨٠٣

علم وثبوته عند ثبوته البتدروه ابتدارهم األخبار ال طرق النظر فإن ما ثبت من ذلك يعزى إىل الشارع يف النفي 
واإلثبات وكانوا حيومون على إشارته وتنبيهاته كما يتعلقون يظاهر ألفاظه وصريح عباراته فليقطع احملصل قوله 

  بالطرد والعكس  مبا انتهى إليه الكالم من االستمساك
ا ذكره القاضي من كون الطرد متنازعا فيه وكون العكس مستغىن عنه فمن التشدق والتفيهق  - ٨٠٤ وم

  الذي يستزل به من ال يعد من الراسخني 
  وسبيل الكالم عليه أن نقول 

  جمموعهما هل يغلب على الظن انتصاب ما اطرد وانعكس علما أم ال 
ىل العناد وإن سلم إفادته غلبة الظن وقد تقرر أن القايسني غايتهم أن يظنوا فإن زعم أنه ال يغلب انتسب إ

بة الظن ليست منحصرة ومن تأمل جمارى  ظهور علم على حكم وهم يعترفون بأن اجلهات اليت تفضي إىل غل
  كالمهم مل يسترب يف أمرين 

وطة يتبعوهنا اتباع من يقتفي اثار أحدمها أن األولني رضي اهللا عنهم ما كانوا يشريون إىل أمور حمصورة مضب
نصوص وتوقيفات ولو كانوا على ضوابط وحدود يتخذوهنا مرجعهم ملا كانوا ينظرون فيه رأيا وإمنا كان 

  رجوعا إىل ضبط الشارع وتوقيفه فهذا أحد األمرين 
على قواعد الشريعة واألمر الثاين أهنم كانوا ال يرون محل اخللق على االستصالح بكل رأى وإمنا كانوا حيومون 

  ويستثريون منها ما يظنونه 
  فيخرج من هذين األمرين أن مبتغاهم كان أن يغلب على ظنهم مراد الشارع يف علم يرتبط احلكم به 

  فإن قيل إذا جعلتم الطرد والعكس مسلكا يف إثبات علة األصل فهل تشترطون العكس وما رأيكم فيه  - ٨٠٥
  حصول الغرض على التمام فيما سبق وفيما سئلنا عنه قلنا نعقد يف ذلك مسألة وهبا 

  مسألة يف حكم اشتراط العكس يف علة القياس 
  ذهب بعض املنتمني إىل األصول إىل أن االنعكاس ال بد منه يف العلل وإن كانت مظنونة  - ٨٠٦

  وذهب اجلماهري إىل أن االنعكاس ليس شرطا يف العلل السمعية املظنونة 
  ل فريق مث نوضح احلق واملقام الذي تشعبت منه االراء وحنن نورد ما لك

فأما من شرط العكس فقد يأيت بأمر لفظي ال حاصل له ويقول العلل وإن كانت مظنونة فينبعي أن تكون على 
مضاهاة العلل العقلية القطعية حىت ال يفترقا إال يف كون أحدامها مظنونة واألخرى مقطوعا هبا مث العلل العقلية 

  نعكاسها فلتكن السمعية كذلك جيب ا
  وهذا ساقط ال أصل له ولوال الوفاء بإيفاء ما ذكر يف هذا اجملموع وإال كنا ال نذكر أمثال ذلك 



دقيق الكالم يف العلة واملعلول  ال حقيقة هلا ومن طلب اإلحاطة بذلك فهو حمال على  فنقول هلؤالء العلل العقلية 
أمارة يف مسلك الظن وحقها أن تقابل باألدلة العقلية مث األدلة العقلية إذا مث يقال هلم ما يسمى علة مسعية فهي 

اقتضت يف ثوبتها مدلوالهتا مل يقتض انتفاؤها انتفاء مدلوالهتا كالفعل إذا دل على الفاعل مل يدل عدمه على عدم 
  الفاعل واإلحكام إذا دل على علم احملكم له يدل التثبج على 

   سبيل الظنون إذا دلت على ثبوت أمر مل يدل انتقاؤها على انتفائه اجلهل وكذلك األمارات يف
  وهذا مما يستدل به من مل يشترط العكس 

وقد تعلق اجلمهور بأن العكس لو كان شرطا لوجب أال يقتل إال قاتل من حيث كان القتل علة قتل  - ٨٠٧
اعها لثبوت علة أخرى ختلفها عند ارتفاعها دل القاتل وال يقتل املرتد فإذا كان احلكم الثابت لعلة يطرد مع ارتف

  ذلك على أن االنعكاس ليس شرطا 
فإن قيل امتنع االنعكاس لعلة فليقل الطارد وقد نقض عليه طرده إمنا تركت حكم الطرد فيما التزمت لعلة فلما 

م يفرض كان الطرد شرطا مل يكن بد من االطراد فلو كان العكس شرطها لتعني ذلك أيضا وكذلك كل حك
  تعلقه بعلل 

وملن يشترط العكس أن يقول القتل الواجب بالقتل يعدم بعدم القتل وإمنا الواجب عند عدم القتل قتل اخر 
  ولكن احملل يضيق عن القتالت ويفوت بإيقاع واحد منها به 

ختتلف والدليل على ذلك أهنا خمتلفة األحكام على وجه ال خيفى مدرك اختالفه على الفقيه ويستحيل أن 
األحكام يف الشيء الواحد فإن ما يطرده هذا القائل يف التحرمي باحليض واإلحرام والعدة والردة ويزعم أهنا 

أحكام فإذا زالت علة منها زال حكمها بزواهلا وإمنا الثابت حكم اخر وإن اتسم بسمة التحرمي فدخول 
  املختلفات حتت صفة واحدة عامة ال يوجب احتادها 

الء األدلة العقلية قالوا جميبني الفعل يدل على الفاعل وعدمه يشعر بانتفاء الفاعلية فإن الفاعلية هي وإذا ألزم هؤ
  وقوع الفعل على احلقيقة 

وأما اإلحكام فال حقيقة له واملثبج يف حال تثبيجه حمكم على معىن وقوعه على حسب مراد املوقع وبسط القول 
  يف هذا ال حيتمله هذا الفن 

  يف بيان املختار يف ذلك عدنا إىل األدلة العقلية عودة أخرى ان شاء اهللا تعاىل  وإذا خضنا
ومما يتعلق به من ال يشترط العكس أن يقول انتفاء التحرمي ورفع احلرج من األحكام فإذا تعلق  - ٨٠٨

ب علما يف التحرمي بعلم مل جيب أن ينتصب عدمه علما حلكم اخر ومن التزم نصب شيء علما مل يلزمه أن ينص
  نقيضه 

وهذا وإن كان خميال فال حتصيل له فإن االنعكاس معناه انتفاء احلكم وانتفاء احلكم ليس حكما وقد ذكرنا فيما 
قدمنا أن احلل يف التحقيق إن كان مبعىن رفع احلرج فليس حبكم وإن كان املعىن به أنه خمرب عنه يف معىن حكم 

ى معىن أنه مل يتصل بالعقالء قبل ورود الشرع خرب من له األمر وإال احلل فهو يف هذا احلكم ملحق بالشرع عل
فاحلرج منتف قبل ورود الشرع وقياس التحرمي أن يثبت التحرمي مث أصل انعكاسه انتفاء التحرمي ال ثبوت حكم 

  اخر مناقض للتحرمي فقد وهت هذه الطريقة 



ه يف أدراج الكالم من األدلة العقلية فإهنا إذا ومما متسك بن بعض من نفى اشتراط االنعكاس ما قدمنا - ٨٠٩
  دلت بوجودها على مدلول مل يدل 

عدمها على عدمه وال خيطر مل يعد نفسه حربا يف األصول تفص عن هذا فإن الدليل العقلي مشعر باملدلول قطعا 
عليه وال شك أن إشهار  واألمارة الظنية مشعرة باملظنون ظنا ولو مل يشعر الدليل القاطع مبدلوله مل يكن دليال

القاطع مبتعلقه فوق إشعار األمارة باملظنون فإذا قوى اإلشعار يف الطرد كان اقتضاؤه االنعكاس أظهر ومع ذلك 
  مل ينعكس الدليل فاملظنون بذلك أوىل 

  وهذا على وضوحه ساقط فلن حييط باالنفصال عنه من مل يتلقف من حقائق النظر 
هذا الكتاب أن تعليق الدليل العقلي مبدلوله ال حقيقة له والعلوم كلها ضرورية والقدر الذي حيتمله  - ٨١٠

والنظر تردد يف أحناء العلوم الضرورية والعلم املسمى ضروريا هو الذي يهجم العقل عليه من غري فكر والنظر 
لوب مث ينبين على األول الذي يلي البديهي اهلجمي هو الذي حيوج إىل أدىن فكر وجتريد تفكر العقل حنو املط

  الدرجة األوىل ثانية وعلى الثانية ثالثة فالسوابق تلتحق بالضروريات اهلجميات 
وال بد من ضرب مثال يستعني به الناظر يف هذه املسألة ويف نظائرها إذا اجنر الكالم إىل األدلة القطعية  - ٨١١

ىل فكر مث يربط هذا الناظر فكره بأن هذا فنقول إذا تغري اجلوهر فتغريه مدرك معلوم من غري مسيس احلاجة إ
التغري جائز هو أم واجب فنعلم على القرب جوازه وال ينتصب عليه شيء يتعلق باجلواز ولكن الطالب بفكره 

  يدرك وهو ممثل مبا يتأتى بناظر البصر بعض التأيت فإنه قد حيدق 

إذا علم جوازه فكر يف أنه يقع بنفسه أم يستند  حنو بصره قليال مث إذا أدركه التحق باملدركات اليت تقرب منه مث
إىل مقتض فيترتب عليه غري بعيد ويعلم على اضطرار أن اجلائز ال يقع من غري مقتض ويلتحق هذا باملراتب 

  الضرورية مث يفكر يف تعيني املقتضى إىل حيث ينتهي نظره 
ت أمور تسليمية كقول القائل الكل أكثر ومثال ذلك يف اهلندسيات أن األوليات املذكورة يف املصادرا - ٨١٢

من اجلزء وكل شيئني يساوي كل واحد منهما ثالثا فهما متساويان مث يبين األشكال على أمثال هذه املقدمات 
  وإذا أدركه كان العلم هبا على حنو العلم باملقدمات وال معىن للدليل إال بناء مطلوب على مقدم ضروري 

فكر وذلك خيتلف باختالف القرائح فقد جيرى اجلواد جريانا ال حنس يف أثنائه وقفاته  وقد حيتاج الناظر اىل قليل
  إن كانت وقد يطول تردد البليد 

ومما يطرق اخللل إىل النظر احليد عن السنن املفضي إىل مقصده وبيانه باملثال أن الذي يبغي مقتضيا إذا حاد عن 
  فهذا حائد ال ينتهي إىل مقصده طلب اجلواز وأخذ يفكر يف الطول والعرض وللون 

وقد يؤتى الناظر من نسيان املقدمات وإال فاملشكل انقطاع مدركه كمدرك املقدمات يف املقالة األوىل من كتاب 
  االستقصات 

فخرج من هذا التنبيه العظيم أن دليل العقل ليس شيئا متعلقا مبتعلق حىت يفرض فيه إشعار يف الطرد  - ٨١٣
  س ونقيض له يف العك

  واألمارات الشرعية مصاحل تقتضى أحكامها وهي على التحقيق متعلقة هبا 



  فقد بان افتراق البابني 
  واملطلوب بعد من حقيقة املسألة بني أيدينا 

وقد قالوا إذا كانت العالمات الشرعية ال تقتضي أحكامها ألعياهنا وإنا وجه اقتضائها هلا نصب الشارع إياها 
ي علل منقولة وإن مل يثبت نقل وظنها املستنبط كان نصب الشارع إياها مظنونا فهي وإن صح يف ذلك نقل فه

ا أو ظنا    إذا كيف فرضت منصوبة حتقيق
ومن قال ملن خياطبه إذا أومأت إليك فاعلم أين أريد منك أن تقوم فعدم اإلمياء ال يدل على عدم إرادة القيام 

  ى الشيء الواحد أعالما فقد يريد منه القيام بعالمة أخرى وقد ينصب عل
  وهذا على التحقيق حكم العلل الشرعية وهذا هو التدليس األخري 

وإذا حنن أوضحنا مسلك احلق فيه استفتحنا بعده متام الكشف عن غاية البيان واختتمنا املسألة على وضوح ال 
  مراء بعده 

ب املستدعي فإن اإلشارة ال ختتص فنقول هذا القبيل الذي ذكره السائل من فن ماال خييل وال يناس - ٨١٤
ظن وهي باإلضافةإىل القيام كهى باإلضافة إىل القعود فليفهم الناظر  باقتضاء القيام ال عن علم وال عن غلبة 

  ذلك أوال وليتفطن له 
مث نقول بعد هذه الصفات إذا نصبت أعالما فإهنا يف غالب األمر تذكر يف مساق شرط أو على قضية  - ٨١٥

ذكرت على مساق لشرط فقد قررت يف مسألة املفهوم أن انتفاء الشرط يتضمن انتفاء املشروط ومن  تعليل فإن
  خالف يف القول باملفهوم مل خيالف يف الشرط واقتضائه نفى املشروط عند انتفاء الشرط 

مل جير فإذا ال نسلم أن ما جيري من هذه الصفات يف مساق الشرط ال يقتضي انتفاء عند فرض االنتفاء وإن 
صيغة الشرط يف عينها وجرى يف معناها فاألمر جيري هذا اجملرى فهو مبثابة أن تقول إذا أومأت إليك فقم فإذا 

ا سبق الرمز إليه يف معاىن احلروف    وإن مل تكن من أدوات الشرط فمعناه الشرط مع اقتضاء التأقيت على م
فى عند فرض انتفاء العلة وهذا مما سبق القول فيه وإن جرت على صيغة التعليل فالتعليل أبلغ يف اقتضاء الن

أيضا يف املفهوم فما ادعاه السائل من أن نصب األعالم ال يقتضى انتفاء األحكام عند انتفائها ساقط ال أصل له 
  وهو إذا تأمله املتأمل مردود إىل القول باملفهوم يف الشرط والعلة 

  فهذا صدر الكالم يف ذلك 
ال نبعد أن تعلق املتعلق مشروط بأفراد شرائط حبيث يستقل ذلك املشروط بكل واحد  ولكنا مع ذلك - ٨١٦

منها مثل أن يقول أن أتيتين أو كاتبتين أو ذكرتين خبري على ظهر الغيب أكرمتك فاإلكرام متعلق بكل شرط من 
في اإلتيان ويثبت هذه الشراط من غري أن يشترط اجتماعها وإذا كان التعلق على هذا الوجه مل يبعد أن ينت

  اإلكرام ملكان املكاتبة أو لشرط اخر يفرض 
فإذا الح هذا انعطفنا على الغرض وحبنا باملقصود وقلنا سيأيت يف تفصيل االعتراضات الصحيحة أن  - ٨١٧

  النقض مفسد للعلة يف بعض الصور قطعا ويف بعضها 

ل باخللف يف الوفاء باملشروط عند بضرب من االجتهاد وطرق القطع منحسمة ولكن النقض على حال ممث
  ثبوت الشرط 



فإذا قال قائل إن جئتين أكرمتك فإذا جاءه ومل يكرمه كان ذلك يف حكم اخللف ولو جرى إكرامه من غري 
جميء كان هذا خمالفا حلكم الشرط من طريق التضمن ومل يكن معدودا خلفا صرحيا فيفارق الطرد العكس مثل 

  ملشروط عند وجود الشرط يف إثبات جمىء املشروط دون الشرط ما يفارق اخللف الوفاء با
وإذا قال القائل إن جئتين أكرمتك وإن مل جتئين أكرمتك فالذي جاء به وإن كان على صيغة الشرط فهو خارج 

  عن باب الشرط باتفاق أهل اللسان والتقدير أكرمك إن جئتين أو مل جتئين 
بت علة أن ينعكس وأن يكون لوجوده على عدمه مزية ولو مل وحنن اآلن نقول من حكم كل ما يث - ٨١٨

يكن كذلك ملا كان لكون الشىء علة معىن مث إذا كان الشىء خميال وثبت كونه علة شرعا فجهة اقتضاءه النفى 
عند انتفائه من جهة تأثري اإلخالة وإن مل يكن خميال وثبت كونه علة شرطا فجهة اقتضائه النفى عن انتفائه كونه 

  رطا كما تقرر يف قاعدة املفهوم ش
  ومع هذا كله ال ميتنع أن تنتفى العلة ويثبت احلكم بعلة أخرى 

وكذلك القول يف الشرط من حيث أنه جيوز ربط مشروط بآحاد شرائط فإن مل يصح تعليل احلكم الواحد بعلل 
  فيتعني العكس يف كل علة 

  دعي ولكنه لو امتنع العكس خلرب أو إمجاع فهذا االن يست

  مقدمة يف النقض

  مقدمة يف النقض 
فلو اطردت العلة على صور املعاين وتلقتها صورة ختالف حكمها يف مقتضى الطرد وكان حكمها غري  - ٨١٩

  معلل ففي بطالن العلة بذلك كالم سيأيت مشروحا 
هذه الصورة  فعدم االنعكاس خلرب أو إمجاع موضع اخلالف فمن رأى ما قدمته نقضا اضطربوا يف مثل - ٨٢٠

  يف العكس 
فذهب األكثرون إىل أنه غري ضائر فإن االنعكاس ضمن العلة كاملفهوم والنقض يف حكم الوارد على نص 

  الكالم 
  وصار صائرون إىل أنا نتبني بتقاعد العلة عن مقتضاها بطالهنا يف طردها فهذا موضع اخلالف يف املسألة 

اجملر أن هذا غري مبطل للعلة ولكن ينشأ من هذا املوضع فصل  واملختار إذا انتهى الكالم إىل هذا - ٨٢١
  جديل ممتزج بأمر ديين فنقول 

أوال دينا حق على كل جمتهد ان يفىت بعكس العلة إذا مل مينع من ذلك مانع ومل حيجز حاجز فإن اقتضى 
زم ما ألجله ترك العكس االنعكاس جهة يف االجتهاد فال جيوز تعطيله ولكن إذا طولب يف النظر فالوجه أال يلت

  فإنه إذا ثبت جوازه ترك العكس بسب 
  والكالم يف حمل العكس خارج عن حمل اخلالف فمطالبة املعلل بإبداء العذر يف 



  ترك االنعكاس خروج عن املسألة إذ حمل الطرد هو املعىن 
  رب وكثب وسر املسألة قصر الكالم على املقصود وحصره يف أوجز الطرق حىت جتدى وتثمر على ق

وكمال البيان فيه إن من طرد علة فانتقضت علته والح الفرق بني صورة النقض وحمل التعليل فالعلة باطلة 
ا صيغة يف التعليل أخل املعلل بذكره فكأنه ذكر بعض العلة ولو تقاعدت العلة عن  قطعا فإن ما انتهض فرق

  ة بل كان ذلك عذرا عاما يف عدم االنعكاس العكس وظهرت علة تقتضي امتناع العكس مل ينقدح ذلك يف العل
  وقد جنز غرضنا من الكالم يف االنعكاس االن 

وإمنا أجرينا ذكر هذا الطرف وإن كان الئقا بباب االعتراضات التصاله بالقول بالعلتني وبه مت إيضاح  - ٨٢٢
  الغرض من هذا الفن 

  االحتاد يف احلكم  وتقرر أنا مل نلف حكما متفقا عليه مرتبطا بعلتني مع حتقيق
وإذا كان كذلك فاحلكم الثابت مع انتفاء العلة إن مل يستند إىل نص أو إمجاع فهو مساو للحكم األول يف 

ا حترمي احملرمة بإحرامها مث إذا حلت وكانت حائضا فهي حمرمة  االسم وخمالف له يف املأخذ واحلقيقة وهو كتعليلن
ف لتحرمي اإلحرام يف وصفه وكيفيته وكذلك إذا علل املعلل إباحة وإن زال اإلحرام ولكن حترمي احليض خمال

الدم بالقتل املوجب للقصاص مث مل تنعكس العلة ملكان الردة أو غريها من مقتضيات القتل فليس هذا من عدم 
  االنعكاس فإن القتل الواجب بالقتل ينتفى بانتفاء القتل 

 فما قولكم يف الوالية املطردة على الطفل واجملنون وهي فإن قيل قد أنكرمت وجدان حكم معلل بعلتني - ٨٢٣
  قضية واحدة معللة باجلنون والصبا 

قلنا الوالية الثابته على اجملنون ضرورية إذ ال يتوقع من اجملنون تصرف وفهم ونظم عبارة والوالية على الصيب 
ان انسا بتفاصيل الواليات مل يعدم املميز ملكان الغبطة وطلب األصلح فإن الصيب يعقل ما يقول ويفعل ومن ك

فرقا بني الوالية على اجملنون والوالية على الصيب املميز فإن فرض صيب غري مميز فهو اجملنون بعينه وال أثر للصبا 
  وال يقع به تعليل فإن الوالية احلقيقية بالصبا هي والية االستصالح 

ذكرناه حىت - ٨٢٤ ال يرى توريث ذي قرابتني بالقرابتني مجيعا إذا  وقد تناهى الشافعي يف الغوص على ما 
كانت إحدامها أقرب من األخرى وقال القرب األقرب يعدم أثر القرب األبعد حىت كأنه ليس قريبا وكذلك 

  الصبا مع سقوط التمييز ليس معتدا به 
  وهذا اخر القول يف تأصيل قياس املعىن وما تثبت به علل األصول 

  على قياس الشبه وقد حان االن أن حنوم 

  فصل

  القول يف قياس الشبه 
ومن أهم ما جيب االعتناء به تصوير قياس الشبه ومتييزه عن قياس املعىن والطرد و ال يتحرر يف ذلك  - ٨٢٥

  عبارة خدبة مستمرة يف صناعة احلدود ولكنا ال نألوا جهدا يف الكشف 
  تقدم  فقياس املعىن مستندة معىن مناسب للحكم خميل مشعر به كما



  والشبه ال يناسب احلكم مناسبة اإلخالة 
  وهو متميز عن الطرد فإن الطرد حتكم حمض ال يعضده معىن وال شبه 

  وإمنا يتضح القول يف ذلك باألمثلة مث باحلجاج  - ٨٢٦
فإذا قلنا طهارة عن حدث أو طهارة حكمية فافتقرت إىل النية كالتيمم مل يكن قولنا طهارة عن حدث مقتضية 

طريق اإلخالة للنية ولكن فيه شبه مقرب إلحدى الطهارتني من األخرى وقد عرب الشافعي عن تقريب  من
  إحدامها من األخرى فقال طهارتان فكيف تفترقان 

وكذلك إذا قلنا غسل حكمى فال يتعدى الظاهر إىل داخل الفم كغسل امليت فهو تشبيه مقرب وليس مبثابة 
  بها مغلبا على الظن الطرد الذي ال خييل وال يثري ش

  مث الشبه ينقسم إىل تشبيه حكمى وإىل تشبيه حسى  - ٨٢٧
  فاحلكمى ما ذكرناه واحلسى كقول أمحد أحد اجللوسني يف الصالة فكان واجبا كاجللوس األخري 

  وكقول أيب حنيفة تشهد فال جيب كالتشهد األول 
  يف جزاء الصيد  ويف الشرع تعبد بالنظر إىل األشباه احلسية اخللقية كالقول

  والقيافة مبناها على النظر إىل األشباه اجللية والشمائل اخلفية 
  وال ينتهي هذا املقدار إىل متام البيان يف تصوير قياس الشبه وحنن نزيد فنقول  - ٨٢٨

  إحلاق الشيء باملنصوص عليه لكونه يف معناه متقبل مقطوع به وإن مل يكن احلكم 

  ان معلال ومل يطلع الناظر بعد على ذلك من حاله وقد قدمنا يف ذلك قوال بالغا املنصوص عليه معلال أو ك
فما قرب من املنصوص عليه جدا حبيث حيصل العلم بالتحاقه فهو يف الرتبة العليا وما بعد قليال وعارض العلم 

  نقيضه من ظن أو شك فهذا مما يغلب على الظن االلتحاق به من غري معىن وهو الشبه 
يالت الظنون يف درجات املظنون على مراتب فإذا تناهى البعد وثار حبيث ال يلوح مقتضى ظن وال مث تعل

  موجب علم فهو الطرد املردود 
  والشبه ذو طرفني  - ٨٢٩

  أدناه قياس يف معىن األصل مقطوع به 
ظن    وأبعده ال يستند إىل علم وال 

  لى الظن وكل طارد ذاكر شبها حسيا أو حكميا ال خييل وال يغلب ع
ومن أصدق ما متيز به الطرد عن الشبه أن تعليق احلكم مبا يعد طردا يضاهى يف مسلك الظن تعليق نقيضه به 

  فال يترجح أحدمها على الثاين إال من جهة اطراد أحدمها فيما يبغيه الطارد ويدعيه والشبه يتميز عن هذا 
  والشبه الذي حنن يف حماولة تصويره والطرد الذي نرده  وحنن نبني ذلك مبثال حيوي املقطوع به يف الرتبة العليا

قلو ثبت مثال كون النية شرطا يف التيمم لكان الوضوء يف معناه قطعا وإحلاق الوضوء بالتيمم تشبيه وال يليق 
  بقول القائل طهارة حكمية نفى النية فامناز الشبه املقبول به عن نقيضه 

  إزالة النجاسة كان ذلك طردا  وإذا قال احلنفى طهارة باملاء فأشبهت
افتقرت إىل النية مل يكن يف هذا بعد يناقض نفى النية حىت يقال نفي النية أليق اللفظ من  ولو قيل طهارة باملاء ف



  إثباهتا 
  وإن انتصروا لذلك فغايتهم أن يقولوا ما ذكرناه شبه خلقي وقد هذى بعض املتأخرين فقال املاء طهور جبوهره 

يه على املنازل فإن استقام للخصم وجه من الشبه فاألصويل ال يعرج على مذاهب أصحاب وغرضنا التنب
  الفروع مث نزيد الكالم إن ناضل اخلصم بشبيه إىل الترجيح وسننبه على مسلكه يف هذا الفصل إن شاء اهللا تعاىل 

  ميلك ومما ذكره القاضي يف متثيل تعارض األشباه القول يف أن العبد اململوك هل  - ٨٣٠
فمن زعم أنه ميلك شبهه يف إمكان صدور التصرف منه باحلر واعتضد بأنه عاقل يف جنسه يتأتى منه السياسة 

واإليالة والضبط والقيام على اململوكات وإمنا ميلك من ميلك لذلك وللعبد فيه شبه باحلر وهذا يعتضد بتصوير 
  ملك النكاح له 

به اململوكات يف استحالة االستقالل ويف نفوذ تصرف املالك فيه على ومن أىب تصوير امللك له تعلق بأنه على ش
  حسب تقدير النفوذ يف اململوكات مجع فشابه اململوك الذي يقام عليه وال يقوم بنفسه 

وهذا الذي ذكره ليس من قياس الشبه عندي فإن كل متعلق يف املسألة يف شقى النفى واإلثبات  - ٨٣١
يل املناسب مث اإلخاالت على رتب ودرجات فمنها اخلفى ومنها اجللى ومنها منخرط يف سلك املعىن املخ
  املتوسط بني اخلفاء واجلالء 

  ولعلنا أن نأيت يف ضبك مداركها بأقصى اإلمكان إن شاء اهللا تعاىل 
ومما أجراه القاضي يف ضبط تصوير الشبه أن قال قياس املعىن هو الذي يستند إىل معىن يناسب احلكم  - ٨٣٢

املطلوب بنفسه من غري واسطة وقياس الشبه هو الذي يستند إىل معىن و ذلك املعىن ال يناسب احلكم املطلوب 
بنفسه ولكن ذلك املعىن يغلب على الظن أن األصل والفرع ملا اشتركا فيه فهما مشتركان يف املعىن املناسب 

  وإن مل يطلع عليه القايس 
يضبط قياس الشبه فإنا جنري قياس الشبه حيث ال يعقل معناه فيه وهذا الذي ذكرناه على حسنه ال  - ٨٣٣

تقريبا له من الذي يقال فيه إنه يف معىن األصل فإذا كان القياس الشبهي جيري حيث ال معىن فال توجه لضبطه 
  باإلشعار باملعىن املناسب 

ذكره القاضي فضل نظر فإن دركه إذا كان ممكنا للمجتهد مل جيز له  وقد ينقدح يف حمل إمكان املعىن فيما 
االجتزاء بالشبه بل عليه أن يبحث عما ال يشعر به الشبه من املعىن فإذا الح للناظر الشبه املشعر باالجتماع يف 

  املعىن كان ذلك يف حكم السابقة املقتضية تتمة النظر 
وإمنا حنن االن يف تصوير  وسنعود إىل تفصيل ذلك بكالم يشفى الغليل ونأيت على كل تفصيل إن شاء اهللا تعاىل

  الشبه مث الكالم يقع وراء ذلك يف الرد والقبول وإثبات احلق 

  فصل 
ومما أرى تقدمي رمسه ربط األحكام باألحكام وهو كثري اجلريان واجلوالن يف أساليب الظنون كقول  - ٨٣٤

ا ضاهى ذلك    القائل من نفذ طالقه نفذ ظهاره إىل م
  عىن املخيل املناسب إشعارا بينا وإىل ما يستعمل شبها حمضا وهذا ينقسم إىل ما يشعر بامل

فاملشعر باملعىن كما ضربناه من املثال استدالال على نفوذ الظهار بنفوذ الطالق فإنه جيمعهما اقتضاء كل واحد 



ه منهما حترمي البضع مع كون الزوج مالكا للبضع متمكنا من التصرف فيه والتحرمي على وجه ينفرد باستدراك
أو على وجه مبني يستدعي رفعه عقدا جمددا والظهار حمرم كالطالق فربط أحدمها باالخر يلوح منه املعىن 

  اجلامع بينهما 
  وهذا القسم مساه بعض املتأخرين قياس الداللة من حيث إنه يتضمن شبها داال على املعىن  - ٨٣٥

  وهؤالء قسموا األقيسة 
  كم فيه مبعىن مناسب للحكم خميل مشعر به إىل قياس املعىن وهو الذي يرتبط احل

  وإىل قياس الداللة وهو الذي يشتمل على ما ال يناسب بنفسه ولكنه يدل على معىن جامع 

  وإىل قياس الشبه احملض وهو الذي ال يشعر مبعىن مناسب أصال وال يكون يف نفسه مناسبا 
رب فإن املعىن لو أبداه املعلل ونوزع فيه ويف مناسبته مث اختيار النظار قياس الداللة إلعرابه عن املقصود على الق

وطريق اعتباره وإشعاره لقال التحرمي إىل الزوج واهللا احملرم كتحرمي الطالق باإلضافة إىل الطالق فإذا كان عقىب 
الكالم يستدعي االستشهاد بالطالق فذكر الطالق أول مرة على االبتداء يتضمن املعىن ويصرح باالستدالل 

  ه علي
ا احلكم الذي هو شبه حمض فهو كقول القائل قربة ينقضها احلدث فيشترط فيها املواالة قياسا  - ٨٣٦ فأم

للطهارة على الصالة فانتقاض القربة باحلدث حكم وربط املواالة باحلدث من طريق الشبه فليس يف بطالهنا هبذا 
  احلكم ما يشعر باشتراط املتابعة على التحقيق 

  من هذا القسم تشبيه الوضوء بالتيمم وتشبيه غسل اجلنابة بغسل امليت  وقد يقرب - ٨٣٧
ومما يلتحق هبذا القسم تصوير الشبه اعتبارنا التكبري يف حكم التعيني وامتناع قيام غريه مقامه بالركوع الذي ال 

  تقوم هيئة من اهليئات مقامه وإن تضمن خشوعا واستكانة تامة 
يس هذا بقياس فإن تعيني التكبري متناه على احنسام مسلك القياس وحترير والقاضي أحيانا يقول ل - ٨٣٨

  القياس يف منع القياس مناقضة والتباس 
  ولكن صاحب هذا املذهب يقرر ابتناء الصالة على االتباع ويوضح بعدها 

  عن املعاين 
  ونضرب يف ذلك األمثال لإليضاح ال للقياس 

ة يف الضروريات فإن االستدالل فيها حمال ولكن املتمسك بدعوى وهذا يضاهي من سبل املعقوالت املخاوض
الضرورة قد يبسط املقال ويضرب فيه األمثال ويبغي بإيرادها اجتزاء خمالفة خصمه وارعواءه عن جحده 

  وعناده 
  وأحيانا يقول هذا قياس الشبه فيما ال يعقل معناه واجلوابان متقاربان ال يظهر بينهما اختالف املعىن 

ومن متام القول يف تصوير ما حنن فيه أن املعىن الذي ادعاه املعلل علة وعلما مل يظهر كونه خميال وإمنا  - ٨٣٩
أثبت املتمسك به انتصابه علما من جهة الطرد والعكس ورأيت ذلك مسلكا يف انتصاب املعىن علة فهذا يف 

على الظن انتصابه من غري إخالة فمسلكه  أصح أجوبة القاضي يلتحق بالشبه فإن املعىن هو املناسب وما يغلب
  الشبه 



  فهذا بيان صورة قياس الشبه وما يلتحق به وهذا منتهى غرضنا من هذا التصدير يف حماولة التصوير 
  وقد حان أن ننقل املذاهب يف رد قياس الشبه وقبوله ونوضح احلق عندنا 

  مسألة 
اطل وإىل هذا صغوه األظهر وتابعه طوائف من قال القاضي يف كثري من مصنفاته قياس الشبه ب - ٨٤٠

  األصوليني 

  وذهب معظم الفقهاء إىل قبول قياس الشبه والقول به 
فأما من رده فمتعلقه أن الشبه ليس مناسبا للحكم وال مشعرا به فشابه الطرد فإن الطرد إمنا رد من جهة أنه ال 

  يناسب احلكم 
شرط األصويل أن يتكلم يف تفاصيل الفقه ولكنه يقول إن كان  وإن زعم القائل بالشبه أنه مناسب فليس من

مناسبا على شرط الفقهاء فهو قياس املعىن وحنن ال ننكره وإمنا ننكر قسما مسيتموه الشبه وزعمتم أنه زائد على 
  املعىن املخيل املناسب 

  فهذا لباب كالم القاضي حيث يرد قياس الشبه وسنرد عليه يف خامتة الكالم 
وإمنا أخرنا ذلك ألن الغرض ال يلوح دون ذكر معتصم القائلني بقياس الشبه وقد أكثر الفقهاء وما  - ٨٤١

  أتوا بكالم يفلح املتمسك به 
  والذي نرتضيه متعلقا يف الشبه أمران 

أحدمها أن نقول قد أوضحنا يف مواضع أنه ال ختلو واقعة عن حكم اهللا تعاىل وعن قضية تكليفية وسنكشف 
  فيه يف كتاب الفتوى إن شاء اهللا تعاىل الغطاء 

وإذا متهد ذلك قلنا من مارس مسائل الفقه وترقى عن رتبة الشادين فيها ونظر يف مسالك االعتبار تبني أن املعىن 
املخيل ال يعم وجوده املسائل بل لو قيل ال يطرد على اإلخالة املشعرة عشر املسائل مل يكن جمازفا وهذه الطريقة 

  ها من توغل يف مسائل الفقه فأمعن النظر فيها وهذا واضح جدا بالغ املوقع إمنا يدري
وعضد القاضي يف التقريب هذه الطريقة مبناظرات أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الفرائض سيما 

  مسائل اجلد 

  فهذا مسلك مقنع جدا ويف هذا نظر فإهنا معان بيد أهنا تكاد تتعارض وإمنا تعب اجملتهدون فيها بالترجيح 
واملسلك الثاين أن الغرض من قياس املعىن غلبات الظنون وكل مسلك يف قبيله وجنسه ما ستعقب  - ٨٤٢

العلم عند قرب النظر فإذا بعد وأثار ظنا كان متقبال يف املظنونات وقد ذكرنا أن إحلاق الشيء على قرب 
معلوم مقطوع به والشبه على فنه ومنهاجه غري أنه ال  باملنصوص عليه وهذا الذي يسمى القياس يف معىن األصل

يتضمن علما ويتقضي ظنا وهذا كأقيسة املعاين فإن الشارع لو نص على تعليل احلكم بعلة على وجه ال يتطرق 
  إىل تنصيصه تأويل فهذا يف فنه مقطوع به 

نون االلتحاق مبا فرضناه وإن مل يفرض نص وال إمجاع والح يف احلكم املنصوص عليه معىن مناسب فهذا مظ
معلوما يف هذا الطريق فيترتب مسلك الظن يف قياس املعىن على النص على املعىن ترتب الشبه على الذي يقال 

  إنه يف معىن األصل 



ومستند كل فريق يف البابني أصل لو ثبت كان مقتضيا علما وليس هذا الذي ذكرناه قياسا يف إثبات نوع من 
  باملرضى عند من حييط مبأخذ األصول ولكنا رمسنا القسمني معلوما ومظنونا القياس فإن هذا ليس 

وحنن نقول وراء ذلك إنا ال ميكننا أن ننص على مسلك معني أو مسالك وندعى أن نظر الصحابة  - ٨٤٣
  ومن بعدهم كان منحصرا فيه والذي يسمى املعىن ليس يقتضي احلكم لعينه وليس كل خميل عله يف احلكم 

  ر الذي ثبت أهنم كانوا يلحقون ما ال ذكر له يف املنصوصات والقد

  باملنصوصات إذا غلب على ظنهم أنه يضاحيها بشبه أو مبعىن 
  وليس من يدعى حصر النظر يف املعاين بأسعد حاال ممن يدعى حصر املعاين يف األشباه 

 مستقر العادة غلبة الظن كما أن النظر واستتمام الكالم فيه مبا ذكرناه مقدما حيث قلنا النظر يف الشبه يوقع يف
  يف املعىن يوجب ذلك 

ومن أنكر وقوع الظن كان جاحدا للعلم على قطع فإن العلم بوقوع الظن مقطوع به وإذا انتظم ظن يف إحلاق 
ا  الشيء بأصل الشرع ومل يدرأه دارىء وألفى قبيله إذا ظهر مقتضيا علما فليس بعد هذا التقرير كالم مع م

  من أن الرجوع إىل اجملمعني حتم ومل يثبت يف ماخذهم ضبط تقدم 
  فإن قيل لسنا نسلم إفضاء الشبه إىل غلبة الظنون  - ٨٤٤

قلنا هذا االن عناد منكم ونكد فإن من أنكر وقوع الظن بكون الوضوء كالتيمم وكل واحد منهما معىن يراد 
  معني للصالة واحلدث استباحة أو رفعا فقد راغم 

له قياس املعىن ال يفيد ظنا مل يرجع يف حتقيق ذلك إال إىل مثل ما ذكرناه والسر فيه أن جحد الظن يف  وإذا قيل
  هذه املسالك مراغمة للعلم بالظن 

ا ذكره القاضي يف تقسيم القول بأن الشبه مناسب للحكم أو غري مناسب فهذا أوان اجلواب عنه  - ٨٤٥   وم
  املناسبة أيغلب على الظن أم ال فإن أىب فنقول الشبه مع ما ادعيت من انقطاع 

حصول غلبة الظن فقدره أجل وأعلى من هذا وإن اعترف به راجعناه يف املعىن الذي حتصل غلبة الظن ألجله 
  وال مناسبة 

وعندي أن األشباه املغلبة على الظن وإن كانت ال تناسب األحكام فهي تناسب اقتضاء تشابه الفرع واألصل 
هو السر األعظم يف الباب فكأن املعىن مناسب للحكم من غري فرض ذكر أصل نظرا إىل املصاحل يف احلكم فهذا 

ال تنتهض علة والشبه لو جرد ال  الكلية واألصل يعين الحنصار املصلحة يف أصول الشريعة فإن كل مصلحة 
دث اقتضاء النية ال يقتضي احلكم كما لو مل يفرض إال الوضوء مل يكن يف قول القائل طهارة حكمية أو عن ح

علما وال ظنا وإذا ثبت التيمم فذكر احلدث يناسب مشاهبة الوضوء للتيمم والشبه من ضرروته مشبه ومشبه به 
  واملعىن مستقل إذا ناسب اقتضاء احلكم لو ثبت االستدالل والقول به 

  وهذا منتهى القول يف الشبه تصويرا واحتجاجا واختيارا  - ٨٤٦
  اه على تقسيم األقيسة املظنونة وقد اشتمل ما ذكرن

وحنن نذكر بعد ذلك فصال مما مجعه األصحاب يف تقاسيم األقيسة ونطرد ما قالوه ونسوقه على وجهه مث نذكر 
ترتيبا حسنا ينبه الناظر على مجيع قواعد القياس مث نذكر ما يعلل وما ال يعلل مث نذكر طريق االعتراضات 



قوال بالغا يف االستدالل مث خنتتم الكتاب باملركب وما فيه وينتجز به القياس الصحيحة منها والفاسدة مث نذكر 
  إن شاء اهللا تعاىل 

  فصل يف مراتب األقيسة

  حيوي ما يعد منها وفاقا وما خيتلف يف عده منها ويتضمن بيان ترتيبها يف اجلالء واخلفاء  - ٨٤٧
  يف معناها ومغزاها  وحنن نذكر أمجع طريقة األصحاب وأحواها مث نذكر ما عندنا

قالوا أوهلا إحلاق املسكوت عنه باملنطوق به من طريق الفحوى والتنبيه املعلوم كإحلاق الضرب وأنواع التعنيف 
  بالنهي عن التأفيف فهذا يف الدرجة العليا من الوضوح 

اللفظ وقد صار معظم األصوليني إىل أن هذا ليس معدودا من أقسام األقيسة بل هو متلقى من مضمون 
واملستفاد من تنبيه اللفظ وفحواه كاملستفاد من صيغته ومبناه ومن مسى ذلك قياسا فمتعلقة أنه ليس مصرحا به 

  واألمر يف ذلك قريب 
والقسم الثاين ما نص الشارع على تعليله على وجه ال يتطرق التفصيل والتأويل إليه أصال وقد ثبت  - ٨٤٨

ستند إىل النص القاطع يف تعليله فمن أحلق بالعلة املنصوصة املسكوت عنه لفظ الشارع قطعا فإذا ثبت احلكم وا
  باملنطوق به كان قياسا 

قال األستاذ أبو بكر هذا ليس بقياس وإمنا هو استمساك بنص لفظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن لفظ 
  علق به مستدال بلفظ ناص يف العموم التعليل إذا مل يقبل طرق التأويل عم يف كل ما جترى العلة فيه وكان املت

يه لكونه يف معناه وإن مل تستنبط علة ملورد النص وهو  - ٨٤٩ القسم الثالث إحلاقك الشيء املنصوص عل
  كإحلاقك األمة بالعبد يف قوله عليه السالم من أعتق شركا له يف عبد قوم عليه 

ذكره    وهذا القسم مما اختلف يف تسميته قياسا أيضا كما تقدم 
والقسم الرابع قياس املعىن وهو أن يثبت حكم يف أصل فيستنبط له املستنبط معىن ويثبته مبسلك من  - ٨٥٠

املسالك اليت قدمناها و مل يصادفه غري مناقض لألصول فيلحق كل مسكوت عنه وجد فيه ذلك املعىن 
  باملنصوص عليه وقد تقدم استقصاء القول فيما يثبت به علل األصول 

ا تقدم  وشرط هذا   القسم أن يكون املعىن مناسبا للحكم خميال مشعرا به على م
  وهذا القسم هو الباب األعظم يف أقيسة الشرع وفيه نزاع القايسني وتعارض أقواهلم 

  والقسم اخلامس قياس الشبه وحنن على قرب عهد بوصفه  - ٨٥١
  دسا وأحلق ملحقون قياس الداللة هبذه األقسام واعتقدوه قسما سا - ٨٥٢

وال معىن لعده قسما على حياله وجزءا على استقالله فإنه يقع تارة منبئا عن معىن وتارة شبها وهو يف طوريه ال 
  خيرج عن قياس املعىن أو الشبه 

  فهذه تقاسيم كلية ذكرها من حاول ترتيب األقيسة 
  والرأي عندنا أن جنري الترتيب على خالف ذلك فنقول  - ٨٥٣



  م إىل معلوم ومظنون مطلوب الناظر ينقس
  فأما املعلوم فال معىن لذكر الترتيب فيه فإن العلوم ال تتفاوت عند وقوعها 

  فإن فرض تفاوت يف القرب وبعد املأخذ وطول النظر فهو من مقدمات العلوم وإال فال يتصور علم أبني من علم 
وقد استجرأ على جحد بعضها أقوام واألقسام الثالثة املقدمة من املعلومات ومن أنكرها كان جاحدا  - ٨٥٤

يعرفون بأصحاب الظاهر مث إهنم حتزبوا أحزابا وتفرقوا فرقا فغال بعضهم وتناهى يف االحنصار على األلفاظ 
وانتهى به الكالم إىل أن قال من بال يف إناء وصبه يف ماء مل يدخل حتت هنى الرسول عليه السالم إذ قال ال 

   يبولن أحدكم يف املاء الدائم
  وهذا عند ذوي التحقيق جحد الضرورات وال يستحق منتحله املناظرة كالعناد يف بدائه العقول 

ومما حيكى يف هذا الباب ما جرى البن سريج مع أيب بكر بن داود قال له ابن سريج أنت تلتزم الظاهر وقد قال 
   اهللا تعاىل فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره فما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتني

  فقال جميبا الذرتان ذرة وذرة 
  فقال ابن سريج فلو عمل مثقال ذرة ونصف فتبلد وظهر خزيه 

  وباجلملة ال ينكر هذا إال أخرق ومعاند 
ا يلتحق تارة باملعىن وتارة  - ٨٥٥ وأما املظنون فينقسم إىل قياس املعىن والشبه مث قد يتردد بني القسمني م

  بالشبه على ما نفصله 
قياس املعىن فهو الذي يناسب كما سبق وصفه مث هذا القسم يف نفسه يترتب رتبا ال تقبل الضبط وأما  - ٨٥٦

  فمنها اجللي ومنها اخلفى مث اجلالء واخلفاء 

ا دونه خفى باإلضافة إىل ما فوقه    فيها من ألفاظ النسبة فكل حمتوش بطرفني جلي باإلضافة إىل م
و قدر انفراد كل واحد منهما باإلضافة مستقال القتضى حكما والسر يف ذلك يتبني بفرض تعارض معنيني ل

الستجماعه عند استقالله شرائط الصحة فإذا عارضه معىن مقتضاه نقيض مقتضاه كمعنيني يتعارضان يف 
  التحليل والتحرمي فسيأيت سبيل النظر فيهما 

ن وجوه الترجيح على ما سنشرح ويئول الكالم إىل حالتني إحدامها أن يرجح أحد املعيني على الثاين بوجه م
  الترجيحات يف كتاهبا 

  وتقاسيمها يضبطها يف غرضنا شيئان  - ٨٥٧
  أحدمها أن يكون أصل املعىن يف وصفه أوضح وأبني واالخر أبعد فهذا ترجيح من نفس املعىن 

  والثاين أن يعضد أحد املعنيني مبا يؤيده ويعضده على ما سيأيت 
ظهور يف أسلوب النظر واحتاج مبدى املعىن االخر إىل تكلف يف إبدائه فيقال فيهما فإن اختص أحد املعنيني بال
  إن أحدمها أجلى من الثاين 

وهذا ممثل بالعقليات املفضيات إىل القطع فالذي يقرب من العلم البديهي إذا قيس مبا يبعد عنه بعض البعد كان 
  ها أجلى فهذان يضربان مثلني للجلى من املظنونان واخلفي من



ا بعد من العلم فلتكن العلوم السمعية مستند اخلفاء  فما قرب من األصول القطعية فهو اجللي باإلضافة إىل م
  واجلالء 

  واإلنسان يعلم مث يتجاوز حمل العلم قليال فيظن ظنا غالبا مث يزداد بعدا فيزداد الظن ضعفا 
  فهذا وجه التفاوت يف الظنون 

من ظهور املعىن يف نفسه ولو كان الترجيح يف االعتضاد فاملعنيان يف أنفسهما وهو فيه إذا كان ظهور الترجيح 
متقاربان فأسباب العضد يف أحدمها إذا رجحته على معارضه أثبت له رتبة اجلالء باإلضافة إليه ورجع حاصل 

عتضاد القول إىل أن اجلالء واخلفاء راجعان إىل الترجيحات والترجيحات حيصرها القرب من املعلوم واال
  باملؤيدات مث ال يتأتى يف ذلك ترتيب وحصر حىت حيصره بعد أو حد وإن كانت يف احلقيقة مضبوطة معدودة 

  فهذا قولنا يف مراتب املظنونات املعنوية 
مث مجله أقيسة املعاين مقدمة على أعلى رتبة تفرض يف الشبه والسبب فيه أن املقيس على أصل مبعىن  - ٨٥٨

  د عليه باإلخالة على الشبه على وجه لو صح االستدالل ال ستقل دليال دون أصله مشابه له فيه وزائ
مث بعد اخر مرتبة من مراتب املعاين الستفتاح األشباه وهي على مراتب ودرجات كما ذكرناه يف ترتيب 

  املعنويات 

فنتخذ ها هنا كون الشيء يف وقد اختذنا املعاين املعلومة أصوال ورتبنا عليه املعاين املخيلة قربا وبعدا  - ٨٥٩
  معىن أصله أصال ونفرض النزول عنه إىل األشباه فما قرب منه فهو مقدم على ما بعد عنه 

  مث كما يعتمد قياس املعىن اجلالء واخلفاء يف اإلخالة فالشبه يعتمد أمرين 
  أحدمها وقوعه خصيصا باحلكم املطلوب وهو نظري اجللى الظاهر من نفس املعىن 

  اعتضاده بكثرة األشباه وهذا يناظر اعتضاد أحد املعنيني مبا يؤازره ويظافره واالخر 
وبيان ذلك باملثال أن كون الوضوء حكما غري متعلق بغرض خيتص باشتراط قصد يصرفه إىل جهة امتثال األمر 

التزمه معىن  إذ ال غرض ومهما الح اختصاص الشبه فيكاد أن يكون مناسبا و اجلايف قسم املعىن ولكن الشبه لو
فقد يعسر عليه كرده على شرائط املعاىن فيصري اإلمياء إىل املعىن مقدما للشبه ومقربا وإن كان مسلك املعىن ال 

  يستقل فيه 
وأما كثرة األشباه فال حاجة إىل ضرب مثال فيها وستأيت أبواب الترجيح حاوية هلا منطوية عليها إن شاء اهللا 

  تعاىل 
دم األصوليون - ٨٦٠ أشباه األحكام على األشباه احلسية وليس األمر على هذا اإلطالق فأن األمر خيتلف  وق

باملطلوب فإن كان املطلوب أمرا حمسوسا فالشبه احلسي أخص به وأمس له كطلب املثل يف اجلزاء وإن كان 
  املطلوب حكما فالشبه احلكمى حينئذ أقرب 

ه ودرك احلقائق موكول إىل جودة القرائح فإذا قارهنا وأقصى االمكام يف هذا اجملال الضيق التنبي - ٨٦١
  التوفيق بان املعىن والشبه فقياس الداللة مقدم على الشبه احملض من جهة إشعاره باملعىن 

وما يثبت الطرد والعكس مقدم على الشبه الذي ال يتصف بذلك فإن الطرد والعكس جيريان يف جمال الظنون 
  ع والشبه يبعد من هذا واحلسيات جمرى ظهور لفظ الشار



  فليتخذ الناظر هذه املراسم قدوته وإمامه 
ثله معتمد الصحابة  ولو قيس املخيل السديد باملطرد املنعكس فهو مقدم على املطرد املنعكس لتحققنا كون م

غ رضي اهللا عنهم ولتكلفنا إحلاق املطرد املنعكس به ومنه ثار اخلالف املتقدم يف أن الطرد والعكس مما يسو
  االحتجاج هبما أم ال 

وليعلم املنتهى إىل هذا املوضع أن املعىن قد يتناهى يف اخلفاء ويظهر للمجتهد جريان الطرد والعكس  - ٨٦٢
وإن عن للمجتهد يف مثل هذا اجملال تقدمي العكس فال بأس فإن املعىن إذا تناهى خفاؤه فإنه يكاد خيرج عن 

  ا حيكمون به والظاهر يف االنعكاس ملتحق بظواهر ألفاظ الشارع حكمنا بأن الصحابة رضي اهللا عنهم كانو
  مث ال ينبغي أن يظن ظان أن القول يف هذا ينتهي إىل القطع بل هو  - ٨٦٣

  موكول إىل نظر النظار واجتهاد أصحاب االعتبار 
  وكيف ال يكون كذلك والتقدمي والتأخري مستنده الترجيح ومنشأ الترجيح الظن 

عرض تقدمي الشبه اجللي على املعىن اخلفي والعلة فيه أنه إذا انتهى اخلفى إىل مبلغ حيول الكالم وعلى هذا قد ي
يف إخراجه على جنس اإلخالة والشبه الذي فيه الكالم ال ينقدح يف إخراجه عن قبيل الشبه قول فإذ ذاك ينظر 

  الناظر ويردد رأيه يف تقدمي ما يقدم وتأخري ما يؤخر 
  مسألة 
  ل القاضي ليس يف األقيسة املظنونة تقدمي وال تأخري وإمنا الظنون على حسب االتفاقات قا - ٨٦٤

وهذا بناه على أصله يف أنه ليس يف جمال الظن مطلوب هو تشوف الطالبني ومطمع نظر اجملتهدين قال بانيا على 
  هذا إذا مل يكن مطلوب فال طريق إىل التعيني وإمنا املظنون على حسب الوفاق 

ه هفوة عظيمة هائلة لو صدرت من غريه لفوقت سهام التقريع حنو قائله وحاصله يئول إىل أنه ال أصل وهذ
لالجتهاد وكيف يستجيز مثله أن يثبت الطلب واألمر به وال مطلوب وهل يستقل طلب دون مطلوب مقدر 

  وحمقق فليت شعري من أين يظن اجملتهد فإن الظنون هلا أسباب 

ذكره خروج عظيم عن ربقة الوفاق فإنا على فمن أقدم إقدام من ال ا وال تطلبا كيف يظن مث فيما   يعتقد تشوف
اضطرار نعلم من عقولنا أن األولني كانوا يقدمون مسلكا على مسلك ويرجحون طريقا على طريق وكيف 
ي يسنح للمجتهد مسالك فريى بعضها أقرب من بعض ولو متكنت مببلغ جهدي من إخفاء هذا املذهب والسع

يف امنحاقه لبذلن فيه كنه جهدي فإنه وصمة يف طريق هذا احلرب وهو على اجلملة هفوة عظيمة وميل عن احلق 
يما ال يعلل ... واضح    فصل فيما يعلل وف

  اختلف أهل األصول فيما يعلل وفيما ال يعلل 
فصل واطرد له النفى من أحاط مبا قدمناه من الطرق اليت تتضمن إثبات العلل هان عليه مدرك هذا ال - ٨٦٥

  واإلثبات على أقرب وجه ومتام الغرض حيصل هبذا النوع من النظر مع االلتفات إىل تقاسيم األقيسة 
والذي متس احلاجة إليه االن النظر يف قياس املعىن وقياس الشبه فمهما أراد الناظر وقد ثبت حكم يف الشرع أن 

ة فإن وجد يف حمل احلكم معىن مناسبا للحكم فطرده ومل يبطل ومل يتبني أنه معلل مبعىن حبث على املعاين املناسب



  يتناقض أصال عرف كون احلكم معلال 
  ومن لطيف الكالم يف ذلك أن يتوصل إىل الكلى واجلزئي هبذا النوع من 

 النظر ليتبني مبا ذكرناه كون احلكم معلال ويتحقق عنده مع ذلك تعيني العلة وإن اعتضد ذلك بإمياء الشارع
  كان ذلك بالغا أقصى املراد فيه 

فإن نظر الناظر ومل يلح له معىن مناسب للحكم خميل به فيعلم أن احلكم ليس معلال مبعىن ويرتد نظره  - ٨٦٦
إىل قياس الشبه وهذا أوسع األبواب فإنه جيري عند إمكان املعىن وسيثمر أيضا عند عدم املعىن وال ينحسم 

  نصوص إىل قطع األشباه قياس الشبه إال عند إشارات ال
وبيان ذلك باملثال أن قياس الشبه على منهاج ما يسمى يف معىن األصل غري أنه معلوم والشبه يبعد عنه بعض 

  البعد وإن كان على شبه 
  وقد ضرب بعض احملققني هلما مثلني فقال 

خمايل خجل أو وجل  امللتحق باملنصوص لكونه يف معناه يضاهي ارتباط العلم بقرائن األحوال وإذا ظهرت
وأحاط هبما الناظر تبني من املنظور إليه أمرا وإن كانت تلك األحوال ال تتحرر عبارة عن اقتضائها العلوم فهذا 

  مثال ما يعلم 
ومثال الشبه املظنون الذي ال يبلغ مبلغ العلم أحوال تداىن ما ذكرناه ويتطرق إليه االحتمال كمثل الذي يرى 

قد أمسعه مسمع شيئا فقد يغلب على الظن غضبه وقد جيوز الناظر أنه فزع مبا مسع وإن رجال قد امحر وجهه و
  رأى يف نفسه تغيظا وتكرها فهذا مثال األشباه 

  وقد ينحسم الشبه وما يقال إنه يف معىن األصل بقضية لفظية أو أمر متعلق حبكاية حال  - ٨٦٧

ملشهورة يف حديث حويصة وحميصة وعبد اهللا بن سهل وبيان ذلك باملثال أن سهل بن أيب حثمة روى القصة ا
وأن عبد اهللا قتل خبيرب القصة وقد عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليمني ابتداء على املدعني مث اختذ 

الشافعي رضي اهللا عنه هذا احلديث معتمده ورأى البداية باملدعني يف الدماء عند ظهور اللوث ومل جير يف لفظ 
 صلى اهللا عليه و سلم وال يف ألفاظ الذين رفعوا القصة إىل جملسة تعرض للوث وال مطمع يف استناد رسول اهللا

اشتراط البداية باملدعني باللوث إىل معىن صحيح على السرب مستجمع للشرائط املرعية ولكن الشافعي نظر إىل 
سلمني فلم ير البداية باملدعى منقاسة القصة فراها يف اللوث وأن اإلحن والذحول كانت عتيدة بني اليهود وامل

يف اخلصومات وعلم أن هذا املقدار من التلويح يف اإلشعار بظهور صدق املدعني كاف يف منع إحلاق القتل 
  العرى عن اللوث بالواقع منه على مظنة اللوث 

  ومبىن املسألة على الشبه فقطع بتخييل اللوث إحلاق غريه وأوضح 

  يف حماولة إحلاق غري اللوث باللوث باحنسام مسالك األشباه 
فمهما ثبت حكم بنص ومل يكن فيه معىن مناسب وظهر للناظر اختصاصه حبالة متنع ختيل اإلحلاق باملنصوص 
علما أو تشبيها ظنيا فال يتحقق اإلحلاق يف الشبه ويتعني االقتصار على مورد النص فليتأمل الناظر ذلك فيما 

  يأيت ويذر 



ن جمموع ما ذكرناه أن الذي ال يعلل أصال هو الذي ال ينقدح فيه معىن مناسب وال شبه وقد حتصل م - ٨٦٨
  وقد ذكرنا ما يقطع الشبه واملعلل هو الذي ينقدح فيه معىن خميل أو شبه على شرط السالمة 

  مسألة 
رات نقل أصحاب املقاالت عن أصحاب أيب حنيفة أهنم ال يرون إجراء القياس يف احلدود والكفا - ٨٦٩

  والتقديرات والرخص وكل معدول به عن القياس 
  وتتبع الشافعي مذاهبهم وأبان أهنم مل يفوا بشيء من ذلك 

  فنسرد كالم الشافعي على وجهه مث نعود إىل مراسم احلجاج واخلالف واختيار احلق 
زعمتم يف  قال الشافعي أما احلدود فقد كثرت أقيستكم فيها حىت عديتموها إىل االستحسان وقد - ٨٧٠

مسألة شهود الزنا أن املشهود عليه مرجوم وما جيري االستحسان فيه فهذا أعوص على مذاهب القائلني به من 
  األقيسة فال ميتنع جريان القياس فيه 

وأما الكفارات فقد قاسوا فيها االفطار باألكل على اإلفطار بالوقاع وقاسوا قتل الصيد ناسيا على قتله  - ٨٧١
  ييد النص بالعمد يف قوله تعاىل ومن قتله منكم متعمدا عامدا مع تق

  وأما املقدرات فقد قاسوا فيها ومما أفحشوا فيه تقديراهتم بالدلو والبئر من غري ثبت وال استناد إىل خرب أو أثر 
وأما الرخصة فقد قاسوا فيها وتناهوا يف العبد فإن االقتصار على األحجار يف االستجمار ومن أظهر  - ٨٧٢

الرخص مث اعتقدوا أن كل جناسة نادرة كانت أو معتادة مقيسة على األثر الالصق مبحل النحو وانتهوا يف ذلك 
إىل نفى استعمال األحجار مع قطع كل منصف بأن الذين عاصروا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهموا هذا 

رزهم يف سائر النجاسات على الثياب التخفيف منه يف جناسة ما يعم به البلوى عمال وعلما وكانوا على حت
  واألبدان 

ا  مث قال الشافعي من شنيع ما ذكروه يف الرخص إثباهتم هلا على خالف وضع الشارع فيها فإهنا مبنية ختفيف
ا يعانيه املرء يف سفره من كثرة أشغاله فأثبتوها يف سفر املعصية مع القطع بأن الشرع ال يرد بإعانة  وإعانة على م

  لى املعصية العاصي ع
فهذا الذي ذكروه يزيدونه على القياس إذ القياس تقرير املقيس عليه قراره وإحلاق غريه به وهذا قلب ملوضع 

  النص يف الرخص بالكلية 
  وأما املعدول عن القياس فقد ضرب الشافعي يف االستجمار فيه  - ٨٧٣

االحتراز وليس األمر كذلك يف غري جناسة مثال وهو بني من جهة أن النجاسة إمنا يعفى عنها عند فرض تعذر 
ال عسر فيه    البلوى فإن استعمال املاء يسري 

وقال زعمتم أن القهقهة تبطل الصالة واعتقد مت ذلك معدوال عن القياس مث زعمتم أهنا تبطل صالة ذات 
صحت يف  ركوع وسجود وال تبطل صالة اجلنازة ومل ينقدح لكم فرق معنوي ولكنكم اعتقدمت قضية جرت لو

صالة من الصلوات اخلمس ورأيتم أن تقتصروا على مورد النص مث قلتم القهقهة تبطل صالة النفل وإن مل تكن 
  القضية يف النفل 

  فليت شعري ما الذي عن لكم يف التخصيص من وجه واإلحلاق من وجه 



يف الوضوء واعتربمت وقال يف مساق هذا الكالم اعتمدمت يف الوضوء بنبيذ التمر اخلرب وقد جرى  - ٨٧٤
الغسل به ومل تعتربوا نبيذ الزبيب بنبيذ التمر مع اشتمال كالم الرسول عليه السالم لو صح احلديث على التنبيه 

  لذلك فإنه قال عليه السالم مثرة طيبة وماء طهور 
  فهذه مجل مجعها الشافعي يف مساق هذه املسألة عليهم 

وال كثري وإن أقام واحد منهم لقب مسألة فسننقضها يف تفصيل  وباجلملة ليس معهم من علم األصول قليل
ا تأيت له فمن أراد من أصحابه ضبط مسائله  الفروع فإن صاحبهم ما بىن مسائله على أصول وإمنا أرسلها على م

  بأصل تناقض عليه القول يف تفصيل الفروع 
  ياس يف هذه األصول وحنن نرد الكالم إىل احلجاج فنقول هلم مل منعتم إجراء الق - ٨٧٥

فإن قالوا احلدود تدرأ بالشبهات واألقيسة مظنونة فال ينبغي أن هنجم على إثباهتا مبظنون والظان معترف ببقاء 
  إمكان وراء ظنه فيحصل بذلك اإلمكان الدرء 

هات وهذا الذي ذكروه يعارضه القصاص ألهنم مل ميتنعوا من إجراء القياس فيه وإن كان يندرىء بالشب - ٨٧٦
ويبطل ما ذكروه بالعمل خبرب الواحد يف احلدود فإنه ليس مقطوعا به وال خالف يف قبوله والذي ذكروه إمنا 

ا    كان يستمر أن لو كانوا ال يثبتون احلد يف مظنون وهذا باطل قطع
   مث اجلواب فيه أن وجوب العمل بالقياس ليس مظنونا وقد متهد ذلك يف مواضع من الكتاب فسقط ما ذكروه

مث إن كانت احلدود تسقط بالشبهات والكفارات جتب معها فلم ميتنع إجراء القياس فيها وهي مبثابة سائر 
  املغارم 
  وأما املقدرات فقد قالوا فيها ال تتعدى العقول إىل معان تقتضيها  - ٨٧٧

  فال جيري القياس فيها 
  لك األشباه قلنا إن كان ينحسم فيها املعاين املخيلة املناسبة فلم ينسد مس

وأما الرخص فقد قالوا فيها إهنا منح من اهللا تعاىل وعطابا فال نتعدى هبا مواضعها فإن يف قياس غري  - ٨٧٨
  املنصوص على املنصوص يف األحكام االحتكام على املعطى يف غري حمل إرادته 
افع فهي منح من اهللا تعاىل وال ا يتقلب فيه العباد من املن   خيتص هبا الرخص  وهذا هذيان فإن كل م

  فإن قيل فما الذي ترون 
ا ال يعلل وحنن نتخذ تلك األصول معتربنا يف النفي واإلثبات فإن جرت  قلنا قد وضح مبا قدمناه ما يعلل وم
  مسالك التعليل يف النفي واإلثبات أجريناها وإن انسدت حكمنا بنفي التعليل وال خيتص ذلك هبذه األبواب 

ل به أن التعليل قد ميتنع بنص الشارع على وجوب االقتصار وإن كان لوال النص أمكن ومما خنتتم القو - ٨٧٩
التعليل وهو كقوله تعاىل إن أراد النيب أن يستنكحها خالصة لك من دون املؤمنني وقال عليه السالم وإمنا 

ن نيار وقد جاء أحلت يل ساعة من هنار مث عادت حرمتها كيوم خلق اهللا السموات واألرض وقال أليب بردة ب
بعناق وكان ال ميلك غريها فأراد التضحية هبا رغبة يف مسامهة املسلمني جتزىء عنك ولن جتزىء عن أحد بعدك 

  فمهما منعنا نص من القياس امتنعنا وكذلك لو فرض إمجاع على هذا النحو 



  وهو كاالتفاق على أن املريض ال يقصر وإن ساوى املسافر يف الفطر 
نع من هذه اجلهات فاملتبع يف جواز القياس إمكانه عند الشرائط املضبوطة فيه واملتبع يف منعه فإذا مل يكن م

  امتناعه وعدم تأتيه على ما يشترط فيه 
  فهذه مجلة كافية فيما يعلل وما ال يعلل  - ٨٨٠

تمها بكالم نفيس قائلني    وحنن خنت
ا حنب ونؤثر إال رب شيء مينع فيه جريان القياس وامتناعه يف أمرين وأمور و لن يصفو هذا الفصل على م

  باستقصاء القول يف ذلك 
ومثاله أن الكتابة فيها أمور ال تنقاس وأمور يتطرق إليها القياس وكذلك القول يف النكاح واإلجارة واملعاملة 

  املسماة قراضا مع النظر يف املساقاة 
ي فيها القياس واملواقف اليت يقف عندها وال يطرد وحق الناظر أن يتدبر هذه املواقف ويتبني املواقع اليت جير

  فيها القياس نظرا إىل حمل الوقف وكذلك ال يطلق إثباتا نظرا إىل احملل املنقاس 
  وكل كالم مفصل يف موضع فإطالق النفي واإلثبات فيه خلف إن كان نصا أو ظاهرا مؤوال 

اب والقبول والتراضي منطو على عوض من شرطه أن فالكتابة مع اعتقاد ثبوهتا عقد من العقود مستند إىل اإلجي
  يكون معلوم الوصف واملقدار 

فهذه األصول جارية على قياس سائر املعارضات فمن قاس عليها يف هذه األحكام معاوضة أو قاسها على 
  معاوضة فهو قايس يف حمل القياس 

بامللك فمن سوغ معاملة متضمنها ذلك ورام  والذي ال ينقاس من الكتابة أصلها فإهنا على احلقيقة معاملة امللك
  قياسا على الكتابة كان قايسا يف حمل ال جيري القياس فيه 

مث القول يف ذلك ينقسم إىل ما ينقدح فيه مصلحة كلية تصلح لتمهيد األصول والقواعد وإىل ماال  - ٨٨١
  يتجه فيه ذلك على ظهور 

هنا مربوطة بأمر ظاهر يف استصالح العباد فتلك األمور ال فأما ما يظهر فيه أمر كلي فهو كخواص النكاح فإ
ا فيه الكالم  يلفى هلا نظري يف غري النكاح فإنا إمنا نتكلم يف خواص النكاح ولو قدرنا وجدان نظري هلا ملا كان م
ة خاصا وملا حتقق متيز األصول خبواصها وحتيزها مبقاصدها ولصارت القواعد كلها يف التكليف حتت ربقة واحد

  ضابطة يف طريق االستثناء وهذا حمال 
فمن اعترف بأصل وأراد أن يعترب خاصيته بأمر اخر فهو خارج عن االعتبار املرضي والقياس الكلي واجلزئي 

  ومن أراد إثبات أصل منازع ذي خاصية فإنه ال يلقى ملا بينته نظريا إن حاوله 
ا أن يسنده إىل ثبت من قول الشارع وإما أن فإن حاول إثبات ذلك ومل يكن يف ثبوته بد من أحد أمري ن فإم

يتمسك باالستدالل إن صح القول به ولو ثبت أصل ذو خاصية فأراد الناظر أن يثبت أصال مشتمال على 
  قريب من تلك اخلاصية فهذا متقبل عند الشافعي يف طريق القياس 

  صية وبيان ذلك باملثال أن القراض مقتطع عن سائر املعامالت خبا - ٨٨٢



فيه مقصودة وهو أنه ال يتأيت استنماء املال وتثمريه من كل واحد منهما وإمنا يعرفه من يعرف التجارات 
ووجهها ولو أثبت للمنصوب للتجارة أجرا معلوما وهو مستحق ربح أو خسر فقد ال جيد جده إذا كان ال 

  تشارط والتراضي يرقب لنفسه حظا من الربح فيثبت القراض مشتمال على الربح على حسب ال
فرأى الشافعي املساقاة يف معىن القراض يف خاصية القراض فاعتربها به واحترز عن اإلجارات يف املزارع وغريها 

  مث اعترب ذلك بعد االستظهار باحلديث الذي راه نصا يف املساقاة 
اهللا عليه و سلم وأول مث أجرى يف املسألة كالما بدعا فقال مل يعهد القراض يف زمن رسول اهللا صلى  - ٨٨٣

ما جرى هذا الضرب من املعاملة يف زمن عمر رضي اهللا عنه يف قضية مشهورة البنيه رضي اهللا عنهما فقال 
الشافعي ال ينقدح اإلمجاع من غري ثبت ولو كان يف القراض خرب لذكر وعىن بنقله فال معىن جلواز اعتقاده حقا 

نت املعاملة عامة واحلاجة فيها مطردة والناس كانوا يعتنون بنقل بسبب أصل واحد من األصول وال سيما إذا كا
  األصول العامة على قضية واحدة 

  مث بعد مساق كالمه قال ال أدري للقراض أصال إال ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املساقاة 
  فق عليه فإن قيل هذا منه قلب جملاري القياس فإن املختلف فيه يعترب باملت - ٨٨٤

  والذي ذكره اعتبار اعتبار املتفق عليه باملختلف فيه 
قلنا الشافعي يرسل تصرفه على قواعد الشريعة غري معرج على موضع الوفاق واخلالف مث ما ذكره ليس بقياس 

وإمنا هو يتعلق على حصول الغرض مبسلك أصويل ال يهتدي إليه غريه فإنه أثبت أن اإلمجاع ال يعقد هزال مث 
  جه مباخذ العادات وهي من أعظم القواعد يف أصول الشريعة وما يتعلق بالنقل وعدم النقل مز

ومما ينبغي أن يتنبه الناظر له قبل الكالم يف حترير املسائل وضرب األمثال أن خواص األصول لو اعترب  - ٨٨٥
ق ورأى كل شيء على ما بعضها ببعض لكانت كل خاصية بدعا باإلضافة إىل األخرى ولكن لو استد نظر املوف

  هو عليه تبني له أن النظر السديد يقتضي تقرير كل خاصية وعدم اعتبارها بغريها 
وبيان ذلك أن اإلجارة موضوعها يقتضي أعالم املنافع باملدة أو بالعمل املوصوف فإهنا من عقود املعاوضات 

ا عن مقصود العقد والنكاح أثبت مؤبدا واملكايسات ولو أثبت املنافع فيها جمهولة لكان إثباهتا كذلك خارج
والتأبيد جير جهالة ولكن هذه اجلهالة منطبقة على مقصود النكاح إذ الغرض منه الوصلة واالستمتاع على 

االئتالف وهذا ينتقض بالتأقيب وليست منافع البضع متمولة له حىت يدعى ملكان أعواضها تقديرها وليست 
ا خاصية كل عقد وإن خالفت خاصية اخر فمعناها يف موضوعها كمعىن املناكحات من عقود املغابنات فإذ

  األعالم يف موضع األحكام فليس اإلعالم موضوعا لعينه وإمنا عني لعوض يقتضيه 
  فكل كالم جيريه القايس ويسوقه خيالف موضوع املعاملة وإن كان جيد ملا 

  م حائد ذكره شواهد وأمثلة يف غري املوضع الذي ينظر فيه فذلك الكال
وإذا تعارض معنيان وترجح أحدمها باألمثال واعتضد االخر مبا يشعر به خاصية األصل فهو ارجح  - ٨٨٦

  عند الشافعي على ما سيأيت مشروحا يف كتاب الترجيح إن شاء اهللا تعاىل 
  وهذا كله فيه إذا كان األصل ال ينقدح فيه توجيه معناه كليا 

عام ظاهر كالكتابة فإهنا مائلة جدا عن األصول وأقصى ما يذكر فيها  وقد ثبت أصل ال يتجه فيه استصالح



استحثاث السادة على اإلعتاق والعبيد على الكسب يف تلك اجلهة وهذا يف حكم أمر خفى يرد على أمر جلي 
ية يف منع معاملة العبيد واألمر اخلايف يف توقع العتق ليس م ضاهيا يف على حكم املناقشة فإن املالكية هلا قضية جل

  مراتب املعاين لقضية املالكية فإن مقتضى امللك أجلى 
وليست الكتابة فيما ذكرناه كالنكاح املختص خباصية عن البيع فإهنما أصالن كل واحد منهما منقطع عن الثاين 

لك وليس واحد منهما واردا على الثاين على حكم املعارضة واملناقضة ورود الكتابة على املالكية فما كان كذ
فهو املنتزع عن القياس من حيث أنا ختلينا ألحكام امللك جريانا مث الكتابة صرفتها عن جرياهنا خبالف األصول 

  الواقعة أفرادا 
فاالن لو أراد مريد أن يلحق معاملة بالكتابة إحلاق الشافعي املساقاة بالقراض وسنح له يف املعاملة اليت نذكرها 

ظر من الكتابة فهذا إن كان معىن فهو على أخفى املراتب وإن كان شبها فهو أبعد املعىن اخلفي الذي يتخيله النا
  األشباه 

  وحنن نرسم يف ذلك مسائل ونذكر ما فيها من دقائق الكالم إن شاء اهللا تعاىل 
  مسألة 
  ما صار إليه مجاهري العلماء مع التزام القياس والعمل به أن طهارة احلدث ليست معقولة املعىن  - ٨٧

وذهب أبو حنيفة ومتبعوه إىل أن إزالة النجاسة معقولة املعىن وبنوا على هذا الفرق بني طهارة احلدث إذ تعني 
املاء هلا وبني إزالة النجاسة فإن الغرض منها رفع عينها واستئصال أثرها ومهما حصل ذلك مبائع رافع قالع فقد 

  حصل املعىن املعقول 
بعض املتأخرين إىل أن طهارة احلدث معقولة املعىن والغرض منها  واضطرب متبعو الشافعي فذهب - ٨٨٨

  التنقى عن األدران والنظافة من األوساخ وأوضحوا ذلك بتخيل يبتدره من يكتفي بظواهر األمور 
فقالو األعضاء الظاهره يف املهن والتصرفات فضال الوجه واليدان إىل املرفقني والقدمان وأطراف من الساق 

تصرفاته وتلفتاته يصادم الغربات وغريها فورد الشرع بغسل هذه األعضاء يف مظان خمصوصة  واإلنسان يف
  ومواقيت معلومة وحماسن الشريعة تئول يف هنايتها اىل أمثال ذلك 

والرأس مستور بالعمامة غالبا وإمنا تبدو الناصية واملقادم من املستروح إىل تنحية عمامته إىل هامته فلما كان 
  اكتفى فيه باملسح ذلك أبعد 

ا ذكروه بقوله تعاىل يف سياق اية الوضوء ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن  - ٨٨٩ وعضد هؤالء م
يريد ليطهركم وال مسلك يف الظنونات إىل إثبات العلل أوقع وأجنع من إمياء الشارع إىل التعليل وقوله تعاىل 

  توقي عن القاذورات والغربات ليطهركم ظاهر يف التعليل بالتعبد بالتنقي وال

مث وجه هؤالء على أنفسهم أسئلة وتكلفوا أجوبة عنها وحنن نستاقها على وجهها فإهنا وإن مل تفض إىل  - ٨٩٠
  حق نرضاه ففي التنبيه على أمثاهلا معرفة التدرب يف أساليب الظنون ومسالك الفكر 

ذكرمتوه يف ا - ٨٩١ لوضوء فما وجهه يف التيمم وهو تغبري الوجه وذلك منها أن قائال لو قال إن استقام ما 
  يناقض ما استروحتم إليه 

فيقال له إن خرج التيمم عن كونه معقول املعىن مل يلزم من خروجه خروج الوضوء ومن يبدي يف الوضوء معىن 



  ال يلزم طرده يف التيمم فهذا وجه 
معن النظر ووفاه حقه تبني أن الغرض من التيمم والوجه االخر أن التيمم أقيم بدال غري مقصود يف نفسه ومن أ

إدامة الدربة يف إقامة وظيفة الطهارة فإن األسفار كثرية الوقوع يف أطوار الناس وإعواز املاء فيها ليس نادرا فلو 
أقام الرجل الصالة غري طهارة وال بدل عنها لتمرنت نفسه على إقامة الصالة من غري طهارة والنفس ما عودهتا 

د وقد يفضى ذلك إىل ركون النفس إىل هواها وانصرافها عن مراسم التكليف ومغزاها فهذا سؤال تتعو
  واجلواب عنه 

فإن قال قائل لو توضأ املرء وأسبغ وضوءه مث عمد إىل تراب فتعفربه أو تطلى بالطني وصلى صحت  - ٨٩٢
إذا وجب الوضوء بتوقع الغبار فبتحققه صالته فلو كان الوضوء متعينا للتنقي لوجب أن ينتقض مبا وصفناه ألنه 

  أوىل وهذا واقع على هذه الطائفة 
  وقد تكلفوا جوابا عنه 

  فقالوا األصول إذا متهدت على قواعدها واسترسلت على حكم العرف 

  املطرد فيها فال التفات إىل ما يشذ ويندر وضربوا لذلك أمثلة مبنية على مغمضات من قضايا األصول منها 
شرع لتحصني الزوجني من فاحشة الزنا وغريه من املقاصد واحلرة حمتاجة إىل التحصني باملستمتع  إن النكاح

احلالل كالرجل مث حق عليها أن جتيب زوجها مهما رام منها استمتاعا وال جيب على الرجل إجابتها وغرض 
ا خص الرجل بالتزام املؤن واملهر وا لقيام عليها اختص الشارع يف حتصينها على قضية واحدة ولكن مل

  باالستحقاق ومنه االستيالء وامللك فاكتفى الشارع يف جانبها باقتضاء جبلة الرجل واإلقدام على االستمتاع 
واألمر مبين على أحوال امللتزمني الشريعة واملعظمني هلا ومن احنصر مطلبه يف احلالل واستمكن منه واستحثته 

  يعتاض عنها قضاء أربه ومستمتعه الطبيعة عليه وتغلب عليه املغارم فإنه س
  وكذلك يقل يف الناس من يطلى ويتضمخ بالقاذورات فكان ذلك موكوال إىل ما عليه اجلبالت 

وإمنا الذي قد يتسامح فيه أهل املروءات إقامة الطهارات من غري مصادفة الغربات ختفيفا فخصص الشارع 
  فيها  األمر بالتنقي باألحوال اليت ال يظهر استحثاث الطبع

ومن األصول الشاهدة يف ذلك أن البيع إمنا جوزه الشرع ملسيس احلاجة إىل التبادل يف األعواض مث مل  - ٨٩٣
  ينظر الشارع إىل التفاصيل بعد متهيد 

األصول فلو باع الرجل ما حيتاج إليه واستبدل عنه ماال حيتاج إليه فالبيع جمرى على صحته فإن هذا ال يعم 
  نفوس من الدوافع والصوارف يف ذلك وازع كامل وتكثر نظائر ذلك يف قواعد الشرع وقوعه وما يف ال

فإن قال قائل ما بال الوضوء خيتص وجوبه بوقوع احلدث وأمجع علماء الشرع على أن األحداث  - ٨٩٤
موجبة للوضوء وليست ملطخة أعضاء الوضوء والذي ثبت موجبا وفاقا غري ملطخ ومل حيوج إىل غسل 

  والذي يلطخ األعضاء ال يوجب الوضوء  األعضاء
  فقالوا جميبني غاية هذا السؤال خروج وقت الوضوء عن كونه معقول املعىن وهذا ال يناىف كون أصله معقوال 

وأما ما أدرجوه يف أثناء الكالم من أن تلطيخ األعضاء ال يوجب تنقيتها وغسلها فهذا هو السؤال الذي انتجز 
  اجلواب عنه االن 



وقد تكلف بعض النظار يف ذلك كالما وقال ال تدخل األحداث حتت احلجر واعتمادها من غري أرب  - ٨٩٥
يناقض دأب أهل املروءة فجمع الشارع بني األمر بالوضوء للغرض الكلي يف التنقي وبني تأقيته باألحداث حىت 

  ينتهض مطهرا طاهرا ومردعة عن األحداث من غري إرهاق مسيس حاجة 
ر يتضمن منعا من غري حترمي وإذا استمر املكلف على هذه املراسم انتظم له منها حماسن الشيم يف كل مث هذا النظ

  معىن 
  فهذا الباب ما جاء به الفريقان اعتراضا وجوابا يف هذا الطرف 

ا ما ذكره أصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا يف أن إزالة النجاسة معقولة  - ٨٩٦   فأم

الشق سؤال ال ينقدح هلم عنه جواب فإنه يقال هلم إزالة النجاسة ال جتب لغري  املعىن فيتوجه عليهم يف هذا
  الصالة فما علة وجوهبا للصالة وهال صحت الصالة معها 

فإن تكلفوا يف تعليل وجوب اإلزالة كالما فغايتهم أن املصلى مأمور أن يأخذ للصالة أنقى زي وأحسن هيئة 
   واألمر بالتطهر مندرج حتت هذه اجلملة

فهذا غري مستقيم دليال وهذاعلى احلقيقة أعادة للمذهب والسؤال قائم فلم جيب التنقى وهال احتمل ذلك كما 
احتمل يف غري الصالة وهذا ينعكس بستر العورة مث ما باهلا مل تؤثر يف سائر العبادات فال يكادون يرجعون إىل 

  رناه حاصل وهو أجلى مما ادعاه الذين عللوا وجوب الوضوء مبا ذك
فإذا مل ينتظم يف وجوب رفع العني معىن ومل يظهر يف وجوب إمساس أعضاء الوضوء مبائع معىن فهال قام يف 

  الوضوء كل مائع مقام املاء كما قام مقامه يف اإلزالة 
  فإن قالوا اإلزالة متحققة حسا باخلل 

ء الورد حسا وهذا سيئول إىل قلنا فاستيعاب الوجه وغريه من أعضاء الوضوء على حكم الوضاءة حاصل مبا
تدقيق وهو أنه إن فرض املاء أرق املائعات وأدفعها فقد يعتقد مع ذلك أنه ال يقوم غريه مقامه يف حقيقة الرفع 
  فأما حيث ال مرفوع وإمنا الغرض إمساس أعضاء وهذا املعىن حيصل بكل مائع إىل غري ذلك من فصول تطول 

  كنا أصيبنا أن نصري هذه املسألة ومسائل ومل نذكر هذه الطريقة لنعتقدها ول

  يعدها أمثاال لفائدة سنربطها إن شاء اهللا تعاىل بغرضنا يف التحقيق 
فلينظر الناظر يف هذه املسألة واللوايت بعدها نظر من يعدها أمثاال ويستعدها ملا يستعقب املسائل به إن شاء اهللا 

  تعاىل مسألة 
ب أصل يتطرق إليه التعليل من وجه ويتقاعد عنه التعليل من وجه قال اخلائضون يف هذا الفن ر - ٨٩٧

  وضربوا لذلك أمثلة وحنن نذكر منها مثاال أو مثالني مث يقيس الناظر مبا نذكره ما مل نذكره 
فمن أمثلة ذلك اختصاص القطع بالنفيس وهذا على اجلملة معلل بأمر ظاهر وهو أن أربا العقول ال يهجمون 

  رواح واملخاطرة باملهج بسبب التافه الوتح وإن غرر مغرر فإنه يربط قصده مبال نفيس على التغرير باأل
قالوا هذا معلوم على اجلملة ويشهد له القواعد الزجرية اليت تستحث الطبائع على اهلجوم على الفواحش فيها 

الشرع يف املنع عنها حبدود  فانتصبت احلدود مزحزحة عنها واحملرمات اليت ال صغو وال ميل للطبائع إليها مل يرد
بل وقع االكتفاء مبا يف جبالت النفوس من االرعواء عنها مع الوعيد بالعذاب الشديد والتعرض لآلئمة 



  واخلروج عن مسة العدالة يف احلالة الراهنة 
مث قال هؤالء القياس وإن اقتضى الفصل على اجلملة بني التافه والنفيس فليس فيه التنصيص على النفيس 

  ومبلغه فكان ذلك موكوال إىل الشرع ونصاب السرقة منصوص عليه 

ومن أمثلة ذلك النصب يف أموال الزكاة واألقيسة قد ترشد إىل اختصاص وجوب اإلرفاق باألموال  - ٨٩٨
احملتملة له املتهيئة الرتفاق مالكها فيكون اإلرفاق يف مقابلة االستمكان من االرتفاق مث القدر املرفق ال ينص 

  ليه الرأي فاتبع القايسون فيه مراسم الشريعة وإن عللوا األصل تعليال كليا ع
مث ملا ذكر القاضي ما ذكرناه من مسالك الفقهاء انعطف عليه فقال كيف يطمع الطامع يف امليز بني  - ٨٩٩

حكام اخلسيس والنفيس وذلك خيتلف هبمم النفوس واخلسة والنفاسة ال يتصف هبا مبلغ بعينه بل مها من أ
النسب واإلضافات فقد يستعظم الفقري الفلس وال تكثر القناطري يف حق امللك وهذا ينسحب على النصب فإن 

القانع بالبالغ قد جيتزىء باالرتفاق عما ينقص عن النصاب وذو البسطة والعيلة والذرية الضعاف ال ترففه 
  العشرون واملائتان من التربين 
على الوسط وهو شوف االعتدال يف كل شيء فإن طريف االعتدال ال ينضبطان  فإن قال قائل بىن الشارع األمر

بل مها مردودان إىل حكم الوسط فيقال له أوسط الناس ال يكثر يف أعينهم الربع وال الدينار يف مقابلة ما يلقون 
فهؤالء قد من اإلغرار وإن وقع الفرض يف ذوي الغرامة الذين انتهى هبم االستجراء إىل اقتحام العظائم 

  يصادمون األغرار مستقبلني من غري مارب ظاهرة وال يكاد ينضبط يف ذلك معىن 
إهنا ال  - ٩٠٠   مث وجه القاضي على نفسه السؤال املعروف يف اخلمر ف

تغىن عن مرارهتا لعينها وإمنا تعين ملا ال حيصل إال عند االستكثار منها وهي النشوة والطرب والسكر مث يتعلق 
  قليل منها من احلد ما يتعلق بتعاطي الكثري بتعاطي ال

وقد تكلف الفقهاء وجوها من الكالم ال نراها ونقتصر على أقرهبا متناوال وذلك أهنم قالوا قليل اخلمر داع إىل 
الكثري وليس يف اإلكثار منها عند االستمكال من جنسها ركوب خطر واقتحام غرر فلو مل يوضع احلد يف القليل 

  ثري منه والغرر يف املهج مع قلة املال كاف يف الورع لدعا إىل الك
  فهذا منتهى املطلوب يف ذلك 

وإذا الح مسلك الكالم يف النفي واإلثبات يف هذه املسائل فنحن نذكر بعدها كالما وجيزا يتخذه الناظر معتربه 
  ويرقى به عن تعارض وجوه الكالم يف فن يقصد منه بغية القطع فنقول 

  الباب الثالث

  يف تقاسيم العلل واألصول 
  هذا الذي ذكره هؤالء أصول الشريعة وحنن نقسمها مخسة أقسام  - ٩٠١

أحدها ما يعقل معناه وهو أصل ويئول املعىن املعقول منه إىل أمر ضروري ال بد منه مع تقرير غاية اإليالة الكلية 
فهو معلل بتحقق العصمة يف الدماء  والسياسية العامية وهذا مبنزلة قضاء الشرع بوجوب القصاص يف أوانه



احملقونة والزجر عن التهجم عليها فإذا وضح للناظر املستنبط ذلك يف أصل القصاص تصرف فيه وعداه إىل 
حيث يتحقق أصل هذا املعىن فيه وهو الذي يسهل تعليل أصله ويلتحق به تصحيح البيع فإن الناس لو مل 

رة فمستند البيع إذا ايل إىل الضرورة الراجعة إىل النوع واجلملة مث قد يتبادلوا ما بأيديهم جلر ذلك ضرورة ظاه
متهد يف الشريعة أن األصول إذا ثبتت قواعدها فال نظر إىل طلب حتقيق معناها يف احاد النوع وهذا ضرب من 

  الضروب اخلمسة 
ثل تصحيح اإلجارة فإهنا والضرب الثاين ما يتعلق باحلاجة العامة وال ينتهي إىل حد الضرورة وهذا م - ٩٠٢

مبنية على مسيس احلاجة إىل املساكن مع القصور عن متلكها وضنة مالكها هبا على سبيل العارية فهذه حاجة 
ظاهرة غري بالغة مبلغ الضرورة املفروضة يف البيع وغريه ولكن حاجة اجلنس قد تبلغ مبلغ ضرورة الشخص 

للجنس لنال احاد اجلنس ضرار ال حمالة تبلغ مبلغ الواحد من حيث إن الكافة لو منعوا عما تظهر  احلاجة فيه 
الضرورة يف حق الواحد وقد يزيد أثر ذلك يف الضرر الراجع إىل اجلنس ما ينال االحاد بالنسبة إىل اجلنس وهذا 

  يتعلق 

  بأحكام اإليالة والذي ذكرناه مقدار غرضنا االن 
وال حاجة عامة ولكنه يلوح فيه غرض يف جلب مكرمة أو والضرب الثالث ما ال يتعلق بضرورة حاقة  - ٩٠٣

  يف نفي نقيض هلا وجيوز أن يلتحق هبذا اجلنس طهارة احلدث وأزالة اخلبث 
وإن أحببنا عربنا عن هذا الضرب وقلنا ما الح ووضح الندب إليه تصرحيا كالتنظيف فإذا ربط الرابط أصال 

ملرتبة الثانية البعيدة يف املقايس وجرى وضع التلويح فيه مع كليا به تلوحيا كان ذلك يف الدرجة األخرية وا
االمتناع عن التصريح وضع محل املكلفني على مضمونه مع االعتضاد بالدواعي اجلبلية كما سبق تقرير هذا يف 

  املسالك السابقة والصور املمثلة 
ندوب إليه تصرحيا ابتداء ويف والضرب الرابع ما ال يستند إىل حاجة وضرورة وحتصيل املقصود فيه م - ٩٠٤

  املسلك الثالث يف حتصيله خروج عن قياس كلي وهبذه املرتبة يتميز هذا الضرب من الضرب الثالث 
وبيان ذلك باملثال أن الغرض من الكتابة حتصيل العتق وهو مندوب إليه والكتابة املنتهضة سببا يف حتصيل العتق 

معاملة السيد عبده و كمقابلته ملكه مبلكه والطهارات قصاراها تتضمن أمورا خارجة عن األقيسة الكلية ك
إثبات السبب وجوبا إىل إجياب ما ال تصريح بإجيابه وليس فيها اعتراض على أصل اخر سوى ما ذكرناه من 

  التصريح والتلويح وقد مثلناها بوضع الشرع النكاح على حتصني الزوجني 
  وح فيه للمستنبط معىن أصال والضرب اخلامس من األصول ما ال يل - ٩٠٥

وال مقتضى من ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكرمة وهذا يندر تصويره جدا فإنه إن امتنع استنباط معىن 
جزئي فال ميتنع ختيله كليا ومثال هذا القسم العبادات البدنية احملضة فإنه ال يتعلق هبا أغراض دفعية وال نفعية 

الوظائف يدمي مرون العباد على حكم االنقياد وجتديد العهد بذكر اهللا تعاىل ينهى ولكن ال يبعد أن يقال تواصل 
عن الفحشاء واملنكر وهذا يقع على اجلملة مث إذا انتهى الكالم يف هذا القسم إىل تقديرات كأعداد الركعات 

  وما يف معناها مل يطمع القايس يف استنباط معىن يقتضي التقدير فيما ال ينقاس أصله 
  ذا بيان ضروب األصول على اجلملة فه



  وحنن االن تعطف عليها ونذكر يف كل أصل ما يليق مبذهب القياسني إن شاء اهللا تعاىل  - ٩٠٦
فأما الضرب األول فهو ما يستند إىل الضرورة فنظر القايس فيه ينقسم إىل اعتبار أجزاء األصل بعضها ببعض 

اتسق له اجلامع فأما اعتبار اجلزء باجلزء مع استجماع القياس وإىل اعتبار غري ذلك األصل بذلك األصل إذا 
  لشرائط الصحة فهو يقع يف الطبقة العليا من أقيسة املعاين 

ا إذا صادم القاعدة الكلية ترك القياس اجللي  ومن خصائص هذا الضرب أن القياس اجلزئي فيه وإن كان جلي
  للقاعدة الكلية 

ود من حقوق االدميني وقياسها رعاية التماثل عند التقابل على حسب ما وبيان ذلك باملثال إن القصاص معد
يليق مبقصود الباب وهذا القياس يقتضي أال تقتل اجلماعة بالواحد ولكن يف طرده واملصري إليه هدم القاعدة 

  الكلية ومناقضة الضرورة فإن استعانة الظلمة يف القتل ليس عسريا ويف درء القصاص عند 

  ع خرم أصل الباب فرض االجتما
وحاصل القول يف ذلك يئول إىل أن مقابلة الشيء بأكثر منه ليس خيرم أمرا ضروريا فهذا معىن تسميتنا هلذا 
جزئيا وإال فالتماثل يف احلقوق املغربة إىل االدميني من األمور الكلية يف الشريعة غري أن القاعدة اليت مسيناها 

ي والتماثل يف التقابل أمر مصلحي واملصلحة إذا مل تكن ضرورة جزء كلية يف هذا الضرب مستندها أمر ضرور
باإلضافة إىل الضرورة وهذا يعضد فيما أجريناه مثال يف القصاص بأمر اخر وهو أن مبىن القصاص على خمالفة 

ا األعواض مجع وأن أعواض املتلفات مبناها على جربان الفائتان كاملثلى إذا تلف وضمن باملثل وكالقيمة إذ
جربت متقوما متلفا فالقصاص ال جيرب الفائت وال يسد مسده والغالب فيه أمر الزجر وحظ مستحقه منه شفاء 

الغليل وهذا ميل قليل بالقياس إىل مارب الناس يف األعواض فلما خرج أصله عن مضاهاة األعواض هذا 
  اخلروج احتمل فيه اخلروج عن قياس التماثل لدى التقابل 

ا األطراف عند فرض االشتراك يف قطعها بالنفوس كان ذلك واقعا جليا معتضدا باملعىن وإذا قسن - ٩٠٧
  األصلي وهو الضرورة يف الصون مع اجتماع األطراف والنفوس يف كوهنا مصونة بالقصاص 

وهذا يف هناية الوضوح ال يغض شيء منه إال فرض صدور القطع من شخصني مع متييز أحد الفعلني عن الثاين 
  إذا جرى ذلك مل يقطع يد واحد منهما فإنه 

فإن منع مانع ذلك وقال يقطع من يد كل واحد من اجلانبني مثل ما قطعه من يد اجملين عليه فهذا انفصال على 
وجه ولكن يبقى مع ذلك أن يد اجملين عليه مبانة باشتراكهما وال يبان يد واحد من اجلانبني واإلبانة معصومة 

يتجاذبان أطراف ) و ( ع مما يقبل القسمة فقد يتناوش املتناظران عند ذلك الكالم بالقصاص وإذا كان القط
  النظر 

ولو أراد القايس أن يعترب قاعدة أخرى  ٩٠٨فهذا هو اعتبار اجلزء باجلزء يف الضرب األعلى من القياس 
اجبا بقصاص أو قصاصا بقاعدة والضرورة الكلية جتمعهما فهذا متقبل معمول به أيضا فإذا اعترب القايس حدا و

حبد فذلك حسن بالغ وكذلك إذا اعترب معترب عقدا متس الضرورة إليه بالبيع كان حسنا على شرط السالمة 
فخرج من جمموع ذلك جريان القياس من الوجهني يف هذا الضرب أحدمها اجلزء باجلزء والضرورة شاملة هلما 

وأما الضرب الثاين وهو ما يبىن  ٩٠٩الضرورية الكلية  والثاين اعتبار غري ذلك األصل بذلك األصل واجلامع



على احلاجة كاإلجارة فال خالف يف جريان قياس اجلزءمنه على اجلزء فأما اعتبار غري ذلك األصل بذلك 
وحنن نرى أن ننبه قبل تبيني القول فيه على أمر  ٩١٠األصل مع جامع احلاجة فهذا امتنع منه معظم القياسني 

خارجة عن األقيسة اليت مسيناها جزيئة يف القسم األول فإن مقابلة العوض املوجود ) جازت ( ة وهو أن اإلجار
املعدوم خارج عن القياس املرعي يف املعاوضات فإن قياسها أال يتقابل إال موجودان ولكن احتمل ) بالعوض ( 

آحاد ) حق ( ورة اخلاصة يف ذلك يف اإلجارة ملكان احلاجة وقد ذكرنا أن احلاجة العامة تنزل منزلة الضر
  اإلشخاص 

والبيع يلتحق بقاعدة الضرورة من جهة مسيس احلاجة إىل تبادل العروض والعروض ال تعين ألعياهنا وإمنا تراد 
ملنافعها ومتعلق تصرفات اخللق يف األعيان حمال منافعهم منها وإذا أطلق الفقيه ملك العني أراد به االستمكان 

لى حسب اإلرادة ما بقيت العني مث املنافع إذا قدرت نوعا من العروض وظهر مسيس من التصرف الشرعي ع
التحق هذا باألصول الكلية واشتراط مقابلة املوجود باملوجود ) وغريها ( يف املساكن واملراكب ) إليها ( احلاجة 

) القياس ( ا يسمى من باب االستصالح واحلمل على األرشد واألصلح وال يظن تعلق هذا الفن باحلاجة وهلذ
اجلزئي وليس املراد بكونه جزئيا جريانه يف شخص أو جزء ولكن األصل الذي ال بد من رعايته الضرورة مث 

احلاجة واالستصالح يف حكم الوجوه اخلاصة يف حكم اجلزء عند النظر يف حكم الضوابط الكلية فإذا القياس 
ستصالح اجلزئي يف مقابلة املوجود باملوجود وهذا كقياسك على اإلجارة إذا استجمع الشرائط ال يدرؤه إال اال

  النكاح مثال يف وجه احلاجة إلية على اإلجارة 
عن القياس فليس على بصرية يف قوله فإهنا إن خرجت خبروجها عن ) خارجة ( ومن قال اإلجارة  - ٩١١

  ضافة إليها فرع االستصالح فهي جارية على مقتضى احلاجة واحلاجة هي األصل واالستصالح باإل
وأنا أضرب لذلك مثال تقديرا فاقول من سبق عقده قبل ورود الشرائع إىل تقدير ورودها باملصاحل  - ٩١٢

فإنه يسبق مع هذا العقد إىل درء احلاجات والضرورات وخيتبط يف وجوه االستصالحات فإنه يتعارض فيها 
ها الضبط على ورود الشرائع مث إذا متهد باب من الظنون باإلضافة إىل احلاالت والدرجات فيتوقف ال جرم في

  االستصالح بالشرع جرى القياس فيه ومستنده يكاد أن يكون غيبا ال يطلع 

العقل على حقيقته فيكله إىل فاطر الربية سبحانه وتعاىل مث قد يظهر االستصالح وهو مع ذلك جزئي فإن 
تطرق املطلق فيه إىل البدل الكلي من غري منع وال متضمنة حجرة على مطلق من غري حاجة وال ضرورة يف أمر 

حجر ولكن ضنة النفوس وازعة مع وفور عقلها عن السرف والبذل العرى عن العوض وقد حيملها السرف 
وفرط الشره على أغرار وأخطار يف املعامالت مغباهتا وخيمة وغوائلها عظيمة واهللا تعاىل عليم هبا فسيصلح اهللا 

غيبهم ولو تطرق إىل العقل الوازع عن البدل العرى عن العوض خلل طرد الشارع حجرا عباده مبا علمه من 
وهلذا يطرد احلجر على الصبيان والسفهاء فإذا باب االستصالح غايته تقليد وتفويض األمر إىل مالك األمر وهو 

عندي حترمي ربا  عن الناظر ومن هذا القبيل) وجزؤه ( االستصالح ) كلى ( باب حماسن الشريعة وقد يعيب 
  ) النسيئة ( الفضل واحلجر املتمهد يف ربا 

ا جيري يف هذا الفن وهو العلق النفيس يف هذا القبيل أن الشافعي أحلق إثبات اخليار  - ٩١٣ ومن دقيق م
التقابل يف املعاوضات أن خيرج العوض عن ملك أحد ) قياس ( الرخص من جهة أن ) بأبواب ( واألجل 



دخول مقابله يف ملكه وإذا حل أحد العوضني وتأجل الثاين كان ذلك خارجا عن هذا القانون املتعاقدين حسب 
ملن ال ميلك ( وكذلك اخليار الطارىء على العقد املبين على اللزوم يف حكم الرخص والتأجيل أثبت فسحة 

  بصرية له وعدم إىل منقرض اآلجال واخليار أثبت لتروي من ال ) يف احلال ورجاء أن يتمحله ) ( الثمن 

  الدراية يف السلع أعم وأغلب من املعرفة هبا 
( البيع مستندة الضرورة أو احلاجة النازلة منزلة الضرورة واللزوم ) أصل ( والقول يف ذلك عندنا أن  - ٩١٤

نا من جر ذلك ضرارا بي) إىل لزوم ( مبطلق البيع قد ال يستند إىل الضرورة نعم لو قيل ال يفضى البيع قط ) فيه 
حيث ال يثق املتعاوضان مبا يتقابضان وكان من املمكن أن يقال إذا تراضى املتعاقدان على اإللزام لزم وإن 

املصري إىل اقتضاء ) وكذلك ( مصلحى وليس ضروريا ) فيه ( من غري تراضيهما ) بلزومه ( أطلقاه فاحلكم 
واألجل ال خيرم أمرا ضروريا فليفهم  مقتضى العقد حلول العوضني مصلحى فإذا متهد ذلك فشرط اخليار

  الفاهم ذلك وليتئد إذا انتهى إىل هذا املقام 
ولكن الشافعي نظر إىل تعبدات الشارع فقد مهد يف العقود متهيدا عاما وإن مل يكن مستنده إىل  - ٩١٥

الرخص ) من  (ضرورة مدركة بالعقول أو حاجة مث رأى ما يطرأ عليها مبثابة ما يطرأ على وظائف العبادات 
( والتخفيفات وإن كانت العبادات يف أصوهلا غري مستندة إىل أغراض وإال فالقاعدة الكلية اتباع احلاجة 

باألضافة ) ندورمها ( واألجل بالرخص من جهة ) أحلق ملحق اخليار ( أو أتباع رضا املطلقني فإن ) والضرورة 
إال فاتباع الرضا من غري اقتحام أمر كلي أمس للقياس الكلي متهد يف التعبد واالستصالح يف العقود و) ما ( إىل 

  من االستصالحات 

أقول ) األن ( وأنا أذكر    ) مسألة ( مسألة كلية يقضى الفطن العجب منها ف
من محلة الدين فالذي يقتضيه ) بال ( لو درست تفاصيل الشريعة وتعاىف نقلتها وبقيت أصوهلا على  - ٩١٦

استند إىل رضا ولو مل يقل به وتفاصيل االستصالحات ال تطلع عليها العقول وال  التحقيق تصحيح كل بيع
ا من هذا  والغرض منه ) الغيائي ( الكتاب ) يف ( حيسم باب البيع ففى احنسامه ضرورة عظيمة وقد ذكرت طرف

  اآلن أن الكلى ما يتطرق إليه العقل مع نسيان التفاصيل وهذا كاف يف هذا الضرب 
الضرب الثالث وهو ما ال ينتسب إىل ضرورة وال إىل حاجة وغايته االستحثاث على مكارم  وأما - ٩١٧

الوفاء به والقدر ) لعسر ( إجياب ذلك على كافة يف عموم األوقات ) ينايف ( األخالق ووضع االستصالح 
الضبط وتعذر  فإذا عسر) ودرك املتعبدين ( الذي على يقتضيه االستصالح ال ينضبط بقدر أفهام املكلفني 

ال ينضبط ) علم ( إىل مبلغ املقصود الواقع يف ) تدعو ( اإلجياب العام فيثبت الشارع وظائف    الغيب وإن كان 

يف غالب األمر وبأمور جلية حىت كان الشريعة تتأيد مبوجب اجلبلة ) القسم ( هو يف عينه لنا ويعضد هذا 
العاقل ما فيه من إفادة النظافة ) ينكر ( ذا كالوضوء فليس والطبيعة فيكل إليها قدرا ويثبت للوظائف قدرا وه

يف أوقات وبىن األمر ) الوضوء ( الوفاء به فوظف الشارع ) يعسر ( على استغراق األوقات ) واألمر بالنظافة ( 
املقصود وعلم الشارع أن أرباب العقول ال يعتمدون نقل األوساخ واألدران إىل أعضائهم ) أفادته ( على 
أقصى اإلمكان يف هذه املكرمة ) حتصيل ( ادية منهم فضال فكان ذلك هناية يف االستصالح وحماولة اجلمع بني الب



  إذا حاول املرء ذلك فهذا وضع هذا الفن ) التضييق يف التدنس والتوسخ ( ورفع 
لنجاسات تتقذر يف ولكن إزالة النجاسة أظهر يف هذا الفن من النظافة الكلية املرتبة على الوضوء فإن ا - ٩١٨

والغربات وهلذا ذهب طوائف من الفقهاء ) الشعث ( اجلبالت واجتناهبا أهم يف املكارم واملروءات من اجتناب 
يف ( إىل أنه حيرم على اإلنسان التضمخ بالنجاسات من غري حاجة ماسة والشافعي نص هذا يف الكثري وقد ردد 

بل الديباغ وحرام على املرء ألن يلبس جلود الكالب واخلنازير حترمي لبس جلد امليتة ق) كتبه ( مواضع من ) 
فتميز ظهور الغرض يف إزالة النجاسة عن النظافة الكلية املعينة يف الوضوء وهلذا خصص الشافعي الوضوء بالنية 

  ) البدنية ( من حيث التحق بالتعبدات العرية عن األغراض وضاهى العبادات 

ى الكالم إليه يضيق نطاق القياس فيه فليس للناظر أن يؤسس يف هذا مث هذا الضرب الذي يفض - ٩١٩
ملعتربه بالقاعدة الثانية والسبب فيه ان ) منه ( الضرب أصال يتخيل فيه مثل هذا املعىن الذي تكلفنا نظم العبارة 

اع فإن جمال هذا يدق مدرك النظر فال يستقل بالتطرق إليه القوى البشرية وال ينبغي أن يؤتى اإلنسان عن خد
  الظنون متسع ملا يظهر ويدق فإنا مل نؤمر بربط احلكم لكل مظنون 

فالقول الوجيز فيه ان املعىن الذي ذكرناه يف هذه القاعدة الثانية حمال على غيب ينفرد بعلمه الشارع  - ٩٢٠
تعميم األمر بالنظافة عسر ) فإنا قلنا ( وعليه ابتين اإليهام الكلى بني التصريح والتلويح املذكورين يف الطهارة 

ورفعه مناقض للمكارم واحملاسن والقدر املعني ال تدركه أوهام البشر وال عسر يف أمتثال أمر الشارع يف 
يظن أهنا يف علم الشارع منطبقة على القدر املقصود الواقع يف الغيب ) مث الفطن ( طهارات متعلقة بأوقات 

  كه يقينا وليس من املمكن ربط الظن به فضال عن در
تضاهى ) وتقعيده قاعدة ( فإذا كان هذا مبىن األصل الثابت فكيف يطمع الطامع يف تأسيس أصل  - ٩٢١

بالغرض الغييب وهلذا نقول يف هذا الضرب ال جيوز قياس غريه عليه وليس كالضرب ) وفائها ( الطهارة يف 
ودركهما سهل مث للشرع تصرف يف الضروريات فإن أمرمها بني ) واحلاجة ( األول والثاىن املتعلقني بالضرورة 

  به يتم الغرض يف القسمني األولني وذلك أن 

الذي ال يستباح إال بالضرورة لفحشه أو بعده عن احلل فقد يرعى الشرع فيه حتقق وقوع الضرورة وال يكتفى 
رورة أيضا بل بتصورها يف اجلنس وهذا كحل امليتة ورب شئ يتناهى قبحه يف مورد الشرع فال تبيحه الض

  يوجب الشرع االنقياد للتهلكة واالنكفاف عنه كالقتل والزنا يف حق اجملرب عليهما 
فإذا الضرورات على ثالث أقسام فقد ال تبيح الضرورة نوعا يتناهى قبحه كما ذكرناه وقد تبيح  - ٩٢٢

أكل امليتة وطعام الغري الضرورة الشيء ولكن ال يثبت حكمها كليا يف اجلنس بل يعترب حتققها يف كل شخص ك
ولكن ال ينظر الشرع يف اآلحاد واألشخاص وهذا كالبيع وما ) بالضرورة ( والقسم الثالث ما يرتبط يف أصله 

يف معناه وإمنا كان كذلك ألنه ال أثر للفكر العقلي يف تقبيح البيع والتبادل يف األعواض فكفى ختيل الضرورة يف 
فإن األمر يف ذلك مبىن على قاعدة كلية وليس البيع قبيحا يف نفسه عرفا أو القاعدة وال التفات إىل اآلحاد 

  شرعا 
ا الطهارات وما يضاهيها فقصاراه حتصيل أمر بوظائف واجبة من غري تصريح بوجوب املقصود فال  - ٩٢٣ فأم

  جريان للقياس يف هذا الباب على معىن أن يعترب غري الباب بالباب 



قياس يف األحداث فإهنا مواقيت الطهارات وثبتها الشرع يف أمر مغيب عن دركنا وعلى هذا ينبىن سد باب ال
  ومل يثبت الطهارة عامة بل خصصها ختصيصا نقدر حنن بظنوننا أهنا تأتى على حتصيل النظافة 

يما ال نطلع على إثبات أصله    فكيف نستجيز إثبات وقت ف
حداث بالقياس فال جمال للقياس أيضا يف نفي األحداث القاضي رمحه اهللا كما ال تثبت األ) قال ( مث  - ٩٢٤
فليقف الناظر عنده ليقف عليه فإن احتكم حمتكم باثبات حدث من غري ثبت فال حاجة إىل ) علق مضنه ( وهذا 

ذكرنا بطالن القياس يف ) وإن ( قياس يف درء مذهب اخلصم  يما زعم إىل قياس فالوجه أبطال قياسه وقد  عزاه ف
   إثبات احلدث

وإن متسك بظاهر يتعرض مثله للتأويل يف غري هذا الباب وأراد املعترض إزالة الظاهر بقياس فقياسه  - ٩٢٥
ال يهتدي إىل تأقيت الطهارة ال يهتدي إىل نفي تأقيتها ولو ظن الظان أن القياس أال  مردود فإن القياس كما 

 استبهام األمر يف أوقات الطهر فإذا استبهم ينتقض الطهر بشئ فهذا قول يصدر عن قلة البصرية كما ذكرناه يف
( ثبوت الشئ استبهم نفيه وإذا صودف ظاهر لزم اتباعه ومل يثبت يف معارضته قياس ومن ينفي احلدث فليكن 

وإن استرسلت يف جرياهنا فتجري يف هذه ) والعبادات ( بثبت فيه والظاهر معتصم معمول به ) متمسك املطالبة 
يهات للقرائح الذكية والفطن فإذا حاصل كالم الراد إىل املطالبة باإلثبات فإذا وجد شيء املضايق جمرى التنب

ا كان يتمسك به وليس معه ثبت يف النفي    يعمل مبثله سقط م
ومما يتعلق بتمام الكالم يف هذا الفصل أن القياس اجلزئي يف األصل الذي فيه نتكلم ال يتصور أن  - ٩٢٦

  جيري معنويا 

سم فيه قياس الشبه فإن كل ما يتطرق إليه العلم يتطرق إليه الظن فإذا ينبين على هذا أن إثبات كون نعم ال ينح
  املالمسة حدثا بالقياس على خروج اخلارج من السبيلني ال مطمع فيه فإنه ال جيمعهما معىن وال شبه 

ا اعتبار أصحاب أيب حنيفة خروج النجاسات من غري السبيلني مبا خير - ٩٢٧ ج من السبيلني ففيه فقه فأم
وغايتهم يف ذلك تشبيه جناسة تنفصل من حمل اخلالف بالنجاسة اليت تنفصل عن أحد السبيلني فإذا أحسنوا 

  اإليراد قربوا الشبه واعتربوا اخلارج باخلارج واملخرج باملخرج 
قتضي الوضوء ألمر وألصحاب الشافعي أن يقولوا ال نسلم فإن خروج النجاسة من أحد السبيلني ال ي - ٩٢٨

يتعلق بالنجاسة فإن الذي يبتدر إىل الفهم من أمر النجاسة رفعها عن حملها وإزالتها عن موردها فأما ربط إيصال 
بالتأقيت ( املاء إىل غري مورد النجاسة عند اتصال النجاسة مبحل آخر فال حممل لذلك إال التأقيت مث الذي يليق 

ا متهده القول فيه أن يرب)  األعضاء البارزة فضال مبا يتكرر يف اجلبلة على اعتياد الئق ) سبب نظافة ( ط على م
ا يف معناه فليس يف حكم ما  به حىت تنتهض الطهارة وظيفة مكررة متعلقة بأوقات يغلب تكررها فأما الرعاف وم

  يتكرر 
ض وأقرب إىل الدرك وليعلم الناظر أهنم وإن شبهوا على الظاهر فقطع شبههم مبا ذكرناه أقيس للغر - ٩٢٩

  املتفق عليه ) املعترب به ( وخاصيه النجاسة ساقطة االعتبار يف األصل والفرع 



قوله فيه إذا انسد املسلك املعتاد وانفتح سبيل آخر للنجاسة ) املطليب ( ردد اإلمام ) حبق ( نعم  - ٩٣٠
ا يفصله الفقيه والسبب فيه أن هذا اال ن يشبه النجاسة املعتادة اخلارجه من احملل املعتادة اخلارجة من احملل على م

  املعتاد من جهة أن الطبيعة تقتضى تكرر دفع الفضالت من السبيل املنفتح فهذا منتهى الغرض يف ذلك 
وأما الضرب الرابع فقد مثلناه بالكتابة فهو يف األصل كالضرب الثالث الذي انتجز لبفراغ الفراغ  - ٩٣١

سحثاث على مكرمة مل يرد األمر على التصريح بإجياهبا بل ورد األمر بالندب إليها منه يف ان الغرض املخيل اال
فان العتق يف االبتداء حمثوث عليه مندوب إليه فهذا الضرب يتميز عن الضرب الثالث املقدم عليه فإن الشرع 

لك على صيغة املعاوضات احتمل فيه خرم قاعدة ممهدة وهي امتناع معاملة املالك عبده وامتناع مقابلة امللك بامل
ومل جير مثل ذلك يف الضرب الثالث وإن اختص الضرب الثالث بإجياب الطهارة وال جتب الكتابة على رأي 

  معظم العلماء 
وذهب مالك رمحه اهللا يف طوائف من السلف إىل وجوهبا وإسعاف العبد إذا طلبها ووجد فيها خريا  - ٩٣٢

لطهارات مع العلم بأن النظافة يف نفسها ال جتب بأمر مقصود وتعلق ومأخذ مذهبه يف ذلك يقرب من إجياب ا
  أيضا بظاهر األمر يف قوله تعاىل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا 

وآتوهم من مال اهللا فكان هذا مما ( قوله تعاىل ) عنه ( والشافعي رمحه اهللا رأي اإليتاء واجبا كما أنبا  - ٩٣٣
  صيغتني اعترض به عليه إذ أجرى إحدى ال

  على أقتضاء اإلجياب ومحل األخرى على االستحباب 
ا ما أشرنا إليه من تشبيه هذا الضرب على رأي مالك  - ٩٣٤ يصلح لعقد املذهب وإال ) بالطهارات فهو ( فأم

( من التشبيه يف ) طرف ( فقد مهدنا أن القياس ال جيرى يف حماولة تأصيل األصول على هذا الوجه وإمنا جيري 
النوع من غري خروج عنه وأما التعلق بالظاهر فأوجه ولكن الشافعي مل يعتمد يف اجياب اإليتاء جمرد ) ت جزيئا

الظاهر لكن عول على سري الصحابة رضي اهللا عنهم وما كان منهم ونقل آثارا مطابقة ملعتقده وضم إليه أن 
االطراد يتضمنها والتربعات ال تطرد  الكتابة يتضمنها إرفاق من كل وجه واإليتاء منه وقد رآه األولون على

ا تقرر يلزم شيئا إذا صح مل يلزم  سيما يف األموال والكتابة تلزم يف حق السيد ومن متضمنها الرفق املنقول وم
  من اإليتاء ) مسلكا ( اإلقدام عليه على أن ال أرى مذهب الشافعي مسألة أضيق 

تابة وبني باب الطهارات يف إثبات إجياب األصل والح وحنن نقول وراء ذلك أما مالك فسوى بني الك - ٩٣٥
أمور خارجة عن أقيسة ) باحتمال ( قسم الكتابة يف وضع الشرع على باب الطهارات ) إجراء ( على أصله 

املعاوضات فيها والشافعي مل يوجب الكتابة وقال للشرع تعبد يف اإلجياب متبع وإن مل يكن منقاسا كإجياب 
ب النظافة وللشارع أحكام يف رفع حجره وإطالق حجر القياس اطراده كما جرى يف الكتابة الطهارة وإن مل جت

مضاهيا إلجياب الشرع الطهارة على خالف القياس ( فكان احتمال الشرع هلذا يف الكتابة على خالف القياس 
 (  

ملكرمة النظافة ) صال حم( وخيرج من ذلك تعادل الضربني يف خروج الطرفني عن القياس فانتهض إجياب الطهارة 
كما انتهض رفع احلجر يف الكتابة مرعيا يف حتصيل العتاقة مث قال الشافعي يف رفع احلرج يف الكتابة ترغيب مايل 

يتحصل على كسب ) والسيد ( يف العتاقة ) طمع ( يتعلق بغرض بني يف حتصيل الكسب فإن العبد حيرص إذا 



ظن فخرجت الكتابةعن قبيل القرب لظهور الغرض منها ومل يكن يف كان ال يتحصل له بغري الكتابة بظاهر ال
هبا ترغيب يف الثواب وهذا يقتضي إحلاقها بالقرب املفتقرة إىل النيات فهذا ) فالق ( الطهارات غرض ناجز 

  تأسيس القول يف البابني وحنن اآلن نرسم مسألة يف قسم الكتابة متس إليها حاجة الفقيه مسألة 
أن الكتابة الفاسدة تثبت فيها أحكام مشاهبة ألحكام الكتابة الصحيحة فرأى أصحاب أيب  قد ثبت - ٩٣٦

حنيفة أن يعتربوا البيع الفاسد بالكتابة الفاسدة وقضوا بأن البيع الفاسد يفيد امللك إذا اتصل به القبض على 
لغطاء فيه مستعينني باهللا تفصيلهم املعروف وقد امتنع طوائف من أئمتنا من قبول هذا القياس وحنن نكشف ا

  تعاىل بعد ذكر مسلك الفريقني اعتراضا وجوابا 
  قال الشافعي رمحه اهللا ال يقبل القياس يف الفرعني فان الكتابة  - ٩٣٧

متفرعة عليها فإذا احنسم مسلك القياس يف األصلني ترتب ) والفاسدة ( الصحيحة خارجة عن قياس املعامالت 
لفرعني فقال أصحاب أيب حنيفة إذا ثبتت الكتابة والتحقت باملعاوضات الصحيحة فال عليه امتناع القياس يف ا

ننظر بعد ثبوهتا إىل خروجها عن القياس ولكنها يقضي فيها وعليها بقضاء املعاوضات حىت نقول يشترط يف 
ت واعتبار البيع املعاوضات وال تنحسم األقيسة يف التفاصيل مع إمكاهنا خبروج أصل الكتابة عن قياس املعاوضا

الفاسد بالكتابة الفاسدة من النظر يف التفاصيل بعد تسليم األصل وتنزله على حكم التوقف والفاسد يف كل 
باب حائد عن موجب التعبد لذلك فسد فإذا مل ميتنع التحاق الفاسد بالصحيح يف الكتابة مع حيد الكتابة 

لبيع وكل أصل مقر على قانونه منقاسا كان أو غري الفاسدة عن الصحيحة فينبغي أال ميتنع مثل ذلك يف ا
منقاسى والفاسد يف كل باب حائد عن مراسم الشرع فذا منتهى كالم الفريقني مع فضل بيان شاف يف اإليراد 

  ال يستقبل به فقيه ليس له حظوة وافرة من األصول 
يف ذلك قياس معنوي من جهة أن وحنن اآلن نقول هذا اجلمع ال ينتظم يف مناظم املعاين وال يستبد  - ٩٣٨

شرط املعىن اجتاهه أو انقداحه يف األصل مث إذا تقرر يف األصل معىن واطرد يف الفرع فإذا ذاك جيمع اجلامع 
يتمارى ) ال ( معىن فقيه يتضمن تنزيل الكتابة الفاسدة منزلة الكتابة الصحيحة فإن الذي ) معنا ( باملعىن وليس 

ألول من نظره أن الفاسد ليس مطلقا للشرع واالحكام تثبت إذا جرت أسباهبا موافقة فيه الناظر يف الدرجات ا
الشرع ويهون على الرشيد االفطن تقرير خروج الكتابة الفاسدة يف نزوهلا منزلة الكتابة الصحيحة عن القياس 

   التشبيه املعنوي واالعتبار الكلي وإذا فعل ذلك أخلسم مطمع اخلصم يف قياس املعىن وآل النظر إىل

فإن تفطن اخلصم وسلم احنسام املعىن واجتزأ بالتشبيه وقال البيع الفاسد باإلضافة إىل الصحيح يف  - ٩٣٩
تشبيه الكتابة الفاسدة باإلضافة إىل الصحيحة وال يلتزم إبداء معىن يف األصل وإظهاره يف الفرع فعلى الناظر يف 

و النقض الصريح فإن مل ننزل كل فاسد منزلة الصحيح إذ ذلك وقفة وإمعان نظر فيما يدرأ هذا املسلك وه
النكاح الفاسد ليس كالصحيح يف إثبات حق ال على جواز وال على لزوم وأقرب من ذلك البيع نفسه فإن 

فاسده من غري قبض مل ينزل منزلة صحيحة والتشبيه شرطه الطرد وأحق قياس بالبطالن والنقض قياس الشبه 
ا مل مينعه مانع وأما الشبه فقصاراه ظن على بعد فإذا عارضه نقض فإن املتمسك باملعىن  قد يعن له طرد املعىن م

وهى واحنل فهذا فن من الكالم واقع يضطرهم إىل النزول عن الشبه والترقي إىل معىن وعن هذا قالوا ما اتسع 
ا اضطروا إىل املعىن طرقه فالفاسد أحد طرقه وزعموا أن االتساع يشعر بإحالل الفاسد حمل الصحيح ومهم



وحاولوه افتضحوا واجترءوا وال يكاد خيفى إبطال هذا املسلك وما يف معناه فإذا بطل اجلمع املعنوي وانتقض 
  الشبه مل يبق ملتمسكهم بالكتابة الفاسدة وجه 

ملكاتب ومما نذكره يف ذلك أن الكتابة الفاسدة يف وضعها خمالفة للبيع الفاسد على رأى املخالف فإن ا - ٩٤٠
تسلطا صحيحا وتنفذ تصرفاته فيها على الصحة نفوذها يف ) بنفس العقد ( كتابة فاسدة يتسلط على أكسابه 

) معرض النقض ( الكتابة الصحيحة وليس البيع الفاسد كذلك وإن اتصل بالقبض وهذا يستعمل أيضا يف 
  املعنوي 

ة مما جيب القضاء بصحته فإن تعليق العتاقة ومن دقيق القول يف ذلك أن حتصيل العتاقة بوجود الصف - ٩٤١
على أداء العوض الفاسد صحيح وإن فسد العوض مث التعليق إذا صح فقياسه أال يرفع وأثر فساد الكتابة يف 

رفع وجوب التعليق وهذا خارج ظاهر اخلروج عن قياس بابني أحدمها حكم املعاوضة والثاين حكم تعليق العتق 
ا ليس والعتق أنفذ التصرفات و أغلبها فالوجه استيالء حكمه فإن مؤقته يتأبد ومبعضه يتمم فكيف اكتسب م

( معاملته واهية بالفساد واجلواز فهذا مينع من ) من ( الفساد ) قضية ( يفسد وإن ذكر على صيغة الفساد 
ق باملنصوص عليه وينزل يف املظنونات منزلة بعد الشيء وإن عن التحا) املشبه ( ويعارض ما يأيت به ) التشبيه 

  لكونه يف معناه وقياس الشبه مستند إىل القياس الذى يقال فيه إنه يف معىن األصل فهذا منتهى كالم الفقهاء 
أقول وقد مهدت أن القوانني املبنية على املكارم الكلية  - ٩٤٢ وأنا أذكر مسلكا أصوليا يغىن عن مجيع ذلك ف

منا األقيسة يف األصول إذا الحت املعاىن وإمنا تظهر املعاىن يف ال جيرى فيها متهيد أصل قياسا على أصل وإ
  الضرورات واحلاجات وأقرب قطاع الشبه تعدد األصول فيما ال ينقدح فيه جامع ضروري أو حاجى 

والذى خنتتم به الكالم أن أصلني مستندمها احملاسن واملكارم ال تشبه فروع أحدمها فروع الثاين من جهة تعلق 
  غييب ال يضبطه الفكر إذ ال جيري كل مقصود يف الغيب على قضية واحدة ( أمر كل واحد ب

فإذا الح ذلك وجتدد العهد به فالبيع من الضروريات فكيف ينقدح تشبيه فاسده بفاسد قسم ال  - ٩٤٣
  فرع ومل يلح معىن مل يرتبط األصل بال) الشبه ( ضرورة فيه وال حاجة وهذا قاطع للشبه بالكلية فإذا انقطع 

معناه ) من ( بقيت عليه غائلة يف انتقاض ما يطرده ) بالكتابة ( نعم إذا كفى الشافعي احتجاج اخلصم  - ٩٤٤
بالكتابة فان قال املعىن حيد الفاسد عن وضع الشرع واملصري إىل أن الفاسد غري معتد به وال تنتقل األمالك إال 

الفاسدة نقضا فال وجه إال مسلكان يف دفعه أحدمها أن مبسلك شرعي وإذا حنن اعتمدنا ذلك صدمتنا الكتابة 
واملسلك الثاين وهو ) األساليب ( يدعى أن الكتابة صحيحة يف جهة مقصودها وقد تناهينا يف تقريب ذلك يف 

  األصويل أال يلتزم يف أقيسة املعاين النقض باملنتزع عنها كما سنمهده يف باب النقض إن شاء اهللا تعاىل 
ال من مآخذ ) البدنية ( ب اخلامس متضمنه العبادات والضر - ٩٤٥ اليت ال يلوح فيها معىن خمصوص 

الضرورات وال من مسالك احلاجات وال من مدارك احملاسن كالتنظيف يف الطهارة والتسبب إىل العتاقة يف 
ب بذكر اهللا تعاىل الكتابة ولكن يتخيل فيها أمور كلية حتمل عليها املثابرة على وظائف اخلريات وجماذبة القلو

والغض من العلو يف مطالب الدنيا واالستئناس باالستعداد للعقىب فهذه أمور كلية ال ننكر على اجلملة أهنا 
  غرض الشارع يف التعبد بالعبادات البدنية وقد أشعر بذلك نصوص من القرآن العظيم يف مثل قوله تعاىل إن 



يضا أن يتخيل فيها أمر آخر وهو أن اإلنسان يبعد منه الركوب الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر وال ميتنع أ
إىل السكون فالقوى احملركة حتركه ال حمالة فإن تركت حتركت يف جهات الشهوات وإذا استحثت بالرغبة 

ال يضبطه القياس وال حييط به نظر املستنبط  والرهبة على العبادات انصرفت حركاهتا إىل هذه اجلهات وهذا فن 
فيه حمال على أسرار الغيوب واهللا تعاىل املستأثر به فال يسوغ اعتبار ضرب إحداها يف جهة اختصاصها واألمر 

وال يسوغ اعتبارها يف إثبات قضيتها اخلاصة بغريها من الضرورب فإنا منعنا اعتبار ضرب بضرب فيما ال 
هاج األمر باحملاسن فألن ميتنع مقصود منه على من) تعني ( يستند إىل ضرورة وحاجة وإن كان يغلب على الظن 

  ) أوىل وأحرى ( ذلك من العبادات اليت ال يتعني منها مقصد 
ا اعتبار  - ٩٤٦ فقد ينقدح فيه معان فقهية حنو اعتبار القضاء باألداء ) البعض من هذا الضرب بالبعض ( فأم

علقه االستقبال وقد أمرنا بإيقاع ومت) عزم ( يف أشتراط تبييت النية واجلامع أن النية قصد ومرتبطه احلال أو 
الصوم أداء وقضاء وعبادة والعبادات إمنا تقع على قضية التقرب بالقصد وما مضى ال على حكم القرب 

  املعاىن املعتمدة وكذلك ما ضاهاها ) أجلى ( يستحل انعطاف القصد والعزم عليه فهذا من 
ا ما يثبت برسم الشارع ومل يكن معقول املعىن - ٩٤٧   فال يسوغ  فأم

القياس فيه وهذا كورود الشرع بالتكبري عند التحرمي والتسليم عند التحليل ومن هذا القبيل احتاد الركوع 
وتعدد السجود فمن اراد أن يعترب غري التكبري بالتكبري مصريا إىل أنه متجيد وتعظيم فقد بعد بعدا عظيما وزال 

  ل ليس معقول املعىن من القاعدة الكلية فإن إجياب الذكر عند التحلي
اشتراط ما يتضمن متجيدا عند التحرمي غري معقول ) له ( وإذا قال احلنفي معىن التكبري معقول قيل  - ٩٤٨

وال ينفع االكتفاء يكون التكبري معقول املعىن فإن هذا يرجع إىل وضع اللسان ومعىن الصيغ وليس هذا من 
  معاين الشرع يف ورد وال صدر 

عي رضي اهللا عنه يف جماري كالمه يف رتب النظر من قال ال غرض للشارع يف ختصيص قال الشاف - ٩٤٩
التكبري ويف االستمرار عليه وال غرض لصحبة ومن بعدهم من نقله الشرائع والقائلني هبا يف التكبري على 
ن السلف التخصيص وقد استتب الناس عليه مع تناسخ العصور واعتقاب الدهور قوال وعمال وتناوله اخللف ع

قال واحلالة هذه ال اثر هلذا االختصاص وإمنا ) فمن ( حىت لو فرض عقد الصالة بغريه لعد نكرا وحسب هجرا 
فقد نادى على نفسه باجلهل مبقاصد الشريعة وقضايا مقاصد املخاطبني فيما يؤمرون به ) وفاقي ( هو أمر 

التكبري كالما عريا عن التحصيل نازال منزلة قول  وينهون عنه ولو كان غري التكبري كالتكبري لكان ذكر الشارع
  القائل ابتداء أحيرم على اجلنب سورة آل عمران مع القطع بان 

  غريها من السور مبثابتها وال ينطق املبتدئ هبا إال ويبني لغوة على عمد إن مل يكن ساهيا 
مث طعموا يف اعتبار غري التكبري ) ءا بد( فإذا ثبت قطعا أن ختصيص التكبري ثابت فإن اعترفوا بتعيينه  - ٩٥٠

بالتكبري جبامع التمجيد وهو بعينه جار يف االستحباب فقد طعموا يف غري مطمع فاخلصم بني أمرين أحدمها أن 
ينكر قصد التخصيص من الشارع فيكون مباهتا قريبا ممن جيحد الضرورات يف املعقوالت وإن اعترفوا 

وجه آخر ينقضه ما سلموه من التخصيص فقد تناقض كالمهم وخيرج مما  بالتخصيص يف وجه وأرادوا اجلمع يف
  ذكرناه أن التكبري خمصوص غري معقول االختصاص فرفع االختصاص مع ثبوته حمال 



ومن نظر نظر ذي غرة فقاس غري التكبري على التكبري أوطأه إذ ذاك تطرق فاحشة ال يبوء هبا من وقر  - ٩٥١
مد احلدث مقام التسليم من جهةان التسليم يناقض الصالة مناقضة احلدث إياها الدين يف صدره وهو إقامة ع

ومن استجاز يف حماسن الشريعة أن يلحق عمد احلدث مبا جييزه الشارع من التسليم يف أختتام الصالة فهو بني 
ه من االهنماك يف معاند يظهر خالف ما يضمر وبني من أعمى اهللا تعاىل بصريته نسأل اهللا تعاىل التوفيق ونعوذ ب

  أوضار التقليد 
التشبيه مثل أن يقول تعني الركوع كتعني التكبري ) ظاهره ( هذا القسم كالما ) يف ( مث أن أجرى جمر  - ٩٥٢

  وامتناع إقامة السجود مقامه يضاهي امتناع إقامة غري التكبري مقامه فقد تردد كالم الشافعي يف ذلك 

ه أن ذلك يذكر تقريبا وحتقيقا ملنع القياس ويضرب أمثاال وهو مشبه بتقرير فتارة يسميه استشهادا واملعىن ب
مع جاحدها مسلك نظري والوجه يف مكاملته إن رمي ذلك تقريب ) جيدي ( الضرورات على من جيحدها فإنه ال 

 األمر بضرب األمثال فهذا مسلك وقد ويقول الشافعي هذا من مآخذ قياس الشبه فإن االختصاص بالتكبري
) نتيجته ( مأخذه مأخذ االختصاص يف الركوع واذا شبه احدمها بالثاين كان ذلك من قياس الشبه وإن كان 

منع القياس فإن االختصاص حكم مطلوب والقياس الشبهي جار فيه نعم القياس املعنوي ال جيري إذ 
ال معىن بعيد هذا امل) فطلب ( املعىن املتعدي من حمل التخصيص والتنصيص ) نفي ( االختصاص معناه  عىن حيث 

فان عدنا إىل تقاسيم املعىن بعد ذلك كان ذلك لغرض آخر وحنن ) الضروب ( وقد جنز غرضنا من تقاسيم هذه 
  نرى أن نقف حيث انتهينا ونستفتح القول يف االعتراضات 

  )االعتراضات وأقسامها ) ( الباب الرابع ( 

صح عند احملققني وال احتفال مبا يشذ من خالف منقول ونقسمها قسمني أحدمها يشتمل على ما ي - ٩٥٣
ا يفسد من االعتراضات عند احملققني    عمن ال اكتراث به والقسم الثاين حيتوي على م

  فصل القول يف االعتراضات الصحيحة

 األول منها املنع وهو يتوجه على األصل ويقدر متوجها على الفرع فأما املنع يف األصل فإنه جيري من - ٩٥٤
وجوه أحدها منع كون األصل معلال فإن األحكام تنقسم باتفاق النظار إىل ما يعلل وإىل ماال يعلل فمن 

استمسك بأصل فهم مطالب بتثبيت كونه معلال وهو عندي إمنا يتوجه على من مل يذكر حتريرا بعد فأما إذا حرر 
ا أبداه من الوصف علة يف حكم األصل فان الفرع يف يرتبط باألصل مبعىن ) احملررة (  العلة فإنه قد ادعى أن م

األصل وهو اجلامع وسبيل افتتاح النظر من طريق القياس أن يبني الرجل حكما يف األصل ويطلب علته فاذا 
صحت عنده علة احلكم والفاها متعدية أصلها موجودة يف غريه فإنه حيكم فيما توجد العلة فيه حبكم األصل 

  الذي ثبت عنده 

ا إذا مل تظهر علة  املنع يف هذا املقام اعتراضا فإن املسئول إذا ذكر ) لعد ( فال وجه ) فلم يات بديل ( تعليله فام
األصل واقتصر عليه فال ينتهض السائل لالعتراض بل يرتقب استتمام الكالم وما ذلك إال النه مل يدخل وقت 



ء كون الفرع مبثابه عد عريا عن التحصيل من جهة االعتراض بعد وان اقتصر على ذكر األصل وضم إليه ادعا
أنه مل يذكر ربطا ومل يأت بصيغة قياس بعد فسبيل مكاملته إذا تردد وتبلد أن ينبه على اقتصاره على بعض صيغة 

ه علة فإن استمكن منه ففى ضمنه إثبات القول كونه معلال    القياس فإن ذكر معىن ادعا
تعيني العلة وإثبات أصل التعليل مسلك واحد فإن اإلنسان يستبني ومن لطيف القول يف ذلك أن  - ٩٥٥

كون الشيء معلال بأن يتجه فيه معىن يصلح لكونه علة وليس من املمكن أن يعرف بطريق االستنباط كون 
إليهما وإن كان التلقي ) األعتقاد ( الشيء معلال على اجلملة نعم إن انعقد عليه إمجاع أو ورد فيه نص فيستند 

ن االستنباط فتعيني العلة وتثبت األصل يف التعليل يثبت مبسلك واحد فهذا حتقيق القول يف املطالبة بكون م
  األصل معلال وبيان حمله ومنصبه يف اجلدل 

والنوع الثاين من املنع إنكار وجود ما ادعاه املستنبط علة وهذا كثري التداور يف املركبات فإن من  - ٩٥٦
رة سنة فقد يدعى بلوغها فينكره اخلصم فهذا وما يضاهيه إنكار وجود العلة وعلى قاس على انبه مخس عش

  املطالب فيه ان 

  بطريقة على ما سيأتى ذلك يف تقاسيم املركبات إن شاء اهللا تعاىل ) يثبت ( 
بطريق  )أثبته ( والنوع الثالث منع احلكم يف األصل فإذا توجه ذلك على املسئول تعني عليه إثباته فإن  - ٩٥٧

ولو رددنا إىل حكم الدين فليس فيه ما مينع سائال ) من املسئول ( إثباته استد قياسه وكان بانيا والبناء مقبول 
وأقصدها ) إىل الدرك ( من نصب دليل ولكن مواقف النظار وأهل اجلدال على مسلك رأوه اقرب املسالك 

ئل مقام املعترض حىت ينتظم على القرب غرض ويلوح يف فأثبتوا الدليل والبناء واالبتداء للمسئول وأقاموا السا
) عن ( املطلوب مدركه فلو تصدى كل واحد للدليل واالعتراض النتشر الكالم وطال املرام وال ينقضى جملس 

ولو اعترض على علة ابداها السائل معارضا ) يبىن ( فائدة مث املسئول ال يدل يف كل موضع بل يدل حيث 
ليها تأويل ظاهر فإذا أورد املسئول عليها نقضا فمنعه السائل مل يكن للمسئول إثباته بالدليل معترضا أو مسندا إ

فإنه بإثباته النقض ال يستفيد إثبات مذهبه الذي سئل عن إثباته وإمنا يستفيد إبطال علة السائل وهو يف هذا 
احملذور الذي ألجله أقام اجلدليون بانيا املقام معترض واالعتراض والبناء إذا اجتمعا انتشر الكالم ووقع املعىن 

ا  ومعترضا مث قد يأتى السائل مبا يصلح للبناء وهو يبغي به األعتراض بطريق املعارضة كما سيأيت ذلك فأم
  إذا عارض السائل ) بطريق املعارضة ( املسئول فيضطر إىل االعتراض 

ا أبداه املسئو - ٩٥٨ ل علة فيقال ما الدليل على أن ما أظهرته علة والنوع الرابع من املنع املنع من كون م
  فيتمسك املسئول مبا يثبت به العلل وقد مضى القول فيه مفصال 

ا نظمه هؤالء أربعة املنع من أصل التعليل واملطالبة بتعيني  - ٩٥٩ واملطالبة ) التعليل  ٠فوجوه املنع إذا على م
ه املعلل علة ومنع احلكم وا) وجود ( بتحقيق    ملطالبة بإثبات ما عينه ما ادعا
يف ) فإنا ( وزاد بعض املتكلفني منع القياس واملطالبه بإثبات أصل القياس وهذا ليس بشيء  - ٩٦٠

  االعتراضات على القياس وقد ثبت اصله على منكريه فهذه وجوه املنع يف األصل 
ا املنع يف الوصف فال يتجه فيه إال منع واحد وهو منع وجود علة ا - ٩٦١ ألصل يف الفرع وباقي الوجوه فأم

توجه على األصل فإن من وجوه املنع يف األصل املطالبة بأن ما أظهره واملستنبط يصلح لكونه علة وهذا حقه أن 



خيصص باألصل إذ منه االستنباط وإليه الرد به واالعتبار إذا ثبت صالح ذلك املعىن لكونه علة مل حيتج إلىذلك 
منه فال يبقى مع الفراغ من مطالبات األصل إال ممانعة يف أن املعىن الذي ثبت علة يف الفرع وقد انتجز الفراغ 

  يف األصل غري موجود يف الفرع وهذا يسمى منع الوصف وقد انتهى غرضنا من القول يف املنع 

  والثاين من األعتراضات الصحيحة طلب اإلخالة 
( وية فعلى املتمسك مبا يدعيه معىن أن يوضح ذا وهذا من أهم األسئلة وأوقعها يف األقيسة املعن - ٩٦٢

  للحكم وإقتضاءه له وإشعاره به فإذا عجز عن ذلك مع ادعائه املعىن كان ذلك انقطاعا منه بينا ) مناسبته 
قد وقد قال القاضي رمحه اهللا يف بعض جماري كالم ليس هذا من األسئلة واالعتراضات بل حق على  - ٩٦٣

اإلخالة قبل أن يطالب هبا فإنه ال يكون آتيا بصورة القياس املعنوي إال على هذا  كل مسئول أن يبدأ بإظهار
الوجه ولو سكت عن إظهاره كان مقتصرا على بعض العلة نعم لو ضمن تعليله لفظا ظاهرا أشعر باإلخالة كفى 

  بقياس املعىن ذلك فإن وجه السائل طلبا كان منسوبا إىل القصور عن درك لفظ التعليل هذا إذا كان متسكه 
ا إذا متسك بقياس الشبه فال مناسبة وال إخالة على الوجه املذكور يف املعاين ولكن قد حيتاج املشبه  - ٩٦٤ فأم

إىل إظهار الشبه اخلصيص املغلب على الظن فيكون الطلب بذلك واجلواب عنه على حسب ذلك كما إذا 
باها تقرب الفرع من األصل وإن كان ال يقتضي احلكم شبهنا الوضوء بالتيمم فقد التزمنا أن نذكر شبها أو أش

ال تغلب على الظن وال يتعرض املشبه ألمر عام إال  اقتضاء اإلشعار واإلخالة وال يقع االكتفاء بأمور عامة 
( وينتقض عليه تشبيهه وإذا تصون عن النقض بارتياد خصوص األشباه فقد خصص شبها مغلبا على الظن و 

  اضات الصحيحة القول باملوجب من االعتر) الثالث 

وال شك أنه إذا استد على شرطه أسقط االستدالل وقطع املستدل مث األصوليون تارة يقولون القول باملوجب 
ليس اعتراضا وهو لعمرى كذلك ألنه ال يبطل العلة ألنه إذا جرت العلة وحكمها متنازع فيه فألن جتري 

يف حمل النزاع منقطع فإنه أبداها حمتجا هبا وهو يروم إثبات املتنازع وحكمها متفق عليه أوىل ولكن املتمسك هبا 
وقد تبني أن األمر على خالف ما قدر وهو مبنزلة ما لو رام إثبات املختلف فيه ونصب علة يف غري حمل ) فيه ( 

  النزاع 
ومضمون العلة ) باملوجب ( مث القول باملوجب ينشأ من اعتناء املعلل مبوجب احلكم وال يتصور قول  - ٩٦٦

نفي حكم وإثبات حكم فإن املعلل يثبت ما ينفيه اخلصم من احلكم أو ينفي ما يثبته فكيف يتصور املطابقة 
واألمر كذلك نعم إذا قال احلنفي يف مسألة ماء الزعفران ماء طاهر خالطه طاهر فاملخالطة ال متنع صحة 

) إبداء مقتضى ( ينقسم يف هذا مقام السائل فقد ينقدح له املخالطة ال متنع مث ) الشافعي ( الوضوء قال السائل 
آخر سوى ما ذكره املعلل مع االستمرار على اخلالف يف احلكم فهذا إن اتفق فهو الغاية يف هذا الفن من 

عند السائل فيبني املعترض أنه ليس ) علة ( االعتراض والغالب يف ذلك أن يكون املعلل ذاكرا لبعض ما هو 
حياله وهو كما ضربناه مثاال اآلن فإن املخالطة هلا أثر عند الشافعي ولكنها مبجردها ال توجب منع موجبا على 

االستعمال فإن زاداملسئول فقال املخالطة املغرية ال توجب منع االستعمال ألزم السائل القول باملوجب أيضا فإن 
   املخالطة املغرية ال متنع التوضؤ فإن زاد وقيد االعتالل بتفاحش



التغيري وإمكان االحتراز مل جيد أصال يقيس عليه فإن حذف التعرض للموجب فقال ماء طاهر خالطه طاهر 
فيجوز التوضؤ به انتقضت العلة كماء الباقالء إذا كان مغليا بالنار وهذا مضيق يدفع فال جيد املعلل حميصا عن 

  التعرض للنقض أو القول باملوجب 
شيء ليس للرد والقبول فيه جمال وقد ينتهي األمر بني املعترض واجمليب إىل  ومما يطرأ يف هذا الفن - ٩٦٧

قال الشافعي يف مسألة متكني العاقلة جمنونا جنون أحد املتواطئني ) فإذا ( قريب من اإللباس وحنن نبني الوجه فيه 
ارئا وإمنا الدارئ ال يوجب درء احلد عن املوصوف بالعقل كجنون املوطوءة فقد يقول احلنفي اجلنون ليس د

خروج وطء اجملنون عن كونه زنا فليست املرأة ممكنة زانيا فيقول اجمليب إن صح ما قلت فاجلنون هو الذي 
أخرج فعله عن هذه التسمية وغرضي اسقاط أثر اجلنون فيقول املعترض نصبت اجلنون علة وهو عندي علة 

لحكم من واسطة فيجر التفاوض لبسا والذي خيتاره املعلل يشعر بكونه مماسا ل) باجلنون ( العلة وإطالق التعليل 
ال يكون متمسكا مبا يلتحق مبجمالت األلفاظ على ما سنعقد يف ذلك ) علته ) ( يقي ( ان  مواقع اللبس حىت 

  فصال إن شاء اهللا تعاىل 

ؤثر وإن كان ال فالوجه إذا أن نقول ال ينتهض اجلنون سببا فإن قيل مبوجب علته أمكن الدفع فإمنا ي - ٩٦٨
يستقل يسمى سببا وإن كان ال حيسن تسميته موجبا ما مل يستقل وحفر البئر سبب اهلالك يف الشرع وتسمية 

سببا ال جيحده أحد من محلة الشريعة وإن كان ال يستقل ما مل ينضم إليه أسباب وإذا قال القائل ثبت هذا 
تماع أسباب وال حيسن أن يقال ثبت هذا احلكم بعلل إذا احلكم بأسباب كان كالما منتظما ومعناه أنه أثبت باج

كانت كل واحدة ال تستقل باالقتضاء فإن العلة املركبة من أوصاف جيوز أن يسمي كل وصف منها سببا يف 
احلكم من حيث إنه ال بد منه وليس كل وصف علة وإمنا العلة جمموع األوصاف وإذا قال القائل ال ينتهض 

ذكره أثر عند اخلصم وال يستقل احلكم دونه فال ميكنه واحلالة هذه أن يقول مبوجب العلة و كذا سببا وكان ملا 
  من االعتراضات والنقض ) الرابع ( 

ه املعلل  - ٩٦٩ ذهب معظم األصوليني إىل أن ) علة ( وهو ختلف احلكم يف بعض الصور مع وجود ما أدعا
عن طوائف من أصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا أهنم قالوا النقض يبطل العلة املستنبطة وحكى أصحاب املقاالت 

ليس النقض من مبطالت العلل ولكن مىت عورضت علة املعلل بنقض فعليه تعليل تلك املسألة اليت ألزمها نقضا 
  اليت ادعىاطراد العلة فيها ) املسائل ( والفصل بينهما وبني 

مبا عندنا فيه مث نذكر عند جناز املسألة ما هو احلق وحنن نذكر مسالك الفريقني وال نتعدى مسلكا حىت نتبعه 
  املبني عندنا 

ا الصائرون إىل أن النقض يبطل العلة فقد متسكوا بطرق منها أهنم قالوا النقض يلحق العلة بعد أن  - ٩٧٠ فأم
ليل النبيذ نقضت بالقول املتكافئ واألقوال املتكافئة ساقطة وبيان ذلك باملثال أن من قال يف حماولة إثبات حت

واملعلل غري مبايل بدخول اخلمر وغريها نقضا واملعترض يقول مائع فيحرم كاخلمر وهو ) كاملاء ( مائع فيحل 
أيضا ال حيتفل مبا يرد عليه من النقض وليس أحد املسلكني بأوىل من الثاين وهذا فيه نظر عندنا من جهة أن 

لك املعاين واألشباء املعتربة فال يكاد يقوى التعلق هبذا بطالن املسلكني كان لوقوعهما طردين خارجني عن مسا
  واملعترض متمكن من إبداء وجه من اإلبطال سوى ما ادعاه املتمسك بالطريقة 



فإن ادعاها ( ومما متسك به هؤالء أن قالوا من يدعى علة ال خيلو إما أن يدعيها عامة أو يدعيها خاصة  - ٩٧١
ن ادعاها عامة ومل تعم فليست وافية حبكم العموم فإهنا إذا تعدت مل يكن فلتنحصر على حمل النص وإ) خاصة 

ا مل مينعي مانع  حمل يف تعديها أوىل من حمل وهذا على رشاقته ال يستقل دليال فإن للمعترض أن يقول أطردها م
  فإن ظهر مانع عللته واستمرت على الطرد يف غريه 

  د العلة مدع جرياهنا متحديا ومما تتعلق به هذه الطائفة أن من يطر - ٩٧٢

باطرادها مشبه مبدعى النبوة املؤيدة باملعجزة فإنه يتحدى هبا قائال ال يأيت أحد مبثلها فلو أيت آت هبا بطل حتديه 
وهذا ختيل ال حاصل له من جهة أن من يعلل النقض ال يتحدى بعموم العلة واملعجزة ال تدل على الصدق قطعا 

  مع فرض صدورها من كذاب 
ورمبا يستدل القاضي رمحه اهللا هلؤالء بكالم منشؤه األصل والقاعدة املعتربة يف الباب وهو أنه قال قد  - ٩٧٣

عرفنا متسك األولني باملعاين اجلارية فاتبعناهم ومل يثبت عندنا أن معانيهم كانت تنقض وال ينفكون عنها فهذا مما 
لعمل بالقياس إال اإلمجاع واالتباع وهذا الكالم وإن كان آثر ال يقطع بثبوته عن األولني وال معتصم يف إثبات ا

مما تقدم فقد ينقدح فيه أن يقول قائل ما صح عندنا أهنم كانوا حيذرون وحيترزون ويتصونون تصون املتأخرين 
مل كان كالمهم تأسيسا وابتداء و) إذ ( ولكنهم يطلقون املعاين مث إن عن خمالف عللوه وميزوه عما فيه الكالم 

  بنار الفكر متقدا بذكاء السرب فال وجه ملا ذكره القاضي إذا ) منضجا ( يكن كالمهم حمررا يدور يف النفوس 
وأما من مل يرد النقض مفسدا للعلة فإنه يتمسك بوجوه منها أن الصيغ العامة الواردة ال ميتنع  - ٩٧٤

على عمومها ولفظ املعلل ال يزيد ختصيصها إذا قامت دالالت تقضي التخصيص فإن مل تقم جرت الصيغة 
يتعلق هبا وهي على جتويز أن خيصص ) الشارع ( منصبه على لفظ الشارع مث املتمسك بالصيغة العامة من لفظ 

  بداللة 

وقد قال القاضي هذا إمنا يلزم من يثبت للعموم صيغة ولست منهم وقال أيضا يف إلزام املعتزلة البيان  - ٩٧٥
رد اخلطاب ويقتضي ذلك أن تقترن القرائن املخصصة باللفظ فهو مع قرائنه حممول عندكم ال يتأخر عن مو

ا يتقيد بقرينة خمصصة حذرا مما يفرض نقضا واردا على اللفظ العام  على اخلصوص وهذا يناظر يف علة املعلل م
ولو وقال أيضا متحكما على من أثبت للعموم صيغة التخصيص على رأي هؤالء هو االطالع على قرينة 

فرضت صيغة عامة يف وضعها متجردة عن القرائن اللفظية واحلالية لكانت نصا يف اقتضاء العموم فإذا ليس 
  للتخصيص معىن إال ذهاب املخصص عن قرينة خمصصة مث اطالعه عليها 

والذي ذكره القاضي يف إلزام من منع تأخري البيان عن وقت مورد اخلطاب الزم كما ذكره وأما  - ٩٧٦
كام على املعممني بأن الصيغة لو قدر ورودها جمردة لكانت نصا ففي كالم الشافعي رمحه اهللا رمز إىل االحت

التزام ذلك والذي نراه رأيا على مذهب املعممني أن اللفظة إن كانت جمردة عن قرائن احلال واملقال فليست 
ا يقع نصا يف الوضع وإىل ما يقع ظاهرا والصيغة  نصا يف اقتضاء العموم ولكنها ظاهرة والصيغ منقسمة إىل م

اجملردة يف العموم من الظواهر فإن من أطلقها يف حماوراته مث زعم أنه مل يرد هبا االستغراق احملقق مل يكن آتيا 
  منكرا ولكن يقدر مؤوال نعم إن اقترنت بالصيغة قرينة لفظية أو حالية 



هنا مبا يلحقها باملنصوص عليه وقد مضى يف ذلك حتسم مواد التأويل والتخصيص فالصيغة إذ ذاك نص القترا
  قول شاف يف كتاب العموم واخلصوص 

واجلواب إذا عن استمساك هؤالء بتخصيص العام أن ختصيصه ليس احنرافا عن موجب اللسان  - ٩٧٧
ا مبوجب ظاهر مع تعرضه للتأويل فإن ال) القياس ( واقتضاؤه العموم ليس نصا قاطعا ولو رددنا  عمل ملا علمن

املبتوت ال يرتبط مبشكوك فيه أو مظنون والعمل مبوجب الظاهر معلوم وال يترتب العلم على الظن والعمل 
بالظاهر مستنده إمجاع املاضني وهو مقطوع به مث تبني منهم التأويل والتخصيص عند قيام األدلة املعارضة لوجه 

  يما يقبل ويرد الظن يف الظاهر كما تقرر يف كتاب التأويل قوانني الكالم ف
قاطعة ( وأما املعلل فإنه مستنبط علة مظنونة ومعتمدة يف استنباطها ظنه لصالحها فإذا طرأت مسألة  - ٩٧٨

مانعة من طردها انبتر ظنه وبطل مستند استنباطه إذ ليست العلة اليت استنبطها معولة يف نفسها على ظاهر ) هلا 
ا حناوله يف النفي واإلثبات حماولة القطع وتأسيس األصول أو تنصيص فال معىن للتعلق بالعموم على أن  م

  واألقيسة ال جتول يف مواضع القطع وإمنا جتوهلا يف املظنونات 
ومما تعلق به من جيوز ختصيص العلة أن قال إذا مل يبعد ختصيص العلة بزمان مل يبعد اختصاصها مبسائل  - ٩٧٩

  خلمر ومل تكن علة قبل نزول حترميها وهذا كالم وأراد بذلك أن الشدة املطربة علة يف حترمي ا

ال تقتضي األحكام ألعياهنا ولكن تتبع يف موارد الشرع هبا أو بأمثاهلا  ساقط فإن املعاين الظنية يف األقيسة العملية 
االستنباط املظنون بعد قرار ) فن ( وكان الشرع متبعا فيها وجيوز تقدير النسخ عليها والذي حنن فيه من 

  يعة واالنتقاض يوهي ظن املستنبط على حتقيق فأين يقع هذا من جواز تبديل األحكام الشر
ومما تعلق به هؤالء جواز ختصيص علة الشارع قالوا فإذا مل ميتنع ذلك يف علة الشارع والصدق ألزم  - ٩٨٠

ا مل يلزم الشارع وهذا أيضا كالم غث فإن الشارع إذا علق احلكم  بعلة ال تناسب صح له فال يلزم املستنبط م
وإن كان ذلك طردا لو صدر من املستنبط وسيكون لنا كالم يف ختصيص علة الشارع يف مسألة معقودة إن شاء 

  اهللا تعاىل فهذه عيون كالم الفريقني 
اقضة طردها نقض فإن كان ينقدح من  - ٩٨١ واملسلك الذي خنتاره أن املستنبط إذا نصب علة فورد على من

ا نصبه املعلل علة له فإن علته تبطل بورود النقض والسبب فيه أنه إذا جهة املعىن فرق  بني ما يرد نقضا وبني م
ا ألزم وبني حمل العلة فيصري ما عكسه يف حمل العلة قيدا ملا أطلقه علة ويتبني هبذا أنه ذكر يف  نظم فرقا بني م

فالعلة اآلن سليمة ) مقيدة ( مت له علة األبتداء بعض العلة وأظهر أنه علة مستقلة فإذا أراد التقييد وانتظ
لو مل يصرح بكونه دليال ) و ( ولكنه منقطع من جهة ادعائه يف أول األمر وابتدائه أن ما جاء به دليل مستقل 

) فيه ( فإنه يسأل أوال عن احلكم فإذا أبان مذهبه ) بذلك ( تاما فاحلالة املعهودة بني النظار قرينة مصرحة 
  يه فإذا ذكر كالما يف أسعاف السائل املطالب طولب بالدليل عل

بالدليل وقطعه وسكت على منقطعه كان ذلك مشعرا بادعائه أن ما جاء به كالم تام ولو جلس الناس 
يشتورون باحثني فذكر ذاكرا معىن وسربه وخربه فلم يطرد فقيده تقيدا فقهيا كان كذلك له إذ هو يف مهلة 

  د فهذا حقيقة القول يف ذلك النظر وحماولة استتمام االجتها
ولو اعترضت مسألة على العلة نقضا وكان ال ينقدح فرق بينها وبني حمل العلة فإن مل يكن احلكم فيها  - ٩٨٢



معلال جممعا عليه أو ثابتا مبسلك قاطع مسى غري أن املعلل استثناها مبذهبه فعلته تبطل فإنه مناقض هلا وتارك 
  حبق طردها فكيف يلزم اخلصم حق طردها يف موضع قصده  للوفاء حبق العلة فإذا مل يف

وإن طرأت مسألة إجتماعية وكان ال ينقدح بينها وبني العلة فرق فهذا موضع األناة واالتئاد فإن كان  - ٩٨٣
اقضة علة املعلل معلال بعلة معنوية جارية فورودها ينقض العلة من جهة أهنا منعت  احلكم الثابت فيها على من

ريان وعارضها بفقه وهي آكد يف اقتضاء بطالن علة املعلل من املعارضة كما سيأتى فإن املعارضة ال العلةاجل
هتجم على الطرد بالقطع بل يستقى حكمها من أصل آخر ال ينقض طرد العلة بل يصطدم موجب العلة على 

مناقضة وقاطعة للطرد أوىل التناقض يف حمل البحث فإذا كانت املعارضة وهي على هذه الصفة ناقضة فاليت ترد 
  باإلبطال 
وإن طرأت املسألة قاطعة للطرد ومل ينقدح فرق وكان ال يتأتى تعليل احلكم فيها على املناقضة بعلة  - ٩٨٤
  موضع التوقف ) فهذا ( فقهية 

 وقد ذكر القاضي على اجلملة ترددا يف أن القول ببطالن العلة مبا يقطع طردها من القطعيات أو من - ٩٨٥
اجملتهدات حىت يقال كل جمتهد فيه مصيب أو مؤاخذ حبكم اجتهاده والذي أراه يف ذلك أن الصور اليت قدمناها 
ا وإمنا النظر والتوقف يف املسألة املانعة من الطرد اليت ال ينقدح فرق بينها وبني حمل العلة  قواطع ومبطالت قطع

لك املسألة مما يقال فيها إهنا ال يعقل معناها فإذا تصورت وال يتأتى يف تعليل حكمها على املناقضة معىن وكانت ت
ما ) موقع ( املسألة هبذه الصورة انقسم القول فيها عندي أيضا فإن كان حل العلة من املسألة الالزمة واقعة ( 

علة وأصل وضع ال) هبا معلوم ( يكون يف معناه علما وقطعا فالعلة تبطل أيضا من جهة أن التحاق ما يف معناها 
وإن مل يكن حمل العلة منها هبذه املثابة وإمنا جرت تلك املسألة شاذة فعند ذلك ) علما ( مظنون وال يعارض ظن 

قد يظن الظان أهنا تقطع العلة وتنقضها من جهة أن املستنبط إذا عثر عليها وهى ظنه يف نصب ما ظنه علة إذا 
ما عينه علة مناط احلكم إال أن مينعه استثناء شرعي  وجد يف األصل الشرع ما خيالف ذلك وجيوز أن ينقدح له

  ال يعقل معناه 
والقاضي إمنا تردد يف هذه الصورة وهي لعمري موضع التردد والذي نراه فيها أن ورودها ال يقطع  - ٩٨٦

  مناسبة وإمنا يلزم املعلل إجراء املعىن ما استمكن منه ) فقهية ( العلة إذا كانت العلة 

أنا جند يف الشريعة علال فقهية متفقا عليها يف الصحة وقد طرأ عليها استثناء الشرع يف مواقع ال والدليل عليه 
تعلل وهذا كجريان العلة يف اختصاص كل متلف أو متعد أو ملتزم بالضمان وال أحد ينكر جريان هذا املعىن يف 

قاعدة ) يف ( فإذا وجد أمثال ذلك ) عن القاعدة ( الشرع مع العلم بأن العاقلة حتمل العقل ومحلها له خارج 
الشريعة بنينا عليه طرد املعىن الفقهي املناسب ومل نكع عن التمسك به لورود شيء مل يعلل وأنا فيما ذكرته على 

يما نأيت  ونقبل ونرد من طريق العلل االتباع لإلمجاع وقد علمنا قطعا جريان هذه ) ونذر ( قطع فإن معتمدنا ف
وإن استثىن الشارع منها ما استثىن فمنكر هذه املعاين وقد تأيدت بالإلمجاع كمنكر أصل ) ت يف الكليا( العلل 

القياس والسر يف ذلك أن ماال يعقل معناه يف مستثىن الشارع واملستثىن ال يقاس عليه وكأنه منقطع عن كثر 
قدح فيها معىن على حال فهو الشريعة وال يعترب شئ منه وال يعترض به على شئ فهذا سبيل إجرائها فإن كان ين

ملتحق باإلقسام املبطلة اليت تقدم ذكرها فهذا بيان األصل وحنن نضرب أمثاال وننزل عليها حتقيق ما نبغيه نفيا 



  وإثباتا 
طردناها غري ملتزمني ) مقتضيها ( فنقول إذا أردنا إجراء علة يف ختصيص الغرامة ملختص بسببها و  - ٩٨٧

  ع وحتملهم ال بتحميل العاقلة على قط

يعترض على ما متهد من املعىن فلو ظن ظان أنه ينقدح يف حتمل العاقلة معىن يصلح على السرب مأخوذ يف املعاونة 
القتل ) من  ٠فهذا غري سديد فإن ذلك ال جيري فيما يتفق تلفه من األموال وهو أعم وجودا وأغلب وقوعا 

شريعة إمنا جتب إذا كان املعان معسرا وعلى هذا نظمت أبواب الواقع خطأ أو على شبه العمد مث اإلعانة يف ال
فالقاتل خطا يتحمل عنه وإن كان من أيسر أهل زمانه فليس ملثل هذه التخييالت ) والكفارات ( النفقات 

  اعتبار 
ل وكذلك إذا طردنا طريقة يف إجياب املثل يف املثليات اليت تتشابه أجزاؤها فألزمنا عليها إجياب رسو - ٩٨٨

اهللا صلى اهللا عليه و سلم صاعا من التمر يف مقابلة لنب املصراة مل حيتفل هبذا اإللزام وال تعويل على قول 
يف أيام ابتالء الغزارة والبكاءة يقع جمهول القدر فرأى الشافعي رضي ) احملتلب ( املتكلفني إذ زعموا أن اللنب 

در من جنس درءا للنزاع فإن هذا ال جريان له أصال ويلزم اهللا عنه فيما ورد الشارع فيما يقل ويكثر إثبات مق
طرد مثله يف كل مثلي جهل مقداره وليس لنب املصراة مما يعم ويغلب االبتالء باحلكم فيه وإن أمثال هذه املعاين 

البعيدة إمنا تثبت بعض الثبوت إذا تقيدت وتأيدت بعموم البلوى على أهنا لو كانت كذلك أيضا لكانت من 
اين الكلية اليت ال تتخلص يف مسالك العرض على السرب مث تعيني جنس التمر كيف يهتدى إىل تعليله وإمنا املع

يما فرضنا الكالم يف اجلنس املعدول إليه ال يف املقدار فإن    املطلوب ف

ألمثال ما ذكر من دوام النزاع يقدر انقطاعه بتقدير مقدار من النقدين ومها أمثان األشياء إذا عسر تقدير ا
  فاطرد إذا ما ذكرناه واستبان أن أمثال هذه املستثنيات ال تعترض على القياس املعنوي 

ومما يضرب مثال الكتابة الفاسدة فإذا قال الشافعي امللك ال ينتقل إال مبسلك شرعي والفاسد حائد  - ٩٨٩
لعقد الصحيح كان ذلك كالما عن سبيل الصحة غري واقع املوقع املطلوب يف الشريعة فال وقوع له يف مقصود ا

عليه الكتابة الفاسدة فإهنا يف حتصيل مقصود الكتابة نازلة منزلة الكتابة ) اخلصم ( بالغا حسنا فإن ألزم 
الصحيحة والوجه أن يقال للملزم أتعترف خبروج الكتابة الفاسدة عن قاعدة املعاين أو تدعي جريان املعىن فيها 

فال يفي بإظهاره إذ ليس يف يدي من يتمسك بالكتابة الفاسدة إال تشبيه حمض )  فيها( فان ادعى جريان املعىن 
وال يستقل معىن بصحيحه السرب يف إحالل الكتابة الفاسدة حمل الكتابة الصحيحة فإن قال امللزم ليس على 

 التكليف املناقض أن يبدي جامعا معنويا بني صورة النقض وبني حمل علة اخلصم فتكليفكم إيانا إبداء معىن
شطط فإن النقض يلزم من جهة قطعة طرد العلة ال من جهة انتظام رابط بينه وبني حمل النزاع وهذه مزلة جيب 

  التثبت عندها فإنا نقول للخصم ما رأيك يف علة يطردها الطارد ومضموهنا أال تزر وازرة وزر 

يبطل العلة بورود مثل ذلك عليه بطل  )من ( أخرى فهل تبطل عندك بتحمل العاقلة العقل فإن سبق إىل مذهب 
عليها مذهبه مبا تقدم ونسب إىل رد باب عظيم من العلل املتفق على صحتها فإن األمة قاطبة جممعون على طرد 

مع أعترافهم مبا شذ منها وال حيكمون على هذه العلة يف هذه القاعدة الكلية بالفساد لشذوذ مسألة ( هذه العلة 



األبصار أال حيكموا بالشاذ على الكل ولكنهم ال يتركون الشاذ على شذوذه ويعدوهنا  عن القاعدة ورأى ذوى
  كاخلارج عن املنهاج 

وإن قال امللزم أسلم أن ما ذكرمتوه ال يبطل بتحمل العاقلة قلنا هلم والكتابة الفاسدة عندنا هبذه املثابة  - ٩٩٠
ن فسد عوضها فليس يفسد معىن تعليق العتق فيها وهذا وآية ذلك أن معناها اجللي جيري يف الكتابة الفاسدة وإ

يشري إىل فرق قلنا ما ذكرته خارج عن الطريقة فإنه إمياء إىل وجه من الصحة لو استمر القول فيه والذي حناوله 
  أال يثبت للفاسد حكم أثبت للصحيح جللب مسألة 

الشبة يف األقيسة صحيح مع افتقارها إىل وإن قال اخلصم خذوا الكتابة يف منزلة املناقضة شبها فإن  - ٩٩١
اجلوامع فألن يلزم مسلك الشبه نقضا أوىل وليس على الناقض مجع قلنا هذا أوان كشف الغطاء يف هذه احملال 
فنقول ال مشاهبة بني صحيح الكتابة وصحيح البيع فإذا مل يتشاهبا يف منزلة الصحة فكيف يتشاهبان يف الفساد 

  لفظ جيمع البابني ألزم على مقصوده إيراد حتمل العاقلة على أبواب الغرامات امللزم ب) قنع ( وإن 

  فالح مبا متهد أنه ال متمسك للخصم بالكتابة الفاسدة على وجه ال على سبيل التعليل وال على سبيل املناقضة 
الضابطني  ومن أمثلة هذا الفصل االكتفاء باخلرص على من يدعونا إىل التقدير بالكيل أو الوزن - ٩٩٢

فاألصل الضبط باملمكن يف كل جنس ولكن اخلرص أثبته الشرع حلاجة يف قضية خمصوصة فهو من املستثنيات 
ولكن قد ينقدح يف هذا احملال أن الوزن أضبط من الكيل مث الكيل متعني يف بعض األشياء مع أمكان الوزن 

فال يتضح خروج اخلرص بالكلية عن القانون ) ن باألضافة إىل الوز( فاخلرص يف حمل احلاجة كالكيل يف املكيل 
من املعىن من شوائب ) به ( حسب أتضاح خروج حتمل العاقلة والكتابة الفاسدة والسبب يف ذلك ما جاء 

التعبد يف تعني الكيل مع إمكان الوزن ولكن وإن كان األمر كذلك فاألصل الرجوع إىل العرف فيما يعد تقديرا 
والتخمني اجملانب ملدارك اليقني وعلى اجلملة بني الداعى إىل التقدير وبني ملزم  فاخلرص معدود من احلدس

ا ذكرناه والوجه درء اخلرص باملسلك الذي ذكرناه كما تقدم    اخلرص جتاذب وتداور من مثل م
ظن  - ٩٩٣ من غري تصريح والكالم مفروض يف ) صفة يف العبد املبيع ( فإن علل معلل يف قطع اخليار عند 
فإن ) ينقض تعليله ( ور خمايل وأمارات مشعرة بالصفة املطلوبة فثبوت اخليار عند التصرية إذا قال به املعلل ظه

  إشعار التصرية بإبداء 

) على ( غزارة اللنب واضح وليس ببعيد عن مسلك املعىن تعليل اخليار فيه وإذا مل ينقض تعليله ببعد التعليل 
ا فآل مآل الكالم إىل أن ما يورد نقضا إن كان ال ينقدح فيه وجه سديد على حال لزم ما جيري التعليل فيه نقض

جالء أو خفاء يف املعىن فقد استمسك املعلل باملعىن وال مباالة مبا وقع مستثىن عن املسلك الذي ارتضيناه فإن 
ا لو عورضت علته بعلة يف رتبة علة املعلل لك انت رتبة علة كان يثبت فيه معىن وإن خفي وبلغ خفاؤه مبلغ

يظنه الظان على ) كلي ( املعلل مرجحة فااللتباس بني الرتبتني ال ينتهض دارئا للنقض وال احتفال بتخيل معىن 
  بعد كاملعاونة يف حتمل العقل وسبيل تداينه من الكتابة الفاسدة فهذه جمامع الكالم يف ذلك 

العلة عند ورود النقص وصحتها قطعي أو ظين  وقد رسم القاضي رمحه اهللا مسألة يف أن احلكم ببطالن - ٩٩٤
وقد ظهر ميله إىل إحلاق ذلك بالظنيات وقد ذكرنا فيما تقدم أن القاضي إمنا وقف إذ كان النقض ال يعلل وقد 

بينا يف التفصيل الذي انتجز اآلن مدرك احلق وهو مقطوع به عندنا فليتبع الناظر تأمله وليستعن باهللا تعاىل 



  مسألة 
  ختلفت مذاهب األصوليني يف أن علة الشارع هل يرد عليها ما خيالف طردها ا - ٩٩٥

فذهب األكثرون إىل أن ذلك غري ممتنع يف علة الشارع من جهة أن قوله متبع يف ختصيصه وتعميمه و ال معترض 
ط عن عليه إذا خصص علة مبحل ومل يعملها يف غري ما نص عليه واملستنبط معتمدة ظنه وإذا تقاعد املستنب

  اجلريان ضعف مسلك ظنه وليس له أن حيتكم بتخصيص العلة 
  وذهب األستاذ أبو إسحاق إىل أن علة الشارع جيب طردها كما جيب يف العلة املستنبطة  - ٩٩٦
ا  - ٩٩٧ وهذه املسألة عندنا قريبة املأخذ نزرة الفائدة ليس فيها جدوى من طريق املعىن والوجه فيها أن م

صيغة العلة إن مل يكن نصا يف كونه علة بل كان ظاهرا يف هذا الغرض فإذا ورد عليه ما مينع نصبه الشارع على 
جريان العلة فيظهر منه أن الشارع مل يرد التعليل وإن ظهر ذلك منه يف مقتضى لفظه وختصيص الظواهر ليس 

  بدعا 
ظر وهو أن ما نصبه علة إن وأن نص على التعليل على وجه ال يقبل التأويل تصدى يف ذلك نوع آخر من الن

عم نصبه على صفة ال يتطرق إليها ختصيص ببعص الصور اليت تطرد العلة فيها فال مطمع يف اعتراض ما خيالف 
ا صورناه على القطع أمران    طرد العلة وقد ثبت واألمر على م

  نص الشارع ال يصادم أحدمها انتصاب املعىن املذكور علة واآلخر جريانه على اطراد من غري اعتراض خمالف و

وإن نص الشارع على نصب شيء على اجلملة ونص على ختصيصه يف كونه علة مبسائل معدودة ومواقع 
حمدودة فليس ميتنع ذلك على هذا الوجه فإن علل األحكام ال تقتضيها لذواهتا وأعياهنا وإمنا تصري أعالما عليها 

دون غريها فال معترض عليه يف تنصيصه وختصيصه ولو  إذا نصبت مث إذا نصبها الشارع يف حمال على اخلصوص
نص على نصب علة على وجه ال يقبل أصل النصب تأويال ومل جير يف لفظ الشارع تنصيص على التعميم على 

وجه ال يؤول وال تنصيص على التخصيص مبواقع خمصوصة فحكم هذا اللفظ اإلجراء على العموم ولكن ال 
  لعلة ببعض الصور مينع قيام دليل على ختصيص ا

ا ما ذكرنا أن للشارع أن يصرح بالتخصيص وال يكون يف تصرحيه بالتخصيص تناقض مع  - ٩٩٨ فأم
هبذا وليس يف اللفظ ما يأباه إباء ( التنصيص على التعليل يف موقع اخلصوص فإذا كان ال ميتنع التصريح 

  ميتنع ختصيص العلة ببعض املسائل  فيخرج من جمموع ذلك أنه ال) النصوص وليس ميتنع إزالة الظواهر 
واألستاذ أبو إسحاق مينع النص على التعليل على وجه ال يقبل التأويل مع جتويز التخصيص ويقول إن  - ٩٩٩

تعرض اللفظ لقبول اخلصوص يف جريانه لزم أن يكون يف وضعه متعرضا للحمل على غري قصد التعليل ولو 
د التعميم إذ لو مل يكن كذلك لكان خروجه عن حكم العلة يف بعض كان نصا يف قصد التعليل فهو نص يف قص

املسائل متضمنا خروجه عن حقيقة العلة يف أصل الوضع وذلك خيالف موجب التنصيص على كونه علة وهذا 
  الذي ذكره يعترض عليه التنصيص على النصب مع التنصيص على 

التخصيص ببعض احملال خمرجا للمنصوب عن التخصيص ببعض املسائل فإن ذلك سائغ يف الوضع ولو كان 
كونه علما لكان اجلمع بني التنصيص على النصب والتخصيص متناقضا ويف كالم األستاذ تشبيب مبنع هذا 



ا  وهو يف جماري كالمه جسور هجوم على منع ما ال سبيل إىل منعه فإن قدر منه القول هبذا رد الكالم معه إىل م
تنع من جهة أن أعالم األحكام ال تقتضيها ألعياهنا وإمنا معىن كوهنا علال أهنا تقدم ذكره من كون هذا غري مم

على من ينصب علما يف تعميمه وختصيصه ) فال معترض ( أعالم تنتصب بنصب الشارع وإذا كان كذلك 
ثله مىت طرده ومل يتضمن إشعارا وال شبها مقبوال    ولذلك ال ميتنع أن ينصب الشارع علما م

ا منتهى القول يف هذا الفصل وعلى اجلملة ختصيص املستنبط علة ينفصل عن ختصيص الشارع فهذ -  ١٠٠٠
فإنه ليس للمستنبط وضع العلل على اختياره وإمنا له النظر إىل درك ما يتخيله موضوعا مبسلك الظنون وإذا مل 

ا القول يف ذلك كما نفصل القول فيه قبل أن بينا املختار فيما جيوز  جتر العلة عامة فقد وهى ظنه على ما فصلن
  وميتنع 

  فصل

  توابع القول يف النقض جدىل يعني على مدرك املقصود املعنوي ) يف ( 

فإذا نصب الناصب علما مستنبطا وذكر لفظا مقتضاه العموم فطرا نقص فقال أخصص لفظي بغري  -  ١٠٠١
والقول يف هذا يتصل اآلن بتفسري العلم  اللفظ إىل فكيف السبيل إىل ذلك) تقييد ( املسألة الواردة نقضا فإن 

ا ال يقبل وأما التخصيص فيترتب األمر فيه على ما يسوغ وميتنع من طريق املعىن أوال فإن  وما يقبل منه وم
يف تفصيل املعىن املقصود من هذا الفصل ما يبطل ) ذكرنا ( خصص ختصيصا مينعه فهو غري مقبول منه وقد 

ن ذكر ختصيصا لو صرح به مل ميتنع مثل أن تكون املسألة الواردة غري معللة وقد وإن كا) النقوض ( العلة من 
عاما مث ملا ورد عليه مثل ما وصفناه اآلن حاول ) لفظه ( تقرر أن ما ال يعلل يف حكم املستثىن فإذا أطلق املعلل 

املعىن فقال قائلون ) يق عموم لفظه فهذا اآلن تعلق باجلدل فإن املسألة الواردة ليست مبطلة من طر( ختصيص 
من اجلدليني إطالقه لفظه إشارة يف بناء الكالم منه فإنه معمم للكالم ملتزم طردا فإذا وردت املسألة بإزائه مل 

  يف مبا التزمه 
وحنن نقول األحسن أن يشري إىل ما يرد تصرحيا وتلوحيا مثل أن يقول هذه علة ما مل يستثن الشارع  -  ١٠٠٢

  ذا فال معاب فإن فإن مل يتعرض هل

العلل إمنا يلتزم املستنبط طردها إذا مل حيتكم الشارع يف استخراج بعض املسائل فليس على من يطرد علة يف 
الغرم على املتلف أو علة يف نفي الغرم على من مل يتلف التعرض للعاقلة ومحلها وهذا يظهر يف الذي طرأ 

  عتقاد كون الوارد غري خارج استثناؤه والقول يف ذلك كله قريب من املعىن وا
ومما يتعلق بالتفسري أن املعلل إذا ذكر لفظة جمملة مث استفسر السائل ففسرها فقد اختلف اجلدليون  -  ١٠٠٣

يف ذلك فجوزه بعضهم وامتنع منه احملققون فإن الغرض من املناظرة التفاوض مبا يعلم ويفهم ومن ذكر لفظا 
) يفهمه ( على قطع السائل الطالب بالدليل ومن حكم إسعافه إياه أن  جممال وسكت عنه فحاله مشعر بإسعافه

ا أظهر فإن ذكر لفظا مفهوما يف وضعه  ما طلبه وإذا مل يفهمه فقد أظهر أنه مسعف واألمر على خالف م
 واستراب السائل فيه واستفسر فالذي يأيت به اجمليب من إرشاد وهداية ليس تفسريا وإمنا هو تنبيه للسائل على



يما ذكرناه فإن أتى  قصوره عن درك ما هو مفهوم يف وضعه وخيرج من مجلة ذلك أنه ليس على املعلل تفسري ف
مبجمل فقد قصر وعد ذلك من سوء اإليراد وإن مل يكن منقطعا يف املعىن فإن أتى بلفظ مستقل مفهوم يف وضع 

جنز ( السائل سرب تقصري ال سرب تفسري وقد على ) االستبهام ( اللسان فال حاجة إىل التفسري والذي نذكره عند 
  يف النقض وهو يف التحقيق ختلف احلكم مع وجود العلة املدعاة ) القول 

  ) اخلامس من االعتراضات ( وحنن نبتدىء اآلن القول يف ختلف العلة مع جريان احلكم 
سالك األولني وتقسيمهم مث وهو االعتراض املترجم بعدم التأثري وحنن جنري يف رسم هذا الفن على م -  ١٠٠٤

  نذكر بعد نقل مرامسهم وجه التحقيق إن شاء اهللا تعاىل 
) فأما ( قال أصحاب اجلدل عدم التأثري ينقسم إىل ما يقع يف وصف العلة وإىل ما يقع يف أصلها  -  ١٠٠٥

لنهايات وحنن فهو عدم االنعكاس وقد سبق يف ذلك قول بني بالغ يطلع على األسرار وا) الوصف ( الواقع يف 
إذا اطردت فإهنا كما ) املعنوية ( نذكر اآلن ما يليق هبذا املقام وال نغادر مضطربا معنويا وال جدليا فنقول العلة 

العدم بانتفاء ) إشعار ( ولكن ال يبلغ ) على حال ( تشعر باحلكم يف إطرادها فقد يشعر عدمها بعدم احلكم 
وسبب ذلك أنه ال ميتنع يف وضع املعاين ارتباط حكم بعلل جتويزا وإن إشعار الوجود بالوجود ) مبلغ ( احلكم 

  كنا ادعينا فيما تقدم أن ذلك غري واقع وأن ما ظنه اخلائضون يف هذا الفن حكما معلال بعلل يف التحقيق أحكام 

قضية من هذه وهو كقوهلم حترمي احملرمة الصائمة املعتدة احلائض معلل هبذه العلل املزدمحة وقد ذكرنا أن كل 
القضايا توجب حكما مغايرا حلكم القضية فال يعدم األنيس بالفقه استمكانا من تقدير التعدد يف املوجبات 

أن املسئول إذا فرض الكالم يف طرف من ) يف هذا املقام ( بوجوه ترشد إىل التغاير واالختالف وقد يظن الظان 
ص بعلة وتشبهها مع سائر األطراف علة عامة وإذا كان أطراف املسألة لغرض وإيضاح كالم فصورة الغرض ختت

كذلك فقد علل احلكم يف هذا الطرف بعلة خاصة هي مقصود الفارض وعلة عامة وهذا على حسنه غري صاف 
  عن القذى والكدر 

إىل إنسان ) املغصوب ( وأنا أضرب يف ذلك أمثلة توضح الغرض فأقول إذا قدم الغاصب الطعام  -  ١٠٠٦
له املضاف ظانا أن الطعام ملك املقدم املضيف فقرار الضمان يف قول الشافعي على املقدم ومعتمد مضيفا فأك

مناطا للضمان وقد قال أبو حنيفة لو أكره الغاصب إنسانا على ) الغرور ( هذا القول تقدير التغرير وكون 
ن خمتارا يف التناول فإذا فرض كما إذا كا) موجرا ( تناول ذلك الطعام فالقرار على الطاعم وإن كان جمربا 

  فهذه الصورة ال جيرى فيها ) اإلكراه ( الفارض الكالم يف صورة 

عموم التعليل بالتغرير إذ اإلجبار يناىف االغترار ومن ضرورة االغترار فرض االختيار يف املغرور مع استناد 
رض منه ظن فليس ذلك االغترار املعىن فهذا اختياره إىل اغتراره فأما اجملرب املكره فال يتصور تصوره مغترا وإن ف

املستحسن هو الواقع يف طرف ) والفرض ( النوع من الفرض غري معىن من جهة أنه جيانب حمل السؤال أوال 
يشتمل عليه عموم سؤال السائل وذلك حممول على استشعاره انتشار الكالم يف مجيع األطراف وعدم وفاء 

فإذا فرض اجمليب فيستفيد بالفرض فيه التعريف على قرب ومهما تعرض  جملس واحد باستتمام الكالم فيها
اجمليب للكالم فيما مل يشتمل عليه سؤال السائل مل يكن للكالم وجه إال البناء إذ له أن يثبت كالما يف غري حمل 



املسألة اليت  من الفرض وإمنا هو بناء ولست أرى يف البناء يف) ذلك ( السؤال مث يبىن عليه حمل السؤال وليس 
الضمان ال يستقر على املكره فكيف ينبىن عليه عدم القرار على املختار ) أن ( فرضناها وجها فإنه إذا ثبت 

وشرط البناء مجع فقيه بني ما ) اإلجبار ( الطاعم وال معتمد يف التقدير على املختار إال االغترار وهو مفقود يف 
أبو حنيفة رمحه اهللا إذ قرر الضمان على من ال اختيار له إساءة ال ارتباط عليه البناء وبني حمل السؤال نعم أساء 

  هلا مبأخذ الكالم يف صورة الغرور 

وحنن نفرض صورة من الفرض املستحسن يتبني هبا قصارى املقصود فنقول إذا سأل السائل عن  -  ١٠٠٧
يف املعسر فمحمل ) فرض الكالم ( سئول إذا رأى امل) و ( نفوذ عتق الراهن فسؤاله يعم املعتق املعسر واملوسر 

كالمه يندرج حتت سؤال السائل والفارض يستفيد بالفرض يف املعسر أمرين أحدمها دفع أسئلة قد يعتاص 
الذي ال تطاوعه العبارة فإن من أسئلة اخلصم سريان العتق إىل ملك الشريك فإذا ) البكى ( اجلواب عنها على 

املعتق فقد يبعد عن حمل ملكه مع صحة عبارته فإذا وقع الفرض يف املعسر فال  كان يسرى سلطانه إىل غري ملك
يلزم يف أطراف الكالم سريان العتق فإن عتق املعسر غري سار على أصل الشافعي فهذه فائدة وأعلى منها أن 

( لراهن املعتق اخلصم قد يتمسك يف أطراف الكالم يف أن قيمة العبد يف فرض املالية نازلة منزلة العبد فليس ا
غرضه من االستيثاق باملالية فإذا أقام قيمة العبد رهنا مقامه فهو غري معترض على حمل حق ) مفوتا على املرهتن 

املرهتن وهذا الفن من الكالم ال حقيقة له إذ ليس هو معىن من ينفذ عتق الراهن فإن عتقه ال ينفذ عند من ينفذه 
  نفوذه صحة عبارته إلمكان إقامة القيمة مقامه بل سبب 

قصد احملقق إذا فرض ) فليكن ( وثبوت ملكه فيستفيد الفارض بفرضه دفع هذا الكالم الواقع فضلة ال أثر هلا 
  مثل ذلك 
واآلن نذكر يف هذا الفن الغرض الذي استفتحنا القول يف الفرض ألجله فنقول يتجه للفارض يف  -  ١٠٠٨

ا يبذله غارما فيظهر  املعسر أن يقول استأصل املعتق املعسر لو حق املرهتن بكماله مشريا إىل أنه ال جيد م نفذ عتقه 
كالمه من جهة االستئصال والتسبب إىل قطع حق املرهتن من االستيثاق بالكلية وهنا وقفة حمتومة على طالب 

الزم للمرهتن الغايات فنقول من منع نفوذ العتق يكتفى مبا يقرره بأن نفوذ العتق لو قبل منه أدى إىل قطع حق 
يف عني الرهن فإذا كفى هذا فأي حاجة إىل التعرض لقطع املالية وحسم الطلب يف القيمة يوشك لو تفطن 

الفارض أنه يقع يف احملذور الذي نبهنا عليه اآلن وهو النطق مبا ال اعتناء به وال وقع له فإن قال قائل ما املانع 
املالية بالكلية والثانية قطع حق املرهتن عن العني املخصوصة من ازدحام علتني يف هذه الصورة إحدامها قطع 

هذا ) فإن ( فيكون امتناع النفوذ معلال بعلة خاصة وهي قطع املالية وأخرى عامة وهي قطع احلق عن عني العبد 
  مما يعم املوسر واملعسر وإمنا تتبعنا هذا الكالم مع فوائد مجة هلذا الغرض 

حق املرهتن وإمنا املعترب حق استيثاقه بعني وحنن نقول هذا ليس  -  ١٠٠٩ بشيء فإن املالية ليست مرعية يف 
  يتمسك به إذا اعترض له توقعات العسر 

مستوثقا بالعني اليت استمسك هبا فهذا غرض الرهن وإذا مل يكن الراهن ) يأنس ( يف الذي يقع يف الذمم وهو 
ال جيوز رهن الدين نعم لو فرض من الراهن إتالف مطالبا بالدين فقد خرج عن مقصود الرهن وهلذا السر 



الرهن فالشرع يتقاضاه أن يقيم قيمته مقامه إذ مسلك الشرع إثبات الضمان جربانا لكل فائت فال ينبغي أن 
تعد قضايا الشرع يف مظان الضرورات من القضايا الوضعية يف تأسيس األصول وهذا يناظر عندي مسلكني يف 

  فني يف أحد شقى العقد عند مسيس احلاجة يف شفعة لو فرض تلف أحد العوضني توزيع العوض على خمتل
( وقد زل مجاهري الفقهاء فاعتقدوا التوزيع مقصود العقد كما نبهت عليه يف مسألة العجوة يف  -  ١٠١٠

لشفعة وهذا زلل يف سوء مدرك فإن العقد ما انبىن على التوزيع وإمنا هو أمر ضروري أحوج إثبات ا) األساليب 
  إليه وهو إذ ذاك أقرب معترب 

وإن اعتقد الفارض يف الراهن املعسر الفصل بينه وبني املوسر صار إىل أن الراهن إذا كان موسرا  -  ١٠١١
نفذ عتقه ويلزمه إحالل القيمة حمل العبد وإن كان معسرا ال ينفذ عتقه لتعذر تغرميه وإفضاء اإلعتاق فيه لو قدر 

بتفصيل مذهبه يف تسرية عتق الشريك إذا ) ذلك ( ص املرهتن باستيثاقه بالكلية وشبه نفوذه إىل إبطال اختصا
كان موسرا ومنع تسريته إذا كان معسرا فاحتاد العلة على هذا املذهب أوضح فإن صاحبه متشوف إىل اعتبار 

ده وقع أصال ولذلك انقطاع علقة املرهتن من غرض الوثيقة بالكلية وليس لبطالن حق املرهتن من غري الراهن عن
  يبعد عتق املوسر الراهن فلم ينتظم على املسلكني علتان عامة وخاصة يف صورة 

  الفرض 
الكالم يف مسألة ) من هو على مذهبه ( ومما جنريه مثاال يف ذلك أن الشافعي رمحه اهللا إذا فرض  -  ١٠١٢

أنه جيتمع يف هذا الفرض معنيان أحدمها ضمان املنافع يف طرف اإلتالف وطرد ما يرتضيه فيه فقد يعتقد الفطن 
الطرف وختصيصه ) تعيني هذا ( الفارض ) اختار ( اإلقدام على اإلتالف وهو من أقوى أسباب الضمان ولذلك 

بالكالم املختص به وقد اجتمع فيه اإلتالف والتلف حتت اليد العادية وهذا أقرب مسلك يف ختيل اجتماع 
  معنيني حلكم واحد 

حتت اليد ) احلاصل ( نقول فيه العلة يف الضمان اإلتالف يف هذه الصورة فحسب فإن التلف  وحنن -  ١٠١٣
العادية إمنا يضمن من جهة اعتداء ذي اليد ومنعه احلق مستحقه فصار الضياع الذي وقع مساويا يف أطراد منع 

املشبه باإلتالف معىن واإلتالف  املعتدى مشبها باإلتالف فإذا حتقق اإلتالف مل يبق لتخيل التلف على دوام املنع
  هو املشبه به واعتقاد اجتماع املشبه واملشبه به يف صورة واحدة حمال 

وأنا أشبه هذا املساق من الكالم مبسألة أصولية ذكرناها يف أوائل هذا اجملموع وهي قوله صلى اهللا  -  ١٠١٤
ن إىل أن الصيغة عامة يف نفي الكمال عليه و سلم ال صيام ملن مل يبيت الصيام من الليل فقد ذهب ذاهبو

  واجلواز وهذا زلل فإن العموم إمنا يتحقق إذا أمكن اعتقاد اجتماع املسميات حتت قضية اللفظ املقدر 

يما فيه الكالم فإن اجلواز إذا انتفى مل يتحقق مع انتفائه ختيل  عاما حىت يكون اللفظ شامال هلا وهذا ال يتحقق ف
الشيء وجوازه على حكم النقصان وقد قررنا ذلك مبا فيه ) إجزاء ( ة نفى الكمال نفى الكمال إذ من ضرور

  أكمل مقنع 
وقد تبني مبجموع ما ذكرناه يف تقاسيم الفرض أنه ال يكاد جيتمع معنيان وقوعا يصلح كل واحد  -  ١٠١٥

يف قواعد الشرع بالتعبد ما منهما لتعليل احلكم الواحد ولكن إن مل يقع هذا ومل يتفق فليس يف العقل عند النظر 
حييل ذلك ولو قدرنا وقوع هذا اجملوز ملا اقتضى انتفاؤه معىن عدم احلكم إذ احلكم يف هذا التقدير مستقل مبا 



  بقى من املعاين فليس إشعار عدم املعىن بانتفاء احلكم على حنو إشعار ثبوت املعىن بثبوت احلكم 
بني اإلشعارين أن نقول العلة املفردة املعنوية تناسب احلكم  وأقرب مثال فيما حناوله من الفصل -  ١٠١٦

مناسبة االستقالل باالقتضاء ولو فرضت علة مركبة من صفات فقهية فال يناسب وصف واحد من األوصاف 
احلكم واقتضاءه مناسبة العلة املفردة املستقلة ولكنه ال يعرى عن مناسبة الئقة باحلكم مستمدة من قضية فقهية 

اف فلو قدرنا علال وقدرنا انتفاء مجيعها ومل يرد شرع باطراد احلكم مع انتفاء مجيع العلل فإن احلكم األوص
  ينتفى عند ارتفاض العلل مجيعا إذ يستحيل 

يضاهي ) النفس ( بقاء احلكم غري مرتبط بوصف أو علة وإذا زال بعضها كان لزوال البعض أثر يف ) تقدير ( 
املركبة من األوصاف ( ننكر اجتماع الترجيحات وزوال وصف واحد من العلة  زوال ترجيح وتأكد وحنن ال

( إذ هي مركبة وشرطها تكامل أوصافها فكان انتفاء احلكم حماال على ) تتضمن انتفاء احلكم الختالل العلة 
اد العلل يف كل الوجوه بآح) نريد أن نشبهه ( الوصف الواحد مثال وحنن ) نورد ( العلة أصال ومل ) اختالل 

اجتماعها وإمنا أوردناه الحنطاط حظه من اإلشعار عن حظ العلة املستقلة عند تكامل الصفات ) تقدير ( عند 
فكل وصف من أوصاف العلة عند توافيها على حظ وكل علة من العلل اليت قدرنا اجتماعها إذا انتفت على 

بانتفاء احلكم خفاء إشعار آحاد الصفات عند  حظ من اقتضاء االنتفاء فشابه خفاء إشعار انتفاء علة من علل
  توافيها باحلكم 

وإذا تقرر ما ذكرناه فنقول بعده إذا طرد املعلل علة فاطردت له وهو يعتقد احتاد العلة ولو يقم  -  ١٠١٧
ك غري عنده توقيف يف ثبوت احلكم عند انتفاء العلة فإنه يعتقد ال حمالة انتفاء احلكم عند انتفاء العلة ويلتزم ذل

  أنه ال يلزمه يف مراسم اجلدل أن يبدي توقيفا مقتضيا منع االنعكاس إن كانت العلة ال تنعكس 
وهذا يستدعي مزيد كشف اآلن فنقول واهللا املستعان قد ذكرنا ترددا يف أن العلة إذا امتنع اطرادها  -  ١٠١٨

ظن املستنبط يف روم  بطالن العلة وهل) ذلك ( مبسألة غري معللة مستندها توقيف فهل يتضمن  يوهى مسلك 
ال يقول إذا قام توقيف مانع من    الطرد فمن سبق إىل اعتقاد كون هذا قاطعا للطرد 

االنعكاس تضمن ذلك بطالن روم الطرد وذلك اإلشعار ال حيط اإلشعار بالعكس عن اإلشعار بالطرد على أنا 
انقطاعه فقوله أقرب من قول من يصري إىل عدم  ذكرنا أن الطرد ال ينقطع مبواقع االستثناء أصال ومن اعتقد

االنعكاس متضمن بطالن الطرد فليفهم الناظر ما يلقى إليه من تفاوت املراتب يف مآخذ النظر إن كانت مستوية 
يف عقده وهلذا املعىن نقول إذا اعترضت مسألة على مناقضة الطرد غري معللة فعلى املتمسك بالعلة أن يبني 

عترضة عن املعلالت والتحاقها باملستثنيات يف أدب اجلدل وليس على من ألزم عدم االنعكاس خروج املسألة امل
أن يبني السبب التوقيفي املانع من االنعكاس فإن ذلك لو فرض اخلوض فيه كان داعية إىل انتشار الكالم 

ها أن يبحث عن طرق واخلروج عن الضبط اجلديل وإن كنا نرى أن العلل غري جمتمعة وقوعا وعلى اجملتهد في
  املناظر يف الطرد والعكس وليس كل ما يلتزمه اجملتهد يف ترددات اجتهاده يذكره يف مفاوضة من يناظره 

ال يستقل يف هذا  -  ١٠١٩ فإن قيل هل يسوغ أن يضع املستدل كالمه مبنيا على الدعاء إىل العكس قلنا 
ا عداه مما انتحله اخلصم وادعاه مث يشري إىل كالمه املطلق بل حيتاج إىل أن يقرر معناه ويبني فساد  ) انتفاء ( م

) اخلفى ( التوقيف املانع من الوفاء بالعكس فينتظم من جمموع ذلك الدعاء إىل العكس ملا ذكرناه من اإلشعار 



به وعليه خيرج التعلق بالعلة القاصرة حيث يصح ويظهر بطالن ما يقدر متعديا فيدعو املتمسك بالعلة القاصرة 
  خصمه إىل الوفاء مبقتضى 

العكس وسيكون لنا إىل ذلك عودة إن شاء اهللا تعاىل عند الكالم يف العلة القاصرة فهذا هو الذي أردنا إيراده 
يف حقائق العكس يف هذا املقام وقد خيرج ذلك يف االستدالل أيضا وكل ما ذكرناه معدود عند أصحاب اجلدل 

  ) ن عدم التأثري يف األصل الكالم ع( من عدم التأثري يف الوصف 
نقول إذا علل الشافعي منع نكاح  -  ١٠٢٠ فأما ما عد من عدم التأثري يف األصل فنحن منثله ونتكلم عليه ف

فإن احلرة ( كاألمة اجملوسية وال أثر للفرق يف األصل ) نكاحها ( األمة الكتابية وقال أمة كافرة فال حيل ملسلم 
) بإثارة منع النكاح والرق مستغىن عنه وذكر الرق عدمي التأثري يف األصل  اجملوسية حمرمة والتمجس يستقل

والذي صار إليه احملققون فساد العلة مبا ذكرناه وذهب ذاهبون إىل أن التمسك بذلك صحيح من جهة أن للرق 
ء أن هذه أثرا على اجلملة يف املنع فذكره مع التمجس ليس عريا عن إشعار وإن كان ال حيتاج إليه وزعم هؤال

الزيادة مع ما فيها من اإلشعار باملنع على خفاء مشبهة بشهادة شاهد ثالث وقد استقلت احلكومة بشهادة 
عدلني وهذا غري سديد فإن الرق يف األصل ليس علة وال وصفا لعلة فوقع التعرض له لغوا وال حكم له ملا فيه 

  من اإلشعار على بعد إذ كان ال ينتهض علة وال ركنا 

ة وليس هذا كما استشهد به من يصحح ذلك يف شهادة الشاهد الثالث فإن ذلك استظهار يف احلكومة لعل
والشاهد الثالث متهيء ألن يقدر أحد الشاهدين الواقعني ركنا وال يتصور أن يقع الرق اجملرد ركنا يف حماولة 

ا حنن فيه عما استشهد به من تقدم وتعني ا ا من سقوط العلة التحرمي على التعميم فقد نأى م   لقول قطع
ال يؤثر يف تفصيله  -  ١٠٢١ وما ذكرناه فيه إذا كان للوصف أثر على بعد يف أصل احلكم املطلوب وإن كان 

فأما إذا كان الوصف الزائد غري حمتاج إليه ومل يكن معه إشعار نظر فإن مل يكن يف ذكره غرض فهذا لغو ال وقع 
نت مستقلة مع حذف الزيادة ولكن ينسب ذاكرها إىل اهلذر وذكر ما ال له وال يقضى بأنه يبطل العلة إذا كا

حيتاج إليه وهذا يف مراسم اجلدل كترك السنن واهليئات يف العبادات ولو كانت العلة تنتقض لو قدر حذف 
قبول الزيادة والزيادة ال إشعار هلا فهي عند احملققني منحذفة غري عاصمة من النقض وذهب القائلون بالطرد إىل 

هذا ورأوا ذلك أوىل من الطرد اجملرد من حيث انطوت العلة على فقه على حال ووجه ولصاحب هذه الزيادة 
  درء النقض 

وحنن نقول إن كان النقض ينفصل عن حمل العلة فذاكر العلة غري آت بتمام العلة وال يقع االنفصال  -  ١٠٢٢
ذكر الزيادة فإهنا منبهة على ( ة املعترضة بالزيادة اليت أثبتها والعلة باطلة وإن كانت املسأل غري معللة فال ضري يف 

  ملتحقة باستثناء الشارع وقد جرى التنبيه على ذلك ) كون املسألة املعترضة 

  وتقدم فهذا متام القول فيما أردناه 
األصل التأثري يف ) وعدم ( وعلينا اآلن فضل كالم يف فصل األصحاب بني عدم التأثري يف الوصف  -  ١٠٢٣

فنقول عد اجلدليون عدم التأثري يف الوصف قوال يف العكس كما تفصل وفسروا عدم التأثري يف األصل بذكر 
صفة ال تستقل علة وعلة األصل تستقل دوهنا والذي نراه أن القسمني ينشآن من األصل فإن فرض األصل 



ا منشؤه من تعدد العلة يف األصل وإن الواحدة ال يتضمن انتفاؤها انتفاء احلكم وهذ) فالعلة ( معلال بعلل 
احتدت العلة جر ذلك االنعكاس والقول يف ذلك كما مضى فوضح أن تقسيم الكالم إىل األصل والوصف ال 

  حاصل له 
وحنن اآلن نسرد يف بسط املقاالت كالما جمموعا يف اخلالف والوفاق حىت جيدها الناظر جمموعة فقد  -  ١٠٢٤

طالة فنقول ذهب شرذمة إىل اشتراط االنعكاس مجلة وهذا مذهب مهجور وعلى قلة بعض اإل) التقرير ( أطلنا 
  البصرية حممول ولست أعدها مقالة معتدا هبا فأما التزام االنعكاس مع احتاد العلة وانتفاء توقيف مانع منه فال بد 

د خفي ال استقالل له منه عندنا وقد ذهب ذاهبون إىل أنه ال يلزم ألن إشعار النفي كاملنفى واملقصود طر
واإلنصاف يف ذلك أن يقال إنه ال يلزم يف االجتهاد واملطالبة به ال حتسن يف اجلدل واملعلل إذا ألزم فله االكتفاء 

  برد األمر إىل إهبام يف املانع من العكس فهذا بيان املقاالت يف العكس 
إىل ما ال خييل فأما الصفة املشعرة إذا كانت فأما ما به قوة عدم التأثري يف األصل فينقسم إىل خميل و -  ١٠٢٥

علة األصل يستقل دوهنا احلكم وهي ال تستقل علة فالوجه القطع ببطالهنا ومن اجلدليني من مل يبطلها وإن مل 
ا تقدم شرحه فمن ) وال ( تكن مناسبة  حاجة فهي من اللغو كما مضى وإن رام املعلل هبا دفع نقض فهذا على م

املختار عندنا أن النقض إن كان فقهيا مل تغن هذه الصفة والوجه ذكر الفقه الفاصل بني ما الناس من قبله و
اعترض به وبني حمل العلة وإن كان الغرض من ذكرها التنبيه على مسألة غري معللة فهذا مستحسن ولكنه ال 

من ) اخلامس ( لتأثري و يلزم الذكر يف الرأي الواضح فهذه جمامع املذاهب وقد جنز بنجازها القول يف عدم ا
  االعتراضات فساد الوضع 

القول فيه حيصره نوعان أحدمها أن يبني املعترض أن القياس ) وحاصل ( وهو على أحناء وأقسام  -  ١٠٢٦
موضوع على خالف ما يقتضيه ترتيب األدلة وهذا يشمل فنونا وقد تقدم القول فيها أحدها أن يكون على 

كون على خمالفة السنة والكتاب والسنة مقدمان على قياس املستنبط وكذلك القول خمالفة الكتاب واآلخر أن ي
يف اخلرب الذي ينقله اآلحاد على الصحة املألوفة يف أمثاهلا فخرب الواحد مقدم كما تقدم ذكره ومن هذا الفن 

رب اجلمع بينهما وال معىن حماولة اجلمع بالقياس بني شيئني فرق بينهما اخلرب أو حماولة الفرق بني شيئني اقتضى اخل
لتعديد وجوه املخالفات فإهنا ترتبط بالتزام عد مقتضيات الشرع وال معىن لإلسهاب بعدها ويكفى فيما نرومه 

( أن القياس إذا خالف وضعه موجب متمسك يف الشرع هو مقدم على القياس والقياس مردود فاسد الوضع 
  ) فهذا أحد النوعني 

أن يقع املعىن الذي ربط القايس احلكم به مشعرا بنقيض قصد القايس وهذا بالغ يف والنوع الثاين  -  ١٠٢٧
إفساد القياس وهو زائد على إفساد القياس على الطرد وقد قدمنا أن الطرد إمنا يرد من جهة أنه ال يناسب 

يشعر بالتغليظ يف أن يرد وهذا كذكر سبب ) أوىل ( بل يشعر خبالفه ) فالذي ال يشعر به ( احلكم وال يشعر به 
  روم ختفيف أو على العكس من ذلك 

  مسألة 
إذا اعترب القايس القصاص بالدية يف الثبوت على الشركاء حيث يبغى ذلك أو اعترب الدية بالقصاص  -  ١٠٢٨



يف حماولة السقوط فقد ) يف طلب الثبوت أو املهر على احلد ( يف السقوط حني يلتمسه أو قاس احلد على املهر 
طوائف من اجلدليني أقواهلم بفساد القياس صائرين إىل أن العقوبات تدرأ بالشبهات وأروش اجلنايات أطلق 

  تثبت الشبهات فاعتبار أحد البابني باآلخر فاسد الوضع 
ال يسقط هبا أو على العكس وهذا أطلقه ) مبا ( وسنبني القياس الصحيح باعتبار ما يسقط بالشبهة  -  ١٠٢٩

س األمر عندي كذلك على اإلطالق فإن املهر وإن كان قد جيب مع الشبهة فال يقضى حذاق يف كتبهم ولي
فإن كان يتعرض للسقوط بالشبهة ) وكذلك القصاص ( الشرع بثبوته أبدا ولكنه قد يسقط يف بعض األحوال 

قصاص يف بعض األحوال فإذا تعرض القايس حلالة يقتضى حكم اإلخالة فيها اجتماع ال) جيب ( فال شك أنه 
والدية يف السقوط واجتماعهما يف الثبوت فقد تعرض جاريا لتبيني الرشاد والسداد وليس يلتزم القايس يف 

التفصيل قياس باب القصاص على باب الدية فلو حاول ذلك لكان مبطال فتحصل من جمموع ذلك أن املتبع يف 
  قض ملا عليه وضع الشرع هذا أن اعتبار الباب بالباب مع افراقهما يف أصل الوضع حمال متنا

  وذلك إذا التزم اجلامع أن جيب القصاص حيث جتب الدية أو تسقط الدية حيث يسقط القصاص 
فأما إذا كان القياس جزئيا ناصا على بعض الصور فينظر يف اجلامع فإن أخال وصح على الطرد  -  ١٠٣٠

ا الثاين يف صورة اجلمع فالقياس حكم بصحته وإن مل خيل أو صادف صورة يقتضى وضع الباب مفارقة أحدمه
فاسد يف وضعه وعلى هذا النسق ال يطلق القول ببطالن قياس الرخص على الوظائف الثابتة وال ننكر أيضا 

  عكس ذلك 
والغرض من مضمون هذه املسألة أن افتراق البابني على اجلملة فيما حنن فيه ليس يوجب افتراقهما  -  ١٠٣١

اد به االفتراق يف خصوص أحكام يف صورة معينة فليجتنب اجلامع يف مجعه حمل أبدا بل إن أطلق ذلك فاملر
من ) السادس ( افتراق البابني وليلزم مع هذا االجتناب شرائط األقيسة فهذا الرشد واملسلك القصد و 

  االعتراضات القلب 
ا  -  ١٠٣٢ القلب الصريح فقد وهو ينقسم إىل قلب فيه التصريح باحلكم وإىل قلب وضعه إهبام الغرض فأم

الشافعي إذا قال عضو من أعضاء الطهارة فال يتقدر الفرض فيه بالربع قياسا على ) بأن ( مثله أهل هذا الشأن 
سائر األعضاء فيقول احلنفي عضو من أعضاء الطهارة فال يكتفي فيه مبا ينطلق عليه االسم قياسا على سائر 

  األعضاء وهو مما ظهر فيه االختالف 

فذهب ذاهبون إىل رده ومتسكوا بأن ما جاء به القالب ليس مناقضا ملقصود املعلل ومقصود املعلل  -  ١٠٣٣
نفى التقدير بالربع وضده أن يتقدر بالربع فال يستمكن القالب من ذلك أبدا فإن أصل املعلل والقالب واحد 

ل يشهد ألحد الوجهني وال يتصور أن يشهد أصل واحد على التصريح بنقيضني وإن فرض إجزاء ذلك فاألص
دون الثاين فالقلب إذا حائد عن مقصد املعلل وحمل العلة وهو يف حكم معارضة يف غري حمل التعليل واملعارضة 

  إذا مل جتر على املناقضة احملققة مبوجب العلة فهي غري قادحة لوقوعها جمانبة ملقصود العلة 
ها يف الصورة اليت ذكرناها مشتمالن على حكمني ال ومن قال إن القلب قادح استدل بأن العلة وقلب -  ١٠٣٤

سبيل إىل اجلمع بينهما فإن من يكتفي باالسم ال يقدر ومن يقدر ال يكتفي باالسم فإذا كان كذلك فقد حتقق 
  اشتمال العلة والقلب على أمرين ال يتأتى التزام مجعهما على املوافقة فكان ذلك كالتصريح باملناقضة 



عند القائل به مرتبة على املعارضة من جهة أن العلتني املتعارضتني تعتزى كل واحدة منهما مث للقلب  -  ١٠٣٥
يف التناقض ومن أسرار هذا ) فكان ذلك أبني ( إىل أصل ال يشهد للعلة األخرى واألصل متحد يف العلة وقلبها 

ا ملا يبغيه فإن كان أن القالب ال يأيت بالقلب وهو جيوز كونه متعلقا مبا يريده ولو كان رام ذلك  لكانت العلة قلب
القلب قادحا من جهة كونه قلبا فعلة اخلصم قلب القلب فإذا وضع القالب على اإلبطال وهو يف حكم معارضة 

الفاسد بالفاسد وإبانة عدم شهادة األصل على املراد فالعلة إذا عورضت بأخرى فال ميتنع ارتباط احلكم 
  ال إن شاء اهللا تعاىل بإحدامها للترجيح كما سيأيت مفص

  فهذا مغزى قول الفريقني 
من جهة القلب ولكن من جهة ) ال ( وحنن نقول ما وقع االستشهاد به يف حكم مسح الرأس باطل  -  ١٠٣٦

جريان الكالم من اجلانبني طردا فإن إطالق اسم العضو ال يشعر مبقصود املعلل وال مقصود القالب فخرج 
القياس املعنوي فهال قدر أحد الكالمني شبها ) يستد ( ووقعا طردين فإن قيل إن مل الكالمان عن رتبة اإلشعار 

ا نرى األمر كذلك فإن أعضاء الوضوء غري متشاهبة ال يف أقدار حمل الفرض  وهال قدرا شبهني متعارضني قلنا م
سوح فإذا وال يف كيفية تأدية الفرض إذ بعضها مستوعب وبعضها غري مستوعب وبعضها مغسول وبعضها مم

قال القائل عضو من أعضاء الطهارة فال يتقدر فرضه بالربع فليس الذي جاء به من الشبه يف شيء إذ ليس يف 
ا يناىف تقديرا وإمنا هلا أوضاع يف الشرع وفاقية وهي يف وضع الشرع على التقارب فمن  عضو من األعضاء م

يف مظنة التشبيه فإن عاود معاود بأن األعضاء الثالثة  يبغى شبها يف التسوية يف نفي أو إثبات فليس كالمه واقعا
اليت هي أصل القياس متساوية يف عدم التقدير بالربع واملطلوب التشبيه يف هذه اخلصلة قيل له هي وإن مل تتقدر 

  ففرضها 

ه ما تقرر القائل على بعد يصادم) يتخيله ( خمتلف األقدار يف وضعها فلم يتأصل فيها شبه يف ثبوت وال نفى وما 
من وقوع فرائضها على التفاوت يف الشرع واملتمسك مبا مل يقع يف مجيعها ال حاصل له إذ مل يقع يف الوجه 
واليدين ما وقع يف الرجلني ومل يقع يف الرجلني ما وقع يف الوجه واليدين ملا ذكرناه من ابتناء األصل على 

  قع يف سائر األعضاء يتفق الربع يف الرأس وال ي) مينع أن ( التفاوت فلم 
نعم لو قال القائل ورد ذكر الرأس حمال للمسح وثبت بالسنة املأثورة أن االستيعاب غري واجب ومل  -  ١٠٣٧

به حمال فيبقى اسم املسح مطلقا مع بطالن املصري ) والتحكم ( يثبت توقيف يف مقدار والتقدير استنباط واعتبار 
احلال هذه محله على أقل مقتضيات االسم فهذا مسلك حسن بالغ يف إىل طريف االستيعاب والتقدير فيتعني و

بالتقدير فليس ) االحتكام ( املسألة ولكنه ليس من القياس بسبيل وإمنا هو متلقى من الكتاب والسنة وإبطال 
 قياسا وال يستقل يف هذا الطريق ظاهر الكتاب وال يقتضى ما نقل أن النيب عليه السالم مسح بناصيته وظاهر
عمامته وال خيتص إبطال مذهب اخلصم يف التقدير بل ال بد من التعرض إلبطال اشتراط االستيعاب بالسنة 
وإبطال التقدير وإذا بطال واحنسم جواز فهم كل واحد منهما من ظاهر اخلطاب مل يبق للمسح مصرف إال 

  ع جدا ال يعهد له نظري التنزيل على أقل مقتضى التسمية وأين يقع هذا من القياس وإمنا هو مسلك بد



فإن قيل لو قدر التعليل الذي ذكرمتوه مثال خميال مناسبا وقدر القلب مناسبا يف غرضه فماذا كنتم  -  ١٠٣٨
تقولون قلنا هذا أوال ال يتصور فليثق الفاهم هبذا فإن األصل الواحد ال جيوز أن يدل على حكمني نقيضني 

وقوع الشيء فال معىن لتقدير بفرض الكالم عليه فإن كانت إخالة ويشعر بكل واحد منهما وإذا كان ال يتفق 
ا وقع طردا وال معىن واحلالة  فإهنا ختتص بالعلة ويقع القلب طردا وخيتص بالقلب وتقع العلة طردا مث يبطل م
ا هذه البتغاء مسلك يف البطالن وراء ما ذكرناه فإن الطرد ليس على صيغ األدلة حىت يتوقع فيه اعتراض وإمن

  هو دعوى عرية مبثابة دعوى املذاهب 
ولو تكلف متكلف يف حمال األشباه استمساك املعلل والقالب بوجهني من الشبه يطابق يف طريق  -  ١٠٣٩

الظن كل وجه من الشبه مراد صاحبه يف الوجه الذي أبداه معلال أو قالبا فهذا إن تشبثوا به موضع الكالم 
م اجلدلية فال يشك ذو نظر أن القلب ال يعارض العلة معارضة املضادة وتلتبس به احلظوظ املعينة باملراس

ومناقضة النفي لإلثبات بل يقع القلب للعلة يف طرفني فيتجه من طريق اجلدل إذا كان املسئول هو املقلوب عليه 
أن يقول للسائل مل تتعرض ملقصود عليت وأنت حممول على حصر كالمك يف االعتراض على مساق كالمي 

  نوع عما يكون فرضا وختصيصا للكالم جبانب من جوانب املسألة فهذا وجه الئح من وجوه اجلدل مم
وإن قال السائل اتباع املقاصد أوىل من التمسك بالصيغ واأللفاظ فالعلة وقلبها يعسر اجلمع بينهما  -  ١٠٤٠

  مذهبا ومعىن واملعارضة املناقضة على التصريح إمنا 

حالة اجلمع بينها وبني العلة وإذا حتقق عسر اجلمع بني مقتضى العلة وموجب القلب كانت اعترافا من جهة است
كان القلب يف وجه قدح املعارضة كاملعارضة وقد حتقق هذا النوع من الكالم بأن اجملتهد إذا استنبط علة لعمل 

ا مل ( أو فتوى وعن له وجه من القلب فال حيل له إمضاء االجتهاد مبوجب العلة  ع القلب وإذا كان يدف) م
كذلك فشرط سالمة العلة السالمة من القلب واملسئول قد التزم اإلتيان بعلة سليمة من االعتراضات فعليه 

الوفاء بامللتزم ويقع القلب على هذا التقدير مطالبة بتسليم العلة عما يقدح فيها وإذا اجته هذا املسلك املعنوي مل 
  تقف له تلفيقات اجلدليني 

ا حيقق الغرض واملقصد منه أن منصب السائل يف وضع اجلدل مينعه من الدليل وحيصر كالمه يف ومم -  ١٠٤١
ا أتى به  التعرض لالعتراضات مث إذا عارض علة املسئول بعلة فهو يف مقام املستدلني ولكن قبل ذلك لوقوع م

  اعتراضا 
بعد املسلكني نظر آخر وهو خمتارى فهذا منتهى كالم اجلدليني وأصحاب املعاين من األصوليني وىل  -  ١٠٤٢

فأقول إن كان مضمون القلب تعرضا لطرد ال يناسب مضمون العلة من طريق املعىن ولكن اتفق مذهب اخلصم 
يف الطرفني على مقتضى يف نفي أو إثبات وال ميتنع أن يفرق بينهما فارق فيثبت أحدمها وينفى الثاين ولكن 

  لثاين ينفيه ولو قدر مصري صائر إىل إثبات أحدمها ونفى الثاين مل القائل قائالن أحدمها يثبت أمرا وا

جدال وال ) ال ( يكن ذلك متناقضا فإذا وقع القلب والعلة على هذا النسق فالقالب فارض وقلبه غري قادح 
 معىن إذ ال تعلق لواحد من الطرفني بالثاين وكأن املسئول فرض الكالم يف طرف وفرض السائل الكالم يف طرف

مبا قدمناه يف العلة والقلب يف مسح الرأس لو أخذنا ) هذا ( آخر وهذا ممنوع ال شك فيه وميكن أن منثل 
وال ميتنع ( بكوهنما شبهني فإن املعلل قال يف حكم علته ال يتقدر الفرض بالربع وقال القالب ال يكتفى باالسم 



يقوى جدا إذا صح مذهب معترب غريمها واألمر وهذا ) من طريق املعىن أال يتقدر بالربع وال يكتفى باالسم 
يف الطرفني ) اخلصمني ( كذلك يف املسح فإن مالكا رضي اهللا عنه أوجب االستيعاب فال ينتهض اتفاق مذهيب 

على نفي وإثبات سببا يف توجه االعتراض إذا مل يكن الكالم يف وضعه قادحا فأما إذا كان يف القلب تعرض من 
مقتضى العلة أصال وسياقا وتفريعا فهذا إذ ذاك قدح من جهة تالقي العلة والقلب على  طريق املعىن ملناقضة

قضية التناقض ضمنا وإن مل يتالقيا صرحيا وهذا مبثابة قول القائل مكث يف حمل خمصوص فال يكون قربة لعينه 
لك صرحيا ألنه لو كالوقوف بعرفة وغرض املعلل اشتراط الصوم يف االعتكاف ولكنه مل يستمكن من اشتراط ذ

  صرح به مل جيد أصال فإذا قال الشافعي مكث فال يشترط يف وقوعه قربة صوم كالوقوف بعرفة 

  فهذا القلب مل يتعرض للعلة تعرضا بينا فكان قادحا 
والقول الضابط يف ذلك أن قول القائل ال يستقل بإثبات مذهبة من جهة أنه ال يكتفى بانضمام كل  -  ١٠٤٣

عتكاف ولكن مل يتأت له التصريح فأهبم وأثبت طرفا من املذهب فإذا استمكن القادح تصرحيا يف عبادة إىل اال
  به تلوحيا كان ذلك قدحا معينا ) شبب ( مصادمته فيما 

ويف القلب شيء جيب التنبه له وهو أن الصوم عبادة مستقلة فوقوعها شرطا بعيد وهي عبادة معينة  -  ١٠٤٤
ي بانكفاف املعتكف عن املفطرات حسب أكتفاء املصلي الصائم باإلمساك والذي وقع يف ذاهتا واخلصم ال يكتف

  القياس عليه ال يشترط فيه قربة مستقلة بل هو ركن من عبادة فكان لزوم القلب متجها 
ولو علل الشافعي مبا ذكرناه على صيغة القلب فقال مكث يف مكان خمصوص فال يشترط يف وقوعه  -  ١٠٤٥

وقوف بعرفه فقال احلنفي فال يقع مبجرده قربة كالوقوف بعرفة فهذا معترض لعله الشافعي من قربة صوم كال
وقوع املكث احملض قربة فعلى الشافعي أن يدرا هذا القلب ودرؤه ممكن بأن ) إنكار ( جهة أن متضمن القلب 

سا عبادة واحدة يقول الوقوف جزء يف عبادة وليس االعتكاف من الصوم وال الصوم من األعتكاف إذ لي
( واشتراط عبادة يف عبادة بعيد خال اإلميان فإنه أصل وال يعقل مالبسة فرع دونه وليس القلب يف صورته 

اليستدرك كالنقض فإنه ال ينفع بعد اجتاهه فرق وال تعليل فإن القلب وإن اجته فهو يف معرض ) مبطال إبطاال 
  املعارضة وإذا 

ل ما عورض به وترجيح علته سلمت العلة واندفعت املعارضة فهذا منتهى عورضت علة اجمليب ومتكن من إبطا
  الكالم يف القلب املصرح به 

فأما القلب املبهم فينقسم قسمني أحدمها إهبام يف غري تسوية واآلخر إهبام بالتسوية فاإلهبام من غري  -  ١٠٤٦
ركوع يف ركعة واحدة قياسا لصالة تسوية مثل أن يقول احلنفي صالة شرع فيها اجلماعه فال يثىن فيها ال

اخلسوف على صالة العيدين فيقول القالب فجاز أن ختتص بزيادة كصالة العيدين إذ فيها تكبريات زائدة فهذا 
  قلب مبهم 
منها أنه قال هذا ) ونتتبعها ) نسردها ( والقاضي رمحه اهللا قضى بإبطال هذا القلب وذكر وجوها  -  ١٠٤٧

ب عليه فإن املعلل يقول ال ختتص بزيادة وهي ركوع وإذا كان كذلك فالقلب لو كان الذي ذكره القالب ينقل
فادحا لوجب أن يفسد من حيث يقدح إذا أمكن قلب القالب وإذا فسد مل ينقدح وهذا الذي ذكره غري سديد 

  فإن هذا الذي فرضه قلبا للقلب هو إعادة العلة 



تعاىل إال وهو هبذه الصفة وغرض القالب أن يورد ما يقتضي وليس أمرا زائدا عليها وال قلب يف عامل اهللا 
ا لو ) مقرر ( تعارضا وإذا ذكر املعلل علته يف معرض القلب فهو  لوجه التعارض وهو القادح وهو مبثابة م

ثمرة هذا اعترافه بتعارض  أعاد اجمليب علته على صيغة املعارضة ملا عورض به ف عورضت علته بعلة أخرى ف
  العلتني 
ومما متسك به القاضي أن قال املصرح مرجح على املبهم فلو قدر القلب معارضة لوجب سقوطه من  -  ١٠٤٨

عليه وهذا غري سديد أيضا فإن ما ذكره إن كان وجها يف الترجيح فقد يعارضه ) ظهور ترجح الصريح ( جهة 
لى كل مبهم ويرد األمر ترجيح أقوى منه فرب مبهم أفقه من صريح فال ينبغي أن حيتكم بتقدمي كل صريح ع

  يف هذا إىل منازل الترجيح ويف املصري إىل هذا قبول القلب والنظر إىل الترجيح 
ومما متسك به القاضي أيضا أن قال املبهم قاصر النظر واملصرح تام النظر وال يعارض نظر قاصر نظر  -  ١٠٤٩

الب ناط بقلبه ما جيوز أن يكون معتقدا تاما فإن النظر القاصر ال يناط به حكم وهذا تلبيس من جهة أن الق
) مما ( يشعر مبذهب تام مستقل مث غرضه ) ماال ( مستقال ومذهبا تاما يف النفي واإلثبات وإمنا يقصر االجتهاد 

  أتى به القدح فإذا ظهر ما أتى به القادح تالقي القلب والعلة علي قضية املناقضة فقد ظهر غرض القادح 
  املرضي عندكم فإن قيل فما  - ١٠٥٥٠

قلنا قدمنا أنه ال جيري يف مواقع الظنون علة وقلبها إال ومها طرديان أو أحدمها طردي وإن كانا معنويني فال 
تالقي بينهما بل يقعان يف طرفني ال مينع إثبات أحدمها ونفي الثاين فإن تالقيا على قضية متناقضة فال بد أن 

ين خليا عن الفقه نعم قد يفرض الفطن يف جمال األشباه اشتمال كل يكونا طردين أو يكون أحدمها فقهيا والثا
واحد منهما على شبه فإن اتفق ذلك فالقلب وإن كان مبهما إذا ناقض فقد عارض فتعني االعتناء بدفعة مبا 

  يندفع به معارضة العلة فهذا قسم من اإلهبام يف القلب 
أن يقول احلنفي يف طالق املكره مكلف قاصد إىل لفظ  فأما القسم الثاين وهو قسم التسوية فمثاله -  ١٠٥١

ذكرناه  الطالق فأشبه املختار فإذا قال الشافعي فيستوى إقراره وإنشاؤه كاملختار فهذا الفن خمتلف فيه وكل ما 
( يف القلب املبهم الذي ال تسويه فيه يعود يف ذلك فإن التسوية ال بد فيها من اإلهبام وقد أخذ فصل اإلهبام 

ولقالب التسويه مزية مزيد يتعرض هلا فإن الشيئني اللذين سوى القالب بينهما لو فصل غرضه فيهما ) ظه حب
بالتسوية بني اقراره وإنشائه أال يقع اإلنشاء وال ينفذ ) يبغي ( لكان مطلوبه مناقضا حلكم األصل فإن الشافعي 

صار صائرون ممن يقبل القلب املبهم إىل رد التسوية يف الفرع كما ال ينفذ اإلقرار ومها مجيعا نافذان يف األصل ف
  هلذا املعىن 
  واألستاذ أبو إسحاق رمحه اهللا خيتار قبول قلب التسوية ويقول  -  ١٠٥٢

غرض القالب التسوية املبهمة وهي على قضية معقولة معتقدة وإذا ثبتت جرت على املسائل ردا وقبوال وبيانه 
نشاء يظهر تساويهما على تعني املثارات ويستفيد بإثباهتما أمرا واقعا يف االقرار فيما ضربناه مثال أن اإلقرار واإل

مبا ذكره الرادون من مناقضة األصل إذ ال مناقضة يف مقصود التسوية واألمر على ) وال احتفال ( فاجته مراده 
رناها أراه طاردا فإن ما ذكره األستاذ أبو إسحاق وهو احلق املبني عندنا ولكن القالب يف الصورة اليت ذك

التقييد بالتكليف ال أثر له إذ يستوى من غري املكلف إقراره وإنشاؤه طاردا ووجه قبول التسوية استرساهلا على 



عموم األحوال فلينظر الناظر يف منازل القلب نظرا أوليا يف الطرد واإلخالة مث لينظر ثانيا يف التالقي على 
مث ليعقده مبهما كان أو مصرحا به ) األشباه ( ان القلب إن كان يف ملتطم التناقض وعدم التالقي وليحصر إمك

من ) السابع ( وليتكلم عليه كالمه على املعارضات وتندرج التسوية حتت املبهمات وقد جنز القول يف القلب و 
  االعتراضات املعارضة 

حليل كان ما جاء به اعتراضا فإذا نصب اجمليب علة التحرمي فأتى السائل املعترض بعلة يف الت -  ١٠٥٣
صحيحا يف نوعه مث هو مقبول منه يف رسم اجلدل وذهب بعض اجلدليني إىل أن املعارضة غري مقبولة من السائل 

ألنه ينتهض مستدال والذي تقتضيه مراسم اجلدل أن حيصر السائل كالمه يف االعتراضات احملضه والعلة اليت 
  تاج يف الوفاء بإثباهتا إىل تقرير عارض هبا على صيغة األدلة والسائل حي

من املسالك املتقدمة يف إثبات علل األصول ) مبسلك ( علتها باألدلة فان القياس ال يستقل إذ ثبتت علة أصله 
) البانني ( بصورة ) مصورة ( وإن مل يات السائل بذلك كان ما جاء به أمرا غري مثمر وإن أثبت علة األصل 

  اهلادمني وخرج عن رتبة السائلني 
وهذا مسلك ضري به طوائف من املنتمني إىل اجلدل وهو عرى عن التحصيل عند ذوي التحقيق  -  ١٠٥٤

من وجوه منها أن املعارضة اعتراض من جهة أن العلة اليت متسك هبا اجمليب ال تستقل ما مل يسلم عنها وقد 
ثبتا ملذهبه وإمنا أبداها معترضا هبا والذي حصل الوفاق على تسليم االعتراض للسائل وهو مل يبد العلة ثانيا م

فليسغ منه املعارضه اعتراضا والذي يكشف احلق يف ذلك أن اجمليب ملا ) كائن ( حاول منها يف االعتراض حمقق 
يه إفسادها وترجيح علته على ما عورض به كان ذلك مبطال لغرضه  كان بانيا فلو عارضت علته علة عسر عل

لتزم وراء املعارضة إفسادا وال ترجيحا ألنه جرد قصده إىل االعتراض فتبني أن ما أتى به والسائل إذا عارضه الي
من السائل أن يعارض ويضم إىل املعارضة الترجيح أو أفسادا وراء ) املمتع ( اعتراضا فهو اعتراض واقع وإمنا 

  املعارضة كدأب من يبين ويثبت هذا إن فعله كان جماوزة ملراسم اجلدل 
والوفاء ) تصحيحها ( املعارضة أن اجمليب التزم إذ نطق بالعلة ) العلة و ( ومن الدليل على قبول  -  ١٠٥٥

  ولن يتم ) يف مسلك الظن ( بإمتام هذا هذا الغرض منها 

هذا الغرض ما مل تسلم العلة عن املعارضة ولو قيل أظهر االعتراضات وأكثرها وقوعا املعارضات يف تقابل 
رجيحا فاملقصود أنه ال يتطرق الكالم ما مل يغلب على الظن ثبوت علة اجمليب ومن ضرورة الظنون لكان ذلك ت

ذلك درء املعارضات عنها والسائل مرتب يف مراسم النظر إليراد ما يقدح لو ثبت فإذا فعل ما رتب له شيئا 
) من ( ذكره هؤالء تصدى اجمليب لدفعه واجلواب عنه فيكونان متعاونني على البحث اعتراضا وجوابا والذي 

أن السائل ممنوع من اإلتيان بصورة الدليل ال طائل وراءه فإن صورة األدلة ما امتنعت من حيث إهنا تسمى أدلة 
وإمنا امتنعت إذا كان السائل مضربا عن قصد االعتراض آتيا بكالم على االبتداء ليس اعتراضا فهذا خيرم شرط 

مع املسئول ال يتالقيان على مباحثة والغرض من املناظرة التعاون اجلدل من جهة أن السائل إذا كان كذلك 
  على البحث والفحص 

وباجلملة إذا كان يقبل من السائل اعتراض ال يستقل يف نوعه كالما فألن يقبل منه كالم ينقدح  -  ١٠٥٦
ل أن يؤوله فإذا كان ويستقل اعتراضا أوىل ومل خيتلف أرباب النظر قاطبة يف أن اجمليب إذا متسك بظاهرة فللسائ



التأويل مقبوال منه فمن ضرورته اعتضاده بدليل وإذا جاء مبا يعضد التأويل فهو دليل فإن قبل من جهة كونه 
عضد التأويل الواقع اعتراضا فليقبل معارضة القياس بالقياس على قصد االعتراض وإن تشبث متسبث مبنع 

  عظيمني  قبول التأويل من صاحب التأويل فقد تصدى ألمرين

مقر بأن ) وإمكانه ( أحدمها أن يقبل التأويل منه من غري دليل وهذا خرق فإن املستدل معترف بتوجه التاويل 
متمسكه ظاهر وليس بنص فهذا أحد أحد األمرين والثاين أن يفسد باب التأويل على السائل ويتوخى املناظرة 

يف هذا املقام ( ئل أن يعارض الظاهر بالظاهر فقد يقدمه بذكر املسئول ظاهرا وهذا اقتحام عظيم وأن التزم السا
  مث يف هذا اعتراف بقبول املعارضة فليجر مثله يف األقيسة ) 

فإذا تبني أن املعارضة من أقوى االعتراضات الصحيحة املفسدة فاجلواب عنها ينحصر يف مسلكني  -  ١٠٥٧
سالك املذكورة يف االعتراضات الصحيحة والثاين أحدمها أن يتصدى اجمليب إلفساد ما عورض به متسلك من امل

أن يرجح علته على ما عورض به على ما سيأتى شرح قواعد الترجيح وتفاصيلها يف كتاب الترجيح إن شاء اهللا 
ا    تعاىل فإذا مل يتأت أحد املسلكني كان منقطع

و قال قائل ترجيح السائل ومن أسرار املعارضات أنه إذا غلب على الظن استواء العلتني فسدتا فل -  ١٠٥٨
غري مقبول ابتداء واحنسام الترجيح يفسد ما جاء به وليس بني هذين املسلكني مسلك قيل هذا منتهى غرض 
السائل ومنه قال احملققون معارضة الفاسد بالفاسد اعتراض صحيح وعند ذلك يتبني حتقيق املعارضة الصادرة 

   من السائل إذ غرضه اإلفساد احملض ال البناء

مث مما يتصل بأحكام املعارضة أن اجمليب إذا رجح علته مل ينحسم على السائل مسلك معارضه  -  ١٠٥٩
إهنا إذا ثبتت فسد هبا كالم املسئول ومن  الترجيح بالترجيح فليفعل ذلك وليجرد قصده إىل طلب املساواة ف

ان ذاهبا إىل مضاهاة قول البانني خرق السائل أن يتشوف إىل الزيادة على قصد املساواه فإنه إذا فعل ذلك ك
وال يبعد أن ينسب فيه إىل اجلهل مبراسم اجلدل فلو ذكر املسئول ترجيحا فعارضه السائل بترجيحني ويف 

من كالم ) ولكنه أوقع ( أحدمها كفاية يف طلب املساواة فهو جماوز لسواء القصد وإن عارض بترجيح واحد 
غريه ومنعه من اإلتيان به مينعه من معارضة العلة بعلة أجلى منها ) جيد ( املسئول فهذا يقبل منه فإنه قد ال 

وأظهر يف بوادي الظنون والسبب يف قبول هذا الفن أن ما يف الترجيح من مزية القوة والظهورال ميكن قطعه من 
  ذلك الكالم وهو إذ جيء به اعتراض فليقبل اعتراضا إذ مل يقبل بناء وابتداء فهذا منتهى الكالم يف 

ومما يتعلق باملعارضة وهو مفتتح القول يف الفرق أن السائل إذا اقتصر على معارضة علة األصل بعلة  -  ١٠٦٠
يأت بعلة مستقلة ذات فرع وأصل على ما نعهده من صيغ التعليل فهذا يستند أوال ) حبكم األصل ومل ( أخرى 

مضى يف ذلك قول بالغ فمن مل مينع تعليل حكم إىل ماسبق متهيده من أن احلكم الواحد هل يعلل بعلتني وقد 
منتهى مراده ولو سلم له ) علة ( بعلتني مل يعتد مبا جاء به السائل اعتراضا من جهة أن ثبوت ما أورده السائل 

  ما حياوله مل يندفع دليل املسئول وقد ذكرنا ما خنتاره يف ذلك وأهنينا الكالم غاية انفصل القول عنها مع 

حلكم الواحد ال يعلل بعلتني فليقع التعويل على املختار ووراءه عرض الفصل فإنا رأينا امتناع ذلك القطع بأن ا
وقوعا وإن كان ال ميتنع من ناحية التجويز العقلي فينشأ من ذلك قضية جدلية لطيفة مشوبة حبقائق األصول 



  مسألة 
عارض علة األصل اليت جعلها املسئول رابطة إذا قبلنا من السائل معارضة العلة بالعلة املستقلة فلو  -  ١٠٦١

القياس بعلة أخرى وزعم أن العلة ما أبداها معترضا ال ما أتى به املعلل جامعا رابطا فمن اجلدليني من يرى ذلك 
اعترضا واقعا وأوجب على اجمليب اجلواب عنه ومنهم من مل يره اعتراضا فاملذهبان مجيعا يف املسألة املعقود 

  نع تعليل احلكم بأكثر من علة واحدة مبنيان على م
رأى ذلك اعتراضا فوجهه أن من شرط سالمة علة اخلصم عروها عن املعارضة من جهة { فأما من  -  ١٠٦٢
العلة فإذا أبدى املعترض علة أخرى فقد عارض معارضه ميتنع معها لو صحت تقديرا ثبوت ) تعدد ( امتناع 

املستقلتني اجلاريتني على التناقض يف التعارض وحقيقة هذا املذهب آيل إىل علة اجمليب كما ميتنع ذلك يف العلتني 
أن املعلل ال يستقل كالمه ما مل يبطل مبسلك السرب كل ما عدا علته مما يقدر التعليل به فإذا علل ومل يبسر 

  فعورض يف معىن األصل بعلة فكأنه طولب بالوفاء بالسرب وتتبع كل ما سوى علته بالنقض 
  ومن مل ير ذلك اعتراضا استدل بأن إبداء معىن آخر من املعارض  -  ١٠٦٣

على صورة دعوى عرية عن الدليل وقد سبق املسئول يف إثبات معىن أصله بالدليل إما معتنيا به بعد طرد العلة 
ومضمنا ذلك علته من جهة إشعارها ووفقها وإخالتها والسائل إذا ابدى معىن غري مقرون بدليل على هتيئة 

وصالحه لكونه علة للحكم فصيغة كالمه معارضة كالم مدلول عليه بدعوى فهذا القائل لو أبدى املعىن وقرنه 
  مبا يعد دليال على إثبات املعىن كانت معارضة مقبولة ويتعني إذ ذاك على املسئول اجلواب عنه 

إىل أنا هل نوجب على املعلل فريجع مطلب املسألة املبينة على امتناع تعليل احلكم بعلتني فصاعدا  -  ١٠٦٤
التتبع والسرب أم ال وذلك جيري وكالم السائل دعوى حمضه ولو أتى السائل بدليل على ما ) علته ( بعد إثباته 

يعود ( أبداه من معناه فيتعني اجلواب عنه على هذا األصل وهذه املسألة اليت ذكرناها متصلة باملعارضة وحتقيقها 
  فيه الثامن من االعتراضات فصل يف الفرق  يف الفرق وحقائق القول) 

قدميا وحديثا فذهب ذاهبون إىل أنه ليس باعتراض ) فيه ( فأما الفرق فقد ظهر خالف أرباب اجلدل  -  ١٠٦٥
وسبق إليه طوائف من األصوليني وذهب مجاهري الفقهاء إىل أنه من أقوى االعتراضات وأجدرها باالعتناء به فأما 

مقبوال فإن متعلقه وجوه منها أن اجلامع مل يلتزم جبمعه مساواة الفرع لألصل يف كل القضايا  من مل يعده اعتراضا
  وإمنا مغزاه 

ومنتهاه إثبات اجتماع األصل والفرع يف الوجه الذي يبغيه فإذا استتب له ما يريده من ذلك وينتحيه وكان 
وهو قار على حاله وصاحب اجلمع معترف وجها يعترف به الفقيه يف قصد اجلمع ويرتضيه فالفرق يقع وراءه 

بأنه غري ملتزم اجتماع الفرع واألصل يف كل ورد وصدر وكل سؤال استمكن املعلل من االعتراف مبقتضاه مع 
االستمرار على مقصده من العلة فليس قادحا وإمنا االعتراض القادح ما يرد مناقضا ملقصود املسألة نعم إن 

من إبطال اجلمع فذاك السؤال اعتراض مقبول وليس فرقا وإمنا يتحقق هذا )  وقف موقف الفارقني( متكن من 
ا جاء به املعلل زاعما أنه مناسب خميل فيتبني أن الذي تعلق به غري مشعر باحلكم ويلتحق كالمه  بان خيرم م

ع بعد سالمة فقه بالطرد املقضى ببطالنه فإذا متكن السائل من ذلك فال حاجة به إىل الفرق وإمنا الفرق هو الواق
  اجلمع فينبغي أال يلتزم ملا سبق من أنه غري مناقض ملقصود املعلل 



وذهب معظم احملققني إىل قبول الفرق وعده من األسئلة الواقعة واحتج القاضي رمحه اهللا بأن متبوعنا  -  ١٠٦٦
قد كانوا جيمعون ويفرقون يف األقيسة والعمل هبا وما درج عليه األولون قبل ظهور األهواء واختالف اآلراء ول

وثبت اعتناؤهم بالفرق حسب ثبوت تعلقهم باجلمع وقد ثبت ذلك يف وقائع جرت يف جمامع من أصحاب النيب 
سلم منها القصة اجلارية يف إرسال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رسوله وحتميله إياه هتديد  صلى اهللا عليه و 

ة مث أنه رضي اهللا عنه مجع الصحابة واستشارهم يف اجلنني فقال عبد مومسة واجهاضها باجلنني ملا بلغها الرسال
  الرمحن ابن عوف رضي اهللا عنه إنه مؤدب وال أرى عليك بأسا فقال علي رضي اهللا عنه إن مل جيتهد فقد 

غشك وإن اجتهد فقدأخطأ أرى عليك الغرة قال القاضي رمحه اهللا كانوا رضى اللة عنهم ال يقيمون مراسم 
والتحرير ويقتصرون على املرامز الدالة على املقاصد فكأن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه حاول  اجلمع

تشبيه تأديبه باملباحات اليت ال تعقب ضمانا وجعل اجلامع أنه فعل ما له أنه يفعله فاعترض عليه علي رضي اهللا 
اليت جيب الوقوف فيها دون ما ) عزيرات كالت( عنه وشبب الفرق وأبان أن املباحات املضبوطة النهايات ليست 

يؤدى إىل إتالفات ولو تتبع املتتبع مناظرات أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مسائل اجلد وغريها 
من قواعد الفرائض أللفى معظم كالمهم يف املباحثات مجعا وفرقا ويهون على املوفق تقدير جريان اجلمع 

  دا يف طريق النقل املستفيض والفرق من األولني جمرى واح
فهذا كالم القاضي وال يتبني مدرك احلق إال بتفصيل نبديه وفيه تبني مدرك احلق يف الفرق فنقول  -  ١٠٦٧

رب فرق يلحق مجع اجلامع بالطرد وإن كان لواله لكان اجلمع فقهيا فما كان كذلك فهو مقبول ال حمالة غري 
مجع اجلامع ويزيد فيه ما يوضح ) يعيد ( آية هذا القسم أن الفارق معدود من الفروق اليت خيتلف فيها ومن 

بطالن أثره ومثال ذلك أن احلنفى إذا قال يف مسألة البيع الفاسد معاوضة جرت على تراض فتفيد ملكا 
امللك بالشرع خبالف ) فنقلت ( كالصحيح فيقول الفارق املعىن يف األصل أهنا معاوضة جرت على وفق الشرع 

ا أدعاه من إشعاره املعاو ضة الفاسدة فينتهض هذا الكالم إذا ويف صاحبه بتحقيقه مبطال إخاله كالم املعلل وم
  باحلكم فهذا النوع مقبول ومن خصائصه إمكان البوح منه بالغرض ال على سبيل الفرق بأن 

  فه الفقيه يقول السائل ال تعويل على التراضي بل املتبع الشرعي يف الطرق الناقلة إىل حد ما يعر
ومما يقع مدانيا هلذا أن احلنفي إذا قال طهارة باملاء فال تفتقر إىل النية كإزالة النجاسة فالفارق يعيد  -  ١٠٦٨

فقه ) خيرم ( كالمه ويزيد قائل املعىن يف األصل أهنا طهارة باملاء عينيه والوضوء طهارة حكمية ومقصودة أن 
ستشهدنا به أوال من جهة أنا نرى مدار الكالم يف هذه املسألة على اجلامع ويلحقه بالطرد وهذا حمطوط عما ا

األشباه وقد يظن احلنفي أن الطهارة باملاء أشبه بالطهارة باملاء والفارق يدعى مسلكا فقهيا وإمنا يبغي تشبيها 
ه من حقائق ومدار الكالم يف املسألة األوىل على اتباع التراضي أو اتباع الشرع فليفهم الفاهم ما يلقى إلي

  الكالم 
( ومما جنريه مثال أن املالكي إذا قال اهلبة عقد متليك فيترتب على صحة اإلجياب والقبول فيها امللك  -  ١٠٦٩

فإذا قال الفارق املعاوضة متضمنها النزول عن املعوض والرضا بالعوض وذلك حيصل بنفس العقد ) كاملعاوضة 
املشعر بنهاية الرضا مل يكن هذا الفرق مبطال بالكلية فقه ) اإلقباض  (والتربع عقد ال يقابله عوض فيشترط فيه 

اجلمع ولكن سره أن اجلامع أبدا جيمع بوصف عاموالفارق يفرق بوجه خاص فإن مل يبطل ما أبداه من خصوص 



  الفرق يف عموم اجلمع فهذا مما تنازع فيه األصوليون وإن أبطل فقه اجلمع فال شك يف كونه اعتراضا 
  مث الفرق واجلمع إذا ازدمحا على فرق فاصل يف حمل النزاع  -  ١٠٧٠

سقط الفرق وإن ) أخيل ( أبطل اجلمع وإن كان اجلمع ) أخيل ( فاملختار فيه اتباع اإلخالة فإن كان الفرق 
استوى أمكن أن يقال مها كالعلتني املتناقضتني إذا ثبتا على صيغة التساوي وأمكن أن يقال اجلمع مقدم من 

ة وقوع الفرق بعده غري مناقض له واجلامع يقول مل ألتزم انسداد مسالك الفرق كما ذكره الذين ردوا جه
  الفرق فاألوجه اجتاهه ووجوب اجلواب عنه 

فإن قيل هال قلتم الفرق يشتمل على معارضة معىن األصل مث معارضة العلة بعلة مستقلة يف جانب  -  ١٠٧١
نا قد قال بقبول املعارضة كل معترب عليه معول ومضى يف معارضة معىن الفرع فهو على التحقيق سؤاالن قل

األصل ما فيه مقنع والكالم يف الفرق وراء ذلك فإنه ينتظم من جمموع كالم الفارق فقه يناقض قصد اجلامع 
  وهو خاصية الفرق وسره ومن رد الفرق ال يرد املعارضة بل يرد خاصية الفرق 

هب اجلدليني يئول إىل ثالثه مذهب أحدها رد الفرق مجلة وإمنا يستمر هذا وحاصل القول يف مذا -  ١٠٧٢
املذهب مع املصري إىل رد املعارضة يف جانيب األصل والفرع مجيعا وخاصيه الفرق مردودة هذا عند القائل مبا 

رق على اإلطالق سبق تقريره من أن اجلامع إذااستمر مجعه مل حيتفل باالفتراق يف وجه مل يقع له التعرض ورد الف
يستند إىل إبطال املعارضة يف األصل والفرع وعدم املباالة بوقوع الفرق من وجه بعد استمرار اجلمع من اجلهة 

  اليت أرادها اجلامع فهذا مذهب وهو عند احملصلني ساقط مردود 
أن الفرق ليس واملذهب الثاين وهو معزو إىل إبن سريج وهو خمتار األستاذ أيب إسحاق رمحه اهللا  -  ١٠٧٣

األصل مبعىن ومعارضة العلة اليت نصبها املسئول يف ) معىن ( سؤاال على حياله واستقالله وإمنا هو معارضة 
  الفرع بعلة 

مستقلة ومعارضة العلة بعلة مقبولة فإن تردد املترددون يف معارضة معىن األصل فالفرق عند هذا القائل آيل إىل 
  وقد مضى القول بالغا يف قبول املعارضة  ما ذكره واملقبول منه املعارضة

واملذهب الثالث وهو املختار عندنا وارتضاه كل من ينتمي إىل التحقيق من الفقهاء واألصوليني أن  -  ١٠٧٤
بعلة فليس املقصود ) الفرع ( الفرق صحيح مقبول وهو وإن اشتمل على معارضة معىن األصل ومعارضته علة 

ا يبطل فقه منه املعارضة وإمنا الغرض م نه مناقضة اجلمع مث الصحيح املقبول منه ينقسم على الوجه املقدم إىل م
اجلمع رأسا ويلحقه بالطرد وهذا على التحقيق ليس هو الفرق املطلوب فإنه أبدى سقوط فقه علة اخلصم على 

امع مث ذلك صيغة خمصوصة ومنه ماال حييط فقه اجلمع بالكلية ولكنه يشتمل على فقه آخر مناقض لقصد اجل
  ينقسم إىل زائد يف اإلخالة على العلة وإىل مساويها كما سبق 

والقول الوجيز فيه أن قصد اجلمع ينتظم بأصل وفرع ومعىن رابط بينهما على شرائط بينة والفرق  -  ١٠٧٥
ومها يفترقان فيه وهذا يقع على نقيض غرض اجلمع ومن ضرورته ) وفرع ( معىن يشتمل على ذكر أصل 

ة معىن األصل والفرع ولكن الغرض منه مضادة اجلمع بوجه فقه أو بوجه شبه إن كان القياس من فن معارض
الفرق معارضة مل يكن مبعدا ولكن ليس الغرض منه اإلتيان مبعارضة على ) مسم ( الشبه فعلى هذا إذا لو مسى 



يشعر مبفارقة األصل للفرع على الطرد والعكس التصال أحدمها باآلخر بل القصد منه فقه ينتظم من معارضتني 
  مناقضة 

  اجلمع فهذا سر الفرق وسنبني أثر ذلك يف التفاصيل 
ومن وفر حظه من الفقه وذاق حقيقته استبيان أن املعارضة الكربى اليت عليها تناجز الفقهاء وتنافس  -  ١٠٧٦

يف حمل يأيت الفرق صفة عامة  الكالم على الفرق واجلمع أبدا يأيت مبا خييل اقتضاء اجلمع ويكون ما يأيت به
باإلضافة إىل الفرق ويأيت الفارق بأخص منه مع االعتراف به ويبني أن الفرع واألصل إذا افترقا يف الوجه 

اخلاص كان احلكم بافتراقهما أوقع من احلكم باجتماعهما للوصف العام مث يتجاذبان أطراف الكالم فهذا قول 
وبيان املختار الذي ينتحيه احملققون وما مهدناه يتهذب مبسائل نذكرها بالغ يف حتقيق املذهب وسر كل رأي 

  مسألة ) مسائل يف الفرق ( تترى إن شاء اهللا تعاىل 
احلكم مناقضا ) به ( إذا ذكر الفارق معىن يف األصل مغايرا املعىن املعلل وعكسه يف الفرع وربط  -  ١٠٧٧

األصل على القول بقبول الفرق ذهب طوائف من اجلدليني حلكم علة اجلامع فهل يشترط رد معىن الفرع إىل 
إىل أن ذلك ال بد منه وهذا ينبين على أصلني أحدمها املصري إىل إبطال االستدالل على ما سيأيت القول فيه 

مشروحا بعد جناز القول يف القياس إن شاء ااهللا تعاىل ومن ينفي االستدالل ال جيوز االستمساك قط مبعىن غري 
  إىل أصل وإن كان مناسبا خميال فهذا أحد مستند 

ينبغي أن تشتمل على علة مستقلة ) واملعارضة ( الثاين أن الغرض من الفرق املعارضة ) األصل ( األصليني و 
  فهذا مأخذ هذا املذهب 

قال القاضي رمحه اهللا رأينا تصحيح االستدالل على ما سيأيت ولو كنت من القائلني بإبطال  -  ١٠٧٨
إبداء فقه يناقض غرض اجلامع وهذا حيصل من ) من الفرق ( الل لقبلته على صيغة الفرق فإن الغرض االستد

ا أبداه الفارق من حيث إن العلة مستندة  غري رد إىل أصل مث قد يقع الكالم وراء ذلك يف ترجيح العلة على م
ح فآل حاصل القول يف هذه إىل أصل وما أظهره الفارق ال أصل له وفيه كالم يطول استقصاؤه يف الترجي

مضادة مجع اجلامع ) يف ( املسألة إىل أن من يري الفرق معارضة ينزل منزلة املعارضات ومن يرى خاصية الفرق 
  فال يشترط فيه ما يشترط يف العلة املستقلة مسألة قريبة املأخذ من اليت تقدمت 

أن ) إىل ( يف جانب الفرع إىل أصل  ذهب ذاهبون من الذين صاروا إىل أن شرط الفرق استناده -  ١٠٧٩
الفارق إذا أبدى يف األصل معىن مغايرا ملعىن املعلل فينبغي أن يرد ذلك أيضا إىل أصل فيأيت يف كالمه يف شقي 

الفرع واألصل بأصلني وال شك أن صدر هذا الكالم عن رأي من ينكر االستدالل وال يراه حجة وذهب 
   األصل إىل أن ذلك غري مشروط يف األصل آخرون ممن يشترط استناد الفرع إىل

  واحتج كل فريق على خمالفة مبا عن له 
فأما من مل يشترط ذلك فتمسك بأن الغرض األظهر من الفرق معارضة معىن األصل والتحاقه يف  -  ١٠٨٠

) كلفناه ( ذلك بأصل فقد وىف باملعارضة يف حمل اخلالف فكفاه ذلك وأيضا فإنا لو ) أيد ( حمل النزاع فإذا 
إحلاق معناه الذي أبداه يف جانب األصل بأصل فقد ال ميتنع يف ذلك األصل الذي نقدره معارضه معىن آخر مث 



قد ينقدح رد ذلك املعىن إىل أصل ثابت ويلزم من مساق ذلك أن يقال إذا عورض معىن األصل فعلى املسئول 
فإنه واملعترض تساويا يف ادعاء معنيني ) آخر ( صل وقد عورض معناه مبعىن غريه أن يأيت مبعناه الذي ادعاه بأ

مل يبطل أحدمها معىن ) إذا ( إىل إبداء أصل آخر أوىل من الثاين إذ املسألة فيه ) باالحتياج ( فليس أحدمها 
صاحبه بل اقتصر على معارضته مث ال يزاالن كذلك يف كل مستند وتتعطل املسألة عن غرضها وحتوج املعلل 

  أصول ال ينتهي القول فيها إىل ضبط وهذا ظاهر البطالن  واملعترض إىل
وقد نقل بعض النقلة أن من صار إىل التزام ذلك يذهب إىل أن الكالم ال يقف أو ينتهي الكالم إىل  -  ١٠٨١

ال  أصل يتحد معناه وال يتأيت معارضة فيه وهذا تكلف عظيم وأمر معوص ومن شرط ذلك يقول كل كالم 
ل مردود وإذا تأيت معارضة معىن األصل مبعىن آخر فقد صار معىن األصل متنازعا فيه فال بد أصل له فهو استدال

  من تأييد الكالم بأصل غريه 

والكل عندنا ضبط وختليط ومن احاط بسر الفرق واستبان أن الغرض منه هذا مل يتخيل كل هذا  -  ١٠٨٢
  ضادة قصد اجلامع كما سبق تقريره مسألة االحنالل ومل يشترط يف الفرق إال ما يليق ويطلب منه وهو م

وإذا متكن الفارق من إبداء معىن يف األصل مغاير ملعىن اجلامع وعكسه يف الفرع من غري مزيد فهو  -  ١٠٨٣
الفرق الذي فيه الكالم وإن احتاج إىل إبداء مزيد يف جانب الفرع فقد ظهر اختالف اجلدليني فيه وال معىن 

معارضة فمقتضى مذهبه أن الزيادة ممتنعة فإن الفارق معارض واملعارضة تنقسم إىل  للتطويل فمن اعتقد الفرق
ا يذكر ابتداء وال أثر الختالف الصيغ عند هذا القائل والغرض املعارضة  ما يذكر على صيغة الفرق وإىل م

  احملضة 
طلب من الفرق اخلاصية اليت ذكرناها وهي مضادة اجلمع فيخرم هذه القضي -  ١٠٨٤ ة عند مسيس ومن 

احلاجة اىل ذكر زيادة ومزية يف جانب الفرع فإنا قد أوضحنا أن الفارق مستمسك جبهة خاصة مرتبة على اجلهة 
العامة اليت مجع هبا اجلامع مشعرة باقتضاء االفتراق فإذا كان عكس معىن األصل على قضية اخلصوص غري 

 بذاته جاريا على حقيقته وخاصيته فإن كان يتأتى مشعر بنقيض ما أشعر به الوصف العام مل يكن الفرق مستقال
مع مزية يف إشعار باالفتراق فهو على تكلف وبعد فإن صفوة الفرق مأخوذة من متلقي النفي واإلثبات والطرد 

املزيد املذكور يف جانب الفرع يقع خارجا عن قضية الفرق ) أن ( والعكس من غري احتياج إىل مزيد وال شك 
  جانب األصل ذكر على الثبوت إذ لو كان هلا ذكر لكان الفرق جاريا على سداده إذ ليس هلا يف 

وقد يذكر الفارق مزيد الدرء قاعدة ولو مل يذكرها لو ردت تلك القاعدة نقضا فيقع عند ذلك الكالم يف أن 
إىل إعادته  القواعد هل تنقض األقيسة إذا كانت مستقلة وقد قدمنا يف ذلك أبلغ قول يف فصل النقض فال حاجة

  مسألة 
مما ذكره الذاكرون على صيغة الفرق وليس هو على التحقيق فرقا وإن كان مبطال للعلة ما ننص  -  ١٠٨٥

ذلك احلكم منفي يف ) وأصل ( خمتلف فيه ومتفق عليه يف تفصيل حكم ) بني ( عليه اآلن فنقول إذا مجع اجلامع 
النية ما تعني أصله مل يشترط فيه تعني النية كرد الغصوب )  تعيني( األصل مثل أن يقول احلنفي يف منع اشتراط 

والودائع فنقول أصل النية ليس مرعيا يف األصل وهو معترب يف حمل النزاع وهذا قد نورده على صيغة الفرق 
وليس بفرق ولكن اجلمع باطل باتفاق األصوليني فإن الكالم يف تفصيل النية يقع فرعا لتسليم أصل النية وأبو 



نيفة رضي اهللا عنه ال يراعي التعيني مع اشتراط أصل النية صائرا إىل أن أصل النية كاف مغن عن التفصيل ح
والتعيني فكيف يتأتى االستمساك مبا ال يشترط أصل النية فيه وال يعد من قبيل القربات فهذا إذا باطل من قصد 

  منه كما متهد ذكره فيما سبق ) أخص ( اجلامع وصيغة الفرق تقرر اجلمع ويقع وراءه أفتراق يف أمر 

  فصل يف االعتراض على الفرع مع قبوله يف األصل

والقول الوجيز يف ذلك أن كل ما يعترض به على العلل املستقلة فقد يذكر فرضه موجها على  -  ١٠٨٦
ال نرى الفرق معارضة فمستنده إىل صورة معارضة مث تل ك القول الفارق يف جانب الفرع وحنن وإن كنا 

الصورة يف النفي واإلثبات تثبت خاصة كما سبق تقريرها فإذا بطل مستند الفرق بطل الفرق فأما الكالم املظهر 
يف جانب األصل فحاصله ادعاه معىن آخر وينتظم عليه اخلالف القائم يف أن احلكم هل يعلل بعلتني فمن مل ميتنع 

يتأتى ذلك إذا استمكن من طرد املعىن الذي أبداه الفارق من تعليل احلكم بعلتني فقد يقول أنا قائل هبما وإمنا 
يف جانب األصل على وجه يطابق مذهبه وأما حنن فال نرى تعليل حكم بعلتني أمرا واقعا وإن مل نستبعده يف 

املعلل يف األصل باملعنيني إذا جرى له ) وقول ( مساق األقيسة أن لو قدر وقوعه واألولون يرون الفرق سؤالني 
غري كاف فإن الكالم يف جانب الفرع قائم بعد والسؤاالن على هذا الرأي ال ارتباط ألحدمها بالثاين فكأن ذلك 

  الفارق وجه سؤالني فتعرض املعلل للجواب على أحدمها 
وحنن نقدر اآلن النفسنا مذهبا ال نعتقده ونبين عليه سرا هو خامتة الكالم يف الفرق فنقول لو كنا  -  ١٠٧٨

ا رأينا مصري املعلل إىل القول هبما جوابا عن سؤال من جهة أن الفرق من القائلني  بتعليل حكم واحد بعلتني مل
  وإن اشتمل على كالمني فهو يف 

حكم سؤال واحد وقد استقل كالم الفارق وجرى مرامه يف اإلشعار بالفرق فإذا قال املعلل بالعلتني يف األصل 
عن الفرق الواقع السامل عما يعترض على املعاين واملعلل عدم  مل خيرم ذلك غرض الفارق واجلواب اخلاص

  إشعاره بإثارة الفرق أو يتبني ترجيح مسلك اجلامع عن طريق الفقه يف اقتضاء اجلمع على مسلك الفارق مسألة 
األصل معكوسا من الفرع ولكنه أطلق يف جانب األصل حكما ) يف ( إذا مل يذكر الفارق معىن  -  ١٠٨٨
ذكرنا وقع ذلك يف العلل ابتداء  ونفاه يف الفرع فهذا مما طول فيه القاضي نفسه والكالم عندنا فيه قريب وقد 

ومسيناه فيما يظن قياس الداللة أو قريبا من األشباه فإذا قال القائل من صح طالقه صح ظهاره كاملسلم فليس ما 
إذا وقع الفرق على هذه الصفة نظر فإن كانت جاء به من فن املعاين املختصة املشعرة باحلكم وإن كان مقبوال ف

العلة على حنوها قبل ذلك يف األصل ووقع الكالم يف التلويح والترجيح وتقريب األشباه فإن كان القياس معنويا 
فقهيا وجرى الفرق على صيغة إحلاق حكم حبكم فهذا من الفارق حماولة معارضة املعىن املناسب باألشباه أو ما 

وال يقع ذلك موقع القبول فإن أدىن املعاين املناسبة يتقدم على أعلى االشباه املظنونة وهذا يهذبه هو يف معناها 
الترجيح إن شاء اهللا تعاىل وقد انتهى غرضنا يف القول يف الفرق وانتهى بانتهائه الكالم على االعتراضات 

  الصحيحة يف قواعدها 

  فصل القول يف االعتراضات الفاسدة



د من االعتراضات ال ينحصر ويف ضبط ما يصح منها كما تقدم حكم بفساد ما عداه وإمنا ما يفس -  ١٠٨٩
نعقد هذا الباب للكالم على اعتراضات استعملها بعض من البس اجلدل وهي باطلة عند احملققني فال نذكر 

  صيغا منها إال وفيها خالف وحنن نرتبها ونرمسها مسائل أن شاء اهللا تعاىل مسألة 
ذا استنبط القايس علة يف حمل النص وكانت مقتصرة عليه منحصرة فيه ال تتعداه فالعلة صحيحة إ -  ١٠٩٠

عند الشافعي رضي اهللا عنه ونفرض املسألة يف تعليل الشافعي حترمي ربا الفضل يف النقدين بالنقديه وهي خمتصة 
العلة حمل النص كانت باطلة  بالنقدين ال تعدومها وقال بعض أصحاب أيب حنيفة رضي اهللا عنه إذا مل تتعد

واملعتمد يف صحة العلة أهنا مستجمعة شرائط الصحة إخالة ومناسبة وسالمة عن االعتراضات ومعارضات 
واحنصارها على حمل النص وحقيقة هذا ) اقتصارها ( النصوص وهي على مساق العلل الصحيحة ليس فيها إال 

وهذا بأن يؤكد العلة ويشهد بصحتها أوىل من أن يشهد على يئول إىل أن النص يوافق مضمون العلة ويطابقها 
يف ) الشرعية ( فسادها وليس ميتنع يف حكم اهللا تعاىل ووضع شرعه أن تكون العلة املستثارة هي العلة املرعية 

 القضية اليت ثبت حكمها بالنص فإذا مل ميتنع ذلك وقوعا ومل يوجد إال موافقة النص ومطابقته ملوجب العلة فال
  وجه 

  بفسادها ) للحكم ( 
ويتوجه وراء ذلك سؤاالن واالنفصال عنهما يبني حقيقة املسألة أحدمها أن قائال لو قال العلة  -  ١٠٩١

تستنبط وتستثار لفوائدها وال فائدة يف العلة القاصرة فإن النص يغين عنها ولسنا مننع الظان أن يظن حكمه يف 
عد وليس ذلك حمل اخلالف املعىن بالصحة والفساد فإن الغرض إبانة مورد النص ومن اكتفى هبذا التقدير سو

كون العلة القاصرة مأمورا هبا ومعىن صحتها موافقتها األمر ومعىن فسادها عدم تعلق األمر هبا وال حرج على 
إن مل )  القاصرة( املفكرين يف استنباط حكم إذا مل يكن استنباطهم مناطا ألمر فيخرج من ذلك أن القائل بالعلة 

يظهر هلا فائدة لزمه االعتراف بكوهنا ساقطة االعتبار خارجة عن تعلق األمر الشرعي ولقد أضطرب أرباب 
  األصول عند هذا املنتهى 

وحنن نذكر املختار من طرقهم ونعترض على ما يتطرق االعتراض إليه مث ننص على ما نراه قال  -  ١٠٩٢
إذا جرت ( عليل حترمي التفاضل يف النقدين حترمي التفاضل يف الفلوس قائلون ممن يصحح العلة القاصرة فائدة ت

إن استعملت ) نقودا وهذا خرق من قائله وضبط على الفرع واألصل فإن املذهب أن الربا ال جيري يف الفلوس 
 أن نقودا فإن النقدية الشرعية خمتصة باملصنوعات من التربين والفلوس يف حكم العروض وإن غلب استعماهلا مث

صح هذا املذهب قيل لصاحبه إن كانت الفلوس داخلة حتت أسم الدراهم فالنص متناول هلا والطلبة بالفائدة 
  قائمة وإن مل يتناوهلا النص فالعلة متعدية إذا واملسألة مفروضة يف العلة القاصرة 

ن فالنص مغن عن حمل طرد وقال قائلون العلة القاصرة تفيد بعكسها فإذا ثبتت النقدية علة يف النقدي -  ١٠٩٣
ال مفهوم له فهذا وجه إفادة العلة ) اللقب ( العلة ولكن عدم النقدية يشعر بانتفاء حترمي الربا والنص على 

ال استقالل باجلواب عنها منها أن االنعكاس ال يتحتم يف علل  ويتوجه على هذا وجوه من الكالم واقعة 
ا مع انتفاء العلة املعينة وإذا كان ذلك ال ميتنع فالعكس يضطر إىل األحكام وال ميتنع ثبوت علة يناط احلكم هب

إبطال ما يدعيه اخلصم من العلة يف معارضة العكس فإن مل يقدر على ذلك مل يستقل كالمه وإن متكن من افساد 



اللة ما يبديه اخلصم من العلل املتعدية فال حاجة أيضا إىل تكلف العكس فإن األحكام تثبت غري متعلقة بد
مث يكفيه يف حمل العكس عدم الدالالت على ثبوت نقيض ( وأمارة فليكتف الناظر بالنص يف حمل إثبات احلكم 

الذي يشهد عليه النص يف حمله ورجع حاصل القول إىل تكلفة طردا وعكسا من غري فائدة ومما يوضح ) احلكم 
ت نقيض حكم الطرد وبعكسها بشرطني أحدمها الغرض يف ذلك أن العلة إمنا تنعكس ويتعني التعلق هبا يف إثبا

أن تكون خميلة يف الطرد والعكس يشعر العدم فيها بالعدم كما يشعر الوجود فيها بالوجود واآلخر أال ختلف 
العلة الزائلة يف الثبوت علة فإن مل ختلف علة وأحال النفي يف االنتفاء إحالة الثبوت يف اإلثبات فإذ ذاك يتصور 

  حمل الطرد 

يمة عما يشترط سالمة العلل عنها وإذا وا لعكس بصورة مسألتني مشتملتني على علتني وكل واحدة منهما سل
كان األمر كذلك فلتكن النقدية خميلة حىت يتخيل فيها االنعكاس وليست النقدية خميلة فقهية فقد سقط طلب 

  إفادهتا من جهة االنعكاس 
ا ألمر  فإن قال قائل إذا سلمتم أن العلة اذا -  ١٠٩٤ مل تفد فال حيكم عليها بصحة وال فساد وال تقدر متعلق

وال هني وعدت خطرة يف جماري الوسواس وخرجت عن الرتب املعول هبا يف األقيسة فإين تستعمل هذه العلة 
القاصرة قلنا إن كان كالم الشارع نصا ال يقبل التأويل فال نرى للعلة القاصرة وقعا ولكن ميتنع عن احلكم 

إذا كان قول الشارع ظاهرا يتأتى تأويله وميكن تقدير محله ) يفيد ( ها ملا ذكرناه يف صدر املسألة وإمنا بفساد
( على الكثري مثال دون القليل فإذا سنحت علة توافق الظاهر فهي تعصمه عن التخصيص بعلة أخرى ال تترقى 

  مرتبتها على املستنبطة القاصرة ) يف 
ن الظاهر إذا كان يتعرض للتأويل ولو أول خلرج بعض املسميات والرتد مث يف ذلك سر وهو أ -  ١٠٩٥

الظاهر إىل ما هو نص فيه فالعلة يف حمل الظاهر كأهنا ثابتة يف مقتضى النص متعدية إىل ما اللفظ ظاهر فيه حيث 
لة القاصرة عصمته عن التخصيص والتأويل فكان ذلك إفادة وإن مل يكن تعديا حقيقيا فال يتجه غري ذلك يف الع

  ذلك ) عليه من ( فليفهم الفاهم ما يرد 
فإن قيل قول الرسول علسه السالم ال تبيعوا الورق بالورق احلديث نص أو ظاهر فإن زعمتم أنه  -  ١٠٩٦

  باطل وإن كان ) بالنقدية ( نص فالتعليل 

أي حاجة إىل التعليل فهذا ظاهر فاألمة جممعة على إجرائه يف القليل والكثري فقد صار بقرينة االمجاع نصا ف
منتهى القول فيه فنقول أما احلظ األصويل فقد وفينا به واألصول ال تصح على الفروع فإن ختلفت مسألة 

  فلتمتحن حبقيقة األصول فإن مل تصح فلتطرح 
ا ذكرمتوه تصريح بإبطال التعليل بالنقدية قلنا مل نر أحدا ممن خاض يف مسائل الربا ع -  ١٠٩٧ لى فإن قيل م

حتصيل فيما نورده ونصدره والصحيح عندنا أن مسائل الربا شبهية ومن طلب فيها إخالة اجترا على العرب 
كما قررناه يف جمموعاتنا مث الشبه على وجوه فمنها التعلق باملقصود وقد بينا أن املقصود من األشياء األربعة 

ا الطعم واملقصود من النقدين النقدية وهي مقتصرة ال حمالة ول يست علة إذ الشبه هلا وال إخالة فيها ولكن مل
  انتظم فيها اتباع املقصود عد من مسالك االشياء األربعة وليس بعد هذا هناية 

السؤال الثاين فإن قال قائل النص مقطوع به والعلة مستنبطة مظنونة وجمال االجتهاد عند انعدام  -  ١٠٩٨



ظنونة وهذا قريب املأخذ من السؤال األول فإن غايته ترجع إىل القواطع فلتبطل العلة القاصرة من حيث إهنا م
أن ال فائدة فيها وال أثر هلا وما اخترناه يدرأ هذا فإنا بينا أن العلة إمنا تستنبط ولفظ الشارع ظاهر مث نبهنا على 

  التحقيق 
  وقد ذكر بعض املنتمني إىل األصول وهو احلليمي طريقة  -  ١٠٩٩

قال من ينشئ نظره ال يدري أيقع على قاصرة أم متعدية فإن العلم بصفة العلة غري ممكن يتبجج هبا و( وأخذ ( 
فإن اخلصم ال ينكر هذا وإمنا ) النزل ( اجلهة وقائل هذا قليل )  ٥( حالة إنشاء النظر فيجب النظر من هذه 

  يد إذا على ما تقدم اخلالف فيما حتقق قصوره فما قول هذا الشيخ إذا انكشف النظر والعلة قاصرة وال مز
مث تكلم القائلون بالعلة القاصرة إذا عارضتها علة متعدية وثبت مبسلك قاطع من إمجاع أو غريه  -  ١١٠٠

احتاد العلة يف مورد النص فأي العلتني أقوى فذهبت طوائف من الفقهاء إىل أن املتعدية أقوى من حيث إهنا 
ذ أبو إسحاق إىل أن القاصرة أوىل فإن النص شاهد حلكمها املفيدة والقاصرة يغىن النص عنها وذهب األستا

وامتنع آخرون من الترجيح من جهة التعدي والقصور وكل ذلك عندنا خارج عن حقيقة املسألة ومن أطلع 
  على ما قدمناه هانت 

صرة وهو عليه هذه املدارك وآل القول إىل أن القاصرة واملتعدية إذا سنحتا يف مورد ظاهر والظاهر شاهد للقا
أيضا شاهد يف مضمونه للمتعدية فإن املتعدية تستوعب حمل الظاهر وتزيد فقد استويا يف الشهادة واختصت 

املتعدية باإلفادة وهي املعتربة يف تقدير توجه األمر بالقياس فإذا جرت املتعدية سليمة مل يقدح فيها غري معارضة 
  القاصرة 
ىل وهذا إذا استوتا يف املرتبة جالء وخفاء وسيعود هذا الفصل والذي يظهر عندي أن املتعدية أو -  ١١٠١

فإن العلة اليت عداها اخلصم فيها ) النقدين ( بعينه يف كتاب الترجيح إن شاء اهللا تعاىل وما قدرناه ال جيري يف 
 باطلة من وجوه سوى املعارضة وإمنا الذي ذكرناه كالم مرسل حيث يتصور سالمة القاصرة واملتعدية ولو

  فرضت كل واحدة منهما مفردة مسألة 
ومن االعتراضات الفاسدة أنه إذا تعلق املتعلق مبا يدل على فساد يف الفرع واستشهد به على فساد  -  ١١٠٢

األصل كان ذلك مقبوال عند احملققني وقد يناكد يف مدافعه ذلك بعض اجلدليني ويقول التفريع تسليم األصل 
يف الفرع اعتراف بصحة االصل وثبوته فإذا قلنا نكاح ال يفيد احلل مع وخوض يف تسليم الفرع والتصرف 

  األصول إذا كانت ) صحة ( إمكان االستمتاع وجهوا هذا السؤال وهذا االعتراض فاسد ال خفاء بسقوطه فإن 

أن يدل على فساد األصول وإمنا يستمر هذا االعتبار إذا قدر املعترب ) ففساد الفروع ( تقتضي صحة الفروع 
األصل إذا صح مقتضاه نقيض ما ثبت يف الفرع يف حمل االعتالل وإذا ثبت ذلك كان ذلك باعتبار حكم الفرع 
ا فيه الكالم فإذا ثبت اقتضاء أصل  يف هناية الظهور وغاية القايسني الوصول إىل غلبات الظنون وال مزيد على م

لى الصحة وال يبقى مع هذا اإلحلاح اجلديل حكما وتبني أن ذلك احلكم غري ثابت ظهر أن األصل مل يثبت ع
  وجلاجة يف عبارة األصل والفرع معىن 

ومن لطيف الكالم يف ذلك أن من ال يقول باالستدالل ويزعم أن كل معىن يستدعي االستناد إىل  -  ١١٠٣



اذا سلم  فإنه) أصال ( أصل وإن كان خميال فالذي يقتضيه قياسه أن يستثين هذا الفن ويقول به وإن مل جيد 
اقتضاء العقد حكما مث مل يثبت مقتضاه فال يستريب يف اختالل العقد إذا ختلف عن اقتضائه مث من صحح هذا 

من قياس املعىن أو من قياس الشبه فقال قائلون هو من أجلى األشباه وقال ) هل هو ( النوع اضطربوا يف أنه 
ة الداللة كقول القائل من صح طالقه صح ظهاره بل آخرون هو من أقيسة املعاين والصحيح عندنا أنه من أقيس

فإنه تعلق بغري مقتضى الشيء وال جيوز احملصل مباينة املقتضى مقتضاه والطالق ) منه ( هذا الذي حنن فيه أعلى 
  والظهار حكمان متغايران 

  مسألة 
عترض هال طردهتا يف ومن االعتراضات الفاسدة أنه إذا طرد طارد علة يف حكم واستمر له فقال امل -  ١١٠٤

حكم آخر بعينه فهذا االعتراض فاسد مثاله أنا إذا اعتربنا كون الشيء مقتاتا مستنبتا يف تعلق العشر فإنا نسلم 
يف حترمي ربا الفضل فإذا ) ذلك ( هذا االعتبار عن وجوه االعتراضات الواقعة فقال املعترض بعد هال اعتربمت 

كاة فنقول هذا ال وجه له فإن من طرد علة يف حكم فال يلتزم إال كوهنا مشعرة أبطلتموه يف الربا فأبطلوه يف الز
به إن كانت معنوية مع السالمة عن الوجوه املبطلة وال سبيل إىل تكليف املعلل طرد علته يف مجيع األحكام فإن 

اجلدل يف املسلك احلق  زعم املعترض أن حترمي الربا يف معىن الزكاة كان مدعيا مطالبا بإثبات ما يدعيه هذا حكم
وليس من املدافعات ولكن الناظر البالغ مبلغ االجتهاد إذا كان يبغي مدرك مأخذ الكالم فحق عليه أن يعرف 

  انفصال كل باب عما عداه يف سبيله وليس كل ما يلتزمه اجملتهد يف نفسه يلزمه البوح به يف النظر مسألة 
  يف ) افتراقهما ( فرق بني األصل والفراغ مبا هو نتيجة ومن االعتراضات الفاسدة التعرض لل -  ١١٠٥

االجتماع واخلالف ومثاله إذا قاس القايس النبيذ املشتد على اخلمر فقال املعترض مستحل اخلمر كافر 
ومستحل النبيذ ال يفسق وهذا يرجع حاصله إىل أن حترمي اخلمر متفق عليه ثابت من جهة الشرع قطعا ومنكر 

وحترمي النبيذ خمتلف فيه ومن هذا اجلنس قول أصحابنا يف طلب الفرق بني املدبرة  ذلك جاحد للشرع
واملستولدة إن القضاء ببيع املستولدة منقوض خبالف املدبرة وهذا باطل لصدره عن افتراق األصل والفرع يف 

  ظهور احلكم يف األصل وكونه جمتهدا فيه يف الفرع مسألة 
قول القائل احلكم يثبت يف األصل متأخرا واملعلول ال يسبق العلة فإذا  ومن االعتراضات الفاسدة -  ١١٠٦

قسنا الوضوء يف االفتقار إىل النية على التيمم قالوا ثبوت التيمم متأخر عن الوضوء واجلواب عن ذلك الئح 
الوضوء به يف وال يليق هبذا اجملموع ذكر أمثال ذلك إال رمزا فنقول إذا ثبت اشتراط النية يف التيمم فاعتبار 

احلال متجه وسؤال املعترض مباحثة عن أمر منقض وحقه أال يتعرض ملا مضى فإن الناظر يف تأخر النزاع قد ال 
يشك يف أن النية يف الوضوء كانت عند مثبتيها مدلولة بداللة أخرى قبل ثبوت التيمم فإذا ثبت التيمم دل 

مستنكر يف دالالت العقول فما الظن باألمارات مث ال ميتنع عليها والعالمات قد تترتب تقدما وتأخرا وذلك غري 
  أن يقال إذا ثبت كون الوضوء يف معىن التيمم مث ثبتت النية يف 

التيمم أرشد ذلك من طريق السرب واالستناد إىل أن النية كانت مرعية يف الوضوء فيما سبق وهذا تكلف 
النية ( اضية ومنتهى هذا السؤال آيل إىل املطالبة مبا دل على مستغىن عنه فإن املناظرات ال تدار على األحكام امل



  ثبوت التيمم وهذا ال يلزم اجلواب عنه مسألة ) قبل 
ومن االعتراضات الفاسدة جعل املعلول علة والعلة معلوال مثاله إنا إذا قلنا يف ظهار الذمي من صح  -  ١١٠٧

هارة معلوال والطالق علة وأنا أقول يف األصل املقيس طالقه صح ظهاره كاملسلم فإذا قال املعترض جعلتم الظ
إمنا صح طالقه ألنه صح ظهاره فأجعل ما جعلتموه علة معلوال وما جعلتموه معلوال علة فإذا  ٩املسلم ( عليه 

كان ال ينفصل ما ادعيتموه عما ادعيناه وال يتأتى متيز العلة عن املعلول مل يصح فإن باب العلة ينبغي أن يتميز 
قيقته وخاصيته عن باب املعلول وقد يستشهد هذا السائل بلقب قرع مسامعه من املعقوالت ويقول العلة حب

واملعلول يف الشرعيات على مضاهاة العلل يف العقليات مث العلة العقلية متميزة عن املعلول فليكن األمر كذلك 
ذا الفن من االعتراض على قياس الداللة يف السمعيات وهذا عند ذوي التحقيق ركيك من الكالم وإمنا يتوجه ه

كالطالق والظهار وما أشبهها فإن الغرض أن يدل باب على باب بوجه يغلب على الظن ومن يروم ذلك 
يتمسك باملتفق عليه من البابني وجيعله علما وداللة على املختلف فيه فإن كان هذا املعترض يتشبث برد قياس 

  الداللة وجيعل 

هذا املقصود فالوجه إثبات هذا الباب من القياس وقد تقدم ذكر ذلك وإن كان يعترف  ما ذكره عبارة عن
بقياس الداللة فالذي ذكره جار فيه مث ال ننكر أن يكون الظهار علما داال على الطالق حيث متس احلاجه إىل 

أما مل ذكره من ذلك والغرض أال خيتلف البابان إذا غلب على الظن اجتماعهما فقد تبني سقوط االعتراض و
االستشهاد بالعله واملعلول يف املعقول فما أبعدهم عن ذلك وهو عمدة صناعة الكالم والذي انتهى إليه اختيارنا 
بعد استيعاب معظم العمر يف املباحثة أن ليس يف العقل علة وال معلول فكون العامل عاملا هو العلم فيه بعينه وإمنا 

ا معلول والعلم علة له وهذا مما ال صار إىل القول بالعلة واملعلوم  من أثبت األحوال وزعم أن كون العامل عامل
نرضاه وال نراه مث العلل الشرعية ال جتري جمرى املعقوالت فإن األحكام العقلية تستند إىل صفات األنفس 

ا علال والذوات والعلل الشرعية مستندها النصب وليست هي مقتضية معلوالهتا ألنفسها وإذا كان انتصاهب
كل واحد منهما علم على الثاين مشعر بوقوعه ) حكمني ( راجعة إىل نصب ناصب إياها أعالما فال ميتنع تقدير 

  عند وقوعه مسألة 
  ومن االعتراضات الفاسدة أن يقول القائل هذا الذي نصبته علما هو صورة املسألة فالعلة حقها أن  -  ١١٠٩

إن أخال وجرى سليما عن ) الناصب علما ( ه فإن الذي نصبه تكون زائدة على احلكم وهذا ال حاصل ل
املبطالت غري معترض على األصول فال معىن لقول القائل أهنا صورة املسألة إذ ال علة يف عامل اهللا تعاىل إال وهي 

كذلك فالوجه إقامة شرائط العلة واطرح هذا الفن من السؤال وحظ هذا الفن من التحقيق أن من نص على 
املسألة وميزها خباص وصفها فال يتصور أن جيد أصال متفقا عليه وإن ذكر عبارة تعم صورة املسألة  صورة

وأصال متفق عليه فالوجه الذي به العموم هو اجلمع وال تتصور العلل إال كذلك فهذا منتهى املراد يف هذا وقد 
  االعتراضات الصحيحة والفاسده ) الكالم يف ( جنز بنجازه 

  يف املركباتفصل القول 



  ) التركيب يف األصل ( فصل 
وهذا يستدعي جتديد العهد بالطرق اليت تثبت هبا علل األصول وقد سبقت فليجدد الناظر عهده هبا  -  ١١١٠

ا  مما تقدم يف هذا اجملموع وال مطمع واملسألة خمتلف فيها يف علة تكون يف األصل متفقا عليها فإهنا لو كانت جممع
ة يف حمل النزاع فال يتصور واحلالة هذه اخلالف يف الفرع ومما متس احلاجة إىل ذكره أن من عليها وهي م موجود

تستقل بإثبات احلكم املطلوب يف األصل وهذا ) إحدمها ( ذكر يف علة األصل صفة مضمونة إىل أخرى وكانت 
غرية فكأنه ذكر األنوثة النوع من التعليل باطل مثل أن نقول يف النكاح بال ويل أنثى فال تزوج نفسها كالص

  والصغري يف األصل فهذه مقدمات ال بد من التنبه هلا 
مث التركيب يقع يف األصل والوصف فأما التركيب يف األصل فمنه البني والفاحش ومنه ما ال  -  ١١١١

قوال ونذكر يف كل صورة ما يليق هبا مث نذكر قوال جامعا بعد جناز الصور واأل) نرسم الصور ( يتفاحش وحنن 
فيها فمن الصور أن يقول املعلل أنثى فال تزوج نفسها كابنة مخس عشرة سنة واخلصم يعتقد أهنا صغرية ولو 

  كانت كذلك لكان ما جاء به املعلل قياسا على 

  الصغرية وقد ذكرنا بطالنه وإن ثبت أهنا كبرية فسيمنع احلكم ويقضي بأهنا تزوج نفسها 
ن اجلدليني القول بصحة التركيب وحاصل كالمهم يئول إىل أىل أن والذي ذهب إليه طوائف م -  ١١١٢

احلكم متفق عليه واملعلل يلتزم إثبات األنوثة علة فإن أثبتها ثبتت العلة وتشعب املذاهب بعد ذلك ال اصل له 
إذا ال وإن مل يتمكن املعلل من إثبات ما ذكره يف الفرع علة يف األصل فالذي جاء به باطل وإن مل يكن مركبا ف

أثر للتركيب كان أو مل يكن وإمنا املتبع إثبات علل األصول وهذا باطل عند احملققني فإن املخالف يقول ظننت 
ا بالقياس على ما  ابنة اخلمس عشرة صغرية ولو كانت كذلك لكان القياس على الصغرية باطال كما تقدم إحلاق

عشرة بالغة فلها أن تزوج نفسها وال خيلو التقدير لو مس وبال وإن ثبت مبا يغلب على الظن أن ابنة اخلمس 
  من هذين فالعلة مرددة بني منع احلكم يف األصل على تقدير وبني سقوط العلة على تقدير 

ا ما نراه يقدر على ذلك فإن فرض إمكان ذلك فالعلة  -  ١١١٣ فإن قيل أرأيتم لو أثبت املعلل األنوثة علة قلن
إىل االستدالل احملض كما سنذكره بعد جناز القول يف املركبات فإن قيل يثبت ويرجع الكالم ) هلا ( ال أصل 

املعلل أن األنوثة علة يف ابنة اخلمس عشرة قلنا مع اعتقاد صغرها أو مع ثبوت بلوغها فإن ثبت بلوغها فاحلكم 
  ممنوع وإن ثبت وإن ثبت صغرها فالصغر مستقل باملنع 

  األب البكر بكر فيزوجها أبوها جمربا كبنت اخلمس عشرة  صورة أخرى إذا قلنا يف تزويج -  ١١١٤

فهذه الصورة دون األوىل فإنه وإن ثبت صغرها فالقياس على البكر الصغرية غري ممتنع عند الشافعية إذ جمرد 
الصغر ال يثبت والية األب فإن الثيب الصغرية ال يزوجها أبوها عندهم فتصدى يف األصل تقدير منع بأن يقول 

ابنة اخلمس عشرة صغرية فإذا أنكر عليه قال هذا مظنون فإن ثبت أهنا بالغة فال جيربها األب وال شك  اخلصم
أن من يقول بالتركيب يقبل هذا وهذه الصورة تنفصل عن األوىل فإن األوىل تبطل على تقدير الصغر والبلوغ 

ويضطر ( تقدير الكرب منع من اخلصم الثانية ال تبطل على تقدير الصغر ولكن يتوجه على ) والصورة ( مجيعا 
  إىل رد القياس إىل الصغرية بالبكر فيلغو تعيني مخس عشرة ) املعلل 



  )التركيب يف الوصف ( فصل 

وأما التركيب يف الوصف فمنه املتفاحش وهو أن يقول الشافعي يف قتل املسلم بالذمي من ال  -  ١١١٥
له بالسيف كاألب يف ابنه فهذا يصححه بعض اجلدليني يستوجب القصاص بقتل شخص باملثقل ال يستوجب بقت

ا تقدم وهو على هناية الفساد عندنا فإن املثقل على رأي اخلصم ليس آلة القصاص فإن ثبت أنه ليس  بناء على م
إىل أن من ال يستوجب القصاص بقتل شخص خطأ ال يستوجب ) آيال ( آلة القصاص كان القصاص باطال 

  ه آلة القصاص منع اخلصم احلكم فالعلة بني بقتله عمدا وإن ثبت أن

  منع بطالن 
وقد جيري يف الوصف تركيب قريب يضاهي عند احملققني التمسك مبناقضة اخلصم وشرط ذلك أن  -  ١١١٦

يكون مشعرا بفقه ومثاله قولنا يف الثمرة اليت مل تؤبر أهنا تتبع الشجرة يف مطلق التسمية ما يستحقه الشفيع من 
حتت مطلق تسميتها كاألغصان ووجه الفقه أن الشفعة يف وضعها ال ختتص باملنقوالت فأشعر  الشجرة يدخل

أخذ الشفيع الثمرة بكون الثمرة معدودة من إجزاء الشجرة ملتحقة هبا فأما إذا قال اخلصم سبب أخذها قطع 
حلكم املطلوب ثابت فالوجه أن يقول ا) للشفيع ( ضرار مداخلة املشترى ولذلك أثبت أخذ الثمار املؤبرة 

واملناسبة كما تريدها ظاهرة ومعناكم ظاهر على السرب فقد جرى هذا فقها وسببه مناقضتكم فليسند التعلق به 
وما يتعلق تعلقا ظاهرا فإنه يتضمن إحلاق الثمرة بأجزاء الشجرة وهو املقصود األقصى والتركيب البعيد ال 

  اخلصم ) زلل ( يناسب غرض املسألة والتعويل فيه على 
مسألة أخرى ليست من حمل النزاع بسبيل كغلط يتفق يف سن البلوغ فال تعلق له بتزويج املرأة أو  -  ١١١٧
  امتناع 

( ذلك عليها فإذا توصل ذو اجلدل إىل صورة فيها غلط للخصم عنده يف حد البلوغ فإنا نستجيز طالب املعىن 
  سن البلوغ ) يف ( غرض النكاح من غلطه ) استثارة 
يف صورة تغرضها يف قتل املسلم بالذمي ) يف النفس بالقصاص يف الطرف ( وإذا اعتربنا القصاص  -  ١١١٨

إما ) املسألة ( وذلك إذا فرضنا يف املسلم والذمية مث اعتربنا النفس بالطرف كان االعتبار واقعا مناسبا لغرض 
بطون يف األطراف كان ذلك من مناقضاهتم أو من جهة إشارة إىل معىن فقه فإذا ذهبوا خي) تشبيه ( من جهة 

وسوء نظرهم وعلى هذا جيري تدرب النظار يف مناقضات اخلصوم فهذا منتهى القول فيما يصح ويبطل من 
  ) يف التعدية ( التركيب يف األصل والوصف مسألة 

يل إىل مث ضرى أهل الزمان بفن من الكالم يسمونه التعدية وهو عرى عن التحصيل ولكن ال سب -  ١١١٩
صورة يف التركيب ونرتب عليها صورة ) من صوره ( تعرية هذا اجملموع عن ذكره والتنبه على فساده فنفرض 

التعدية فإذا قلنا أنثى ال تزوج نفسها كبنت اخلمس عشرة فيقول املعترض املعىن فيها اهنا صغرية وأعدى ذلك 
  إىل منع استقالهلا بالتصرفات واطراد والية الوىل 



فإذا قال املعلل دعواك الصغر ممنوعة وكذلك فروعها قال املعدي كذلك األنوثة ليست علة وقد ادعيتها عليها 
علة ودعديتها إىل فرعك فادعيت الصغر علة وعديتها إىل فروعي فاستوى القدمان وآل األمر إىل التزامك 

إذا قال املعلل بكر فيجربها ) ذلك ( إبطال عليت أو ترجيح علتك وقد ينقدح للمعدي جهتان يف التعدية و 
أبوها كبنت اخلمس عشرة فينقدح للمعدي أن يقول املعىن فيها أهنا صغرية وأعدى ذلك إىل اضطراد احلجر 
عليها فهذا وجه يف التعدية وقد يقول املعىن فيها أهنا صغرية واعديها إىل جواز تزوجيها جمربا وإن كانت ثيبا 

  ب اليت يتفق على صغرها وهذا يطرد للمعدي يف الصغرية الثي
مث تكلم أصحاب التركيب على التعدية من وجوه لست ارى ذكر معظمها فمنها أهنم قالوا معناى  -  ١١٢٠

علة مستثارة يف حمل االجتهاد وما ) كل ( مسلم الوجود وهو األنوثة وإمنا أنازع يف إثباته علة وهذا جيري يف 
ات وجوده كنت منتقال إىل مسألة أخرى ليست من مسألتنا بسبيل ادعيته علة ال أسلم وجوده فإن اشتغلت بإثب

واالنتقال ممنوع ال سبيل إليه ويستوي فيه السائل واملسئول فهذا وجه التضييق الذي ختيله املركبون فلو عدى 
   املسئول مل يقبل منه فإن دليل املسئول إمنا يقبل يف نفس املسألة أو فيما تنبين عليه فإنه إذا احتاج إىل

  إثبات مسألة ال تعلق هلا مبحل النزاع فقد عد متنقال 
وقد يسلك املركب يف إبطال التعدية مسلكا آخر فيقول لو ثبت معناك لقلت به ضمنا إىل معناي  -  ١١٢١

فإن احلكم ال ميتنع ثبوته بعلتني وهذا قد ال جيري يف بعض املركبات فإنا إذا قلنا بكر فتجرب كما ذكرناه فذكر 
  الصغر مل ميكنا أن جنعل الصغر علة يف اإلجبار فإن الثيب الصغريه ال جترب عندنا  املعدي
وقال األستاذ أبو إسحاق وهو من املركبني سبيل املركب إذا عورض بالتعدية أن يقول معناي  -  ١١٢٢

) فلست (  تثبت به معاين األصول أم قد يثبت مدلوال فإن مل يقم عليه دليل) مبا ( عندكم دعوى غري مثبتة 
معلال بعد وال مقيما متمسكا يف حمل النزاع فابتدارك إىل معارضيت بالتعدية غري متجه وإن اعترفت بكون معناي 
ثابتا فمعناك الذي ابتدأته ليس مناقضا ملعناي وإمنا تقدح املعارضة إذا جرت مناقضة يف املقتضى فهذا مضطرب 

  ونرده يف تركيب األصل والفرع املركبني واملعدين وقد بان أصلنا فيما نقبله 
عن معىن التركيب يف ) اخللية ( وحنن اآلن جنمع املقصود واملدرك احلق يف تقسيم فنقول األقيسة  -  ١١٢٣

األوصاف واألصول بينة وقد قدمنا تقاسيمها وذكرنا مراتبها فأما ما يليق مبا حنن فيه فينقسم إىل قسمني أحدمها 
  ال تعلق له مبحل النزاع وال يشعر  يتلقى انتظامه من مذهب اخلصم

به وال يقتضيه بطريق التشبيه وهذا كمصري أيب حنيفة إىل أن بنت اخلمس عشرة صغرية فهذا ال يناسب تزويج 
) تعقيد ( املرأة نفسها وال امتناع ذلك منها وليس منها على معىن وال تشبيه ومذهبه ذكر التركيب فهو إذا 

افعة هلم عن مسلك الرشد وتعميه عليهم وقد أمجع الناظرون يف هذا الباب أن هذا على الشادين واملبتدئني ومد
القسم ال جيوز أن يكون مستند الفتوى وال احلكم وليس هو مناطا حلكم اهللا تعاىل ال معلوما وال مظنونا فهذا 

إىل مناطها وهذا ) فريشد ( من مثار االحكام ) يقرب ( هو املردود فإن اجلدل احلسن املأمور به هو الذي 
  القسم هو املردود عندنا 

وأما التركيب املشعر بفقه كما قدمنا تصويره فينقسم إىل قسمني منه ما احلكم فيه مع املعىن الفقيه  - ١١٢٤٠
متفق عليه فما كان كذلك فهو مقبول مستند للفتوى واحلكم ووجوب العمل وهذا كقياسنا القصاص يف 



 بعض صور الوفاق وإن وقع القصاص يف الطرف مركبا عند اخلصم كان النفس على القصاص يف الطرف يف
التركيب منه معدودا من خبطه وتعلق القياس باإلمجاع على احلكم واملعىن الفقيه أو وجه الئح يف التشبيه فهذا 

  قسم 
ض مستند والقسم الثاين من هذا أن ينفرد اخلصم بتسليم احلكم مث يبتدئ منه تركيبا فهذا ال ينته -  ١١٢٥

الفتوى واحلكم ولكن جيوز التمسك به يف املناظرة كما جيوز التمسك مبناقضة اخلصم والسبب فيه أن 
املناقضات هلا تعلق بفقه املسألة ويف املباحثة عنها التنبيه على مآخذ الكالم والتدرب يف اجلدل املفضى إىل مدرك 

  احلق وهذا من فوائد املناظرات 

ا ذكرنا مركب مردود حكما ونظرا ومركب معمول به حكما ومن ضرورته فيترتب من جممو -  ١١٢٦ ع م
أن يكون مقبوال نظرا ومركب مقبول نظرا والغرض منه التدرب يف املسلك املطلوب يف املناظرات وليس 

معموال به يف فتوى وال قضاء وقد جنز هبذا متام القول يف املركبات بل ويف تقاسم األقيسة وما يصح وما يفسد 
  من االعتراضات وطرق االنفصال عنها وحنن اآلن نفتتح الكالم يف االستدالل 

-   

  الكتاب الرابع

  كتاب االستدالل القول يف االستدالل  -
يما  -  ١١٢٧ اختلف العلماء املعتربون واالئمة اخلائضون يف االستدالل وهو معىن مشعر باحلكم مناسب له ف

  متفق عليه والتعليل املنصوب جار فيه  يقتضيه الفكر العقلي من غري وجدان أصل
فذهب القاضي وطوائف من متكلمي األصحاب إىل رد االستدالل وحصر املعىن فيما يستند إىل  -  ١١٢٨

  أصل 
وأفرط اإلمام إمام دار اهلجرة مالك بن أنس يف القول باالستدالل فرئى يثبت مصاحل بعيدة عن  -  ١١٢٩

ة يف الشريعة وجره ذلك إىل استحداث القتل وأخذ املال مبصاحل تقتضيها يف املصاحل املألوفة واملعاين املعروف
غالب الظن وإن مل جيد لتلك املصاحل مستندا إىل أصول مث ال وقوف عنده بل الرأي رأيه ما استند نظره وانتقض 

  عن أوضار التهم واألغراض 
االستدالل وإن مل يستند ) اعتماد ( وذهب الشافعي ومعظم أصحاب أيب حنيفة رضي اهللا عنهما إىل  -  ١١٣٠

إىل حكم متفق عليه يف أصل ولكنه ال يستجيز النأي والبعد واإلفراط وإمنا يسوغ تعليق األحكام مبصاحل يراها 
  شبهية باملصاحل املعتربة وفاقا وباملصاحل املستندة إىل أحكام ثابتة األصول قارة يف الشريعة 

ثالثة أحدها نفيه واالقتصار على اتباع كل معىن له أصل والثاين جواز فاملذهب إذا يف االستدالل  -  ١١٣١
إتباع وجوه االستصالح واالستصواب قربت من موارد النص أو بعدت إذا مل يصد عنها أصل من األصول 

الثالثة الكتاب والسنة واإلمجاع واملذهب الثالث هو املعروف من مذهب الشافعي التمسك باملعىن وإن مل يستند 
  ىل أصل على شرط قربه من معاين األصول الثابتة إ



أما القاضي فإنه احتج بأن قال الكتاب والسنة متلقيان بالقبول واإلمجاع ملتحق هبما والقياس  -  ١١٣٢
املستند إىل االمجاع هو الذي يعتمد حكما وأصله متفق عليه أما االستدالل فقسم ال يشهد له أصل من األصول 

عينه داللة ادلة العقول على مدلوالهتا فانتفاء الدليل على العمل باالستدالل دليل انتفاء الثالثة وليس يدل ل
العمل به وقال أيضا املعاين إذا حصرهتا األصول وضبطتها املنصوصات كانت منحصرة يف ضبط الشارع وإذا مل 

وه الرأي واقتفاء حكمة يكن يشترط استنادها إىل األصول مل تنضبط واتسع األمر ورجع الشرع إىل اتباع وج
احلكماء فيصري ذوو األحالم مبثابة األنبياء وال ينسب ما يرونه إىل ربقة الشريعة وهذا ذريعة يف احلقيقة إىل 

ا يراه مث خيتلف ذلك باختالف الزمان واملكان وأصناف اخللق  إبطال أهبة الشريعة ومصري إىل أن كال يفعل م
  األولون وهو يف احلقيقة خروج عما درج عليه 

وأما الشافعي فقال إنا نعلم قطعا أنه ال ختلو واقعه عن حكم اهللا تعاىل معزو إىل شريعة حممد صلى  -  ١١٣٣
سلم على ما سنقرره يف كتاب الفتوى والذي يقع به االستقالل هاهنا أن االئمة السابقني مل خيلوا  اهللا عليه و 

فتاوى عن حكم اهللا تعاىل ولو كان ذلك ممكنا لكانت تقع كثرة املسائل وازدحام األقضية وال) على ( واقعه 
وذلك مقطوع به أخذا من مقتضى العادة وعلى هذا علمنا بأهنم رضى اهللا عنهم استرسلوا يف بناء األحكام 

على الوقائع متصد إلثباهتا فيما يعن ويسنح متشوف إىل ما سيقع وال خيفى على ) بأنبساطها ( استرسال واثق 
ا يعرى عن حكم ) ما ( م املنصف أهن ا ) اهللا ( كانوا يفتون فتوى من فتوى من تنقسم الوقائع عنده إىل م وإىل م

ال يعرى عنه فإذا تبني ذلك بنينا عليه املطلوب وقلنا لو احنصرت مآخذ األحكام يف املنصوصات واملعاين 
إليها ال تقع من متسع الشريعة غرفة من املستثارة منها ملا اتسع باب االجتهاد فإن املنصوصات ومعانيها املعزوة 

احلكم يزيد على جرياهنم ) وقوفهم عن ( حبر ولو مل يتمسك املاضون مبعان يف وقائع مل يعهدوا أمثاهلا لكان 
  صادف تقريرا مل يبق ملنكرى االستدالل مضطربا ) إذا ( وهذا 
 عنهم وهم القدوة واألسوة يف مث عضد الشافعي هذا بأن قال من سرب أحوال الصحابة رضي اهللا -  ١١٣٤

النظر مل ير لواحد منهم يف جمالس األشتواء متهيد أصل واستثارة معىن مث بناء الواقعة عليه ولكنهم خيوضون يف 
  وجوه الراى من 

غري التفات إىل األصول كانت أو مل تكن فإذا ثبت اتساع االجتهاد واستحال حصر ما اتسع منه يف 
  عدم احتفال علماء الصحابة تطلب األصول أرشد جمموع ذلك إىل القول باالستدالل املنصوصات وانضم إليه 

ومما يتمسك به الشافعي رضي اهللا عنه أن يقول إذا استندت املعاين إىل األصول فالتمسك هبا جائز  -  ١١٣٥
) إثباته ( ق وليست األصول وأحكامها حججا وإمنا احلجج يف املعىن مث املعىن ال يدل بنفسه حىت يثبت بطري

فقد خرجت املعاين عن ضبط النصوص وهي متعلق النظر ) املتعلق ( وأعيان املعاين ليست منصوصة وهي 
واالجتهاد وال حجة يف انتصاهبا إال متسك الصحابة رضي اهللا عنهم بأمثاهلا وما كانوا يطلبون األصول يف وجوه 

  لتعلق باالصول فهي غري دالة ومعانيها غري منصوصة الرأي فإن كان األقتداء هبم فاملعاين كافية وإن كان ا
ومن تتبع كالم الشافعي مل يره متعلقا بأصل ولكنه ينوط األحكام باملعاين املرسلة فإن عدمها التفت  -  ١١٣٦

كدأبه إذ قال طهارتان فكيف يفترقان وال بد يف التشبيه من األصل كما سنجري يف ) مشبها ( إىل األصول 
  اء اهللا تعاىل ذلك فصال إن ش



وأما ذكره القاضي من املسلك األول ففي طرد كالم الشافعي ما يدرؤه ولو قيل مل يصح يف النقل  -  ١١٣٧
ا يعتاده بنو الزمان من متثيل أصل واستثارة معىن منه وربط فرع به لكان ذلك  عن واحد طرد القياس على م

  أقرب مما قال القاضي 
مر عن الضبط واملصري إىل احنالل ورد األمر إىل آراء ذوي األحالم فهذا وأما ما ذكره من خروج األ -  ١١٣٨

  امنا يلزم مالكا رضي اهللا عنه ورهطه إن صح ما 

( اآلن واضح الرأي على أيب عبد اهللا مالك رضي اهللا عنه أوال حىت إذا انتجز ضممنا ) سنقيم ( روى عنه كما 
  احلق املبني مستعينني باهللا تعاىل وهو خري معني وأهنينا النظر وأتينا مبسلك اليقني و) النشر 
إال التقريب ) عنده ( التعلق بكل رأي فإن أيب مل جند مرجعا نقر ) أجتوز ( فنقول ملالك رمحه اهللا  -  ١١٣٩

الذي ارتضاه الشافعي رضي اهللا عنه كما سنصفه وإن مل يذكر ضبطا وصرح بأن ما ال نص فيه وال أصل له فهو 
ا مردود إىل ال رأي املرسل واستصواب ذوي العقول فهذا اآلن اقتحام عظيم وخروج عن الضبط ويلزم منه م

  ذكره القاضي رمحه اهللا 
وما نزيده اآلن قائلني لو صح التمسك بكل رأي من غري قرب ومداناة لكان العاقل ذو الرأي العامل  -  ١١٤٠

يست منصوصة يف كتاب وال سنة وال أصل هلا بوجوه اإلياالت إذا راجع املفتني يف حادثة فأعلموه أهنا ل
يضاهيها لساغ واحلالة هذه أن يعمل العاقل باألصوب عنده واألليق بطرق االستصالح وهذا مركب صعب ال 
جيترىء عليه متدين ومساقه رد األمر إىل عقول العقالء وإحكام احلكماء وحنن على قطع نعلم أن األمر خبالف 

األصقاع والبقاع واألوقات ولو كان احلكم ما ترشد إليه العقول يف طرق ذلك مث وجوه الرأي ختتلف ب
األسباب الىت ذكرناها مث عقول العقالء قد ) باختالف ( اإلستصواب ومسالكه ختتلف للزم أن ختتلف األحكام 

) شوف ( ختتلف وتتباين على النقائض واألضداد يف املظنونات وال يلزم مثل ذلك فيما له أصل أو تقريب فإن 
  الناظرين إىل األصول 

املوجودة فإذا رمقوها واختذوها معتربهم مل يتباعد أصال اختالفهم ولو ساغ ما قاله مالك رضي اهللا عنه إن صح 
  عنه الختذ العقالء أيام كسرى أنو شروان يف العدل واإليالة معتربهم 

  وهذا جير خباالال استقالل به 
باعه يقربون وجه الرأى من القواعد الثابتة يف الشريعة فالذي جاءوا به وإن أخذ مالك رمحه اهللا وأت -  ١١٤١

ا سنصف طريقة    مذهب الشافعي رمحه اهللا على م
وإمنا وجهنا ما ذكرناه على من يتبع الرأى اجملرد وال يروم ربطة بأصول الشريعة ويكتفي أال يكون يف الشريعة 

  أصل يدرؤوه من نص كتاب أو سنة أو إمجاع 
  فإن قيل فما معىن التقريب الذي نسبتموه إىل الشافعي  -  ١١٤٢

قلنا هذا حمز الكالم وحنن نقول قد ثبتت أصول معللة اتفق القايسون على عللها فقال الشافعي أختذ تلك العلل 
 معتصمي وأجعل اإلستدالالت قريبة منها وإن مل تكن أعياهنا حىت كأهنا مثال أصول واإلستدالل معترب هبا واعتبار

املعىن باملعىن تقريبا أوىل من اعتبار صورة بصورة مبعىن جامع فإن متعلق اخلصم من صورة األصل معناها ال 



حكمها فإذا قرب معىن اجملتهد واملستدل فيما جيتهد إىل الشرع ومل يرده أصل كان استدالال مقبوال وهذا يتبني 
  ها حىت تنتجد األصول واملعاين واإلستدالالت برسم مسألة واستقصاء القول فيها وحنن جنريها ونذكر ما في

  مسألة 
  الرجعية حمرمة الوطء عند الشافعي وهي مباحة الوطء عند أيب حنيفة رضي اهللا عنهما  -  ١١٤٣

ومعتمد الشافعي أهنا متربصة يف تربئة الرحم وتسليط الزوج على شغل رمحها يف الزمان الذي تؤمر فيه بالتربئة 
  متناقض 

فإن املرأة لو تربصت قبل الطالق واعتزهلا الزوج مل يعتد مبا جاءت به عدة فلو كانت حتل قبل وهذا معقول 
الطالق وبعده ملا كان ألختصاص األعتداد مبا بعد الطالق معىن ومل يطلب الشافعي هبذا املعىن أصال وما ذكره 

  قريب من القواعد فإنه كالم منشؤه من فقه العدة مث عضده مبا قبل الطالق 
وقال بعض اصحابه نقيس الرجعية على البائنة يف العدة ويتسع اآلن القول يف إثبات احلكم بالعلتني  -  ١٤٤٤

  ونفى ذلك والغرض يتبني بفرض أسئلة وأجوبة عنها 
اء فإذا قلنا معتدة فتكون حمرمة كاملعتدة البائنة فيقول املعترض املعىن يف حترميها أهنا بائنة وهذا املعىن يستقل باقتض

  احلكم وال خالف أن البينونة علة يف اقتضاء التحرمي فليقع األكتفاء عنها 
ورمبا أكد السائل كالمه بأن قياس الرجعية على البائنة مبثابة قياس البالغة على الصغرية جبامع األنوثة فإذا قال 

تقالل فال أثر لألنوثة وقد القائل أنثى فلتلحق بالصغرية كان ذلك مردودا فإن الصغر مبجرده يستقل نافيا لإلس
  قدمنا ذلك يف العلل املركبة وهذا القول يلتحق بقول القائل مس فصار كما لو مس وبال 

وقد أجاب عن ذلك األولون فقالوا لسنا ننكر كون البينونة علة ولكن العدة علة أخرى وليس بني العلتني 
  تعارض إذ ليس بني حكميهما تناقض وال ميتنع 

الواحد بعلتني وأما القياس على األنثى الصغرية فهو يف صوره كقياس الرجعية على البائنة ولكن ارتباط احلكم 
األنوثة ليست خميلة واملستدل بتلك الصورة طارد فكان بطالن العلة لذلك وكذلك سبيل القياس على ما لو 

  مس وبال 
قلنا حاصل كالمنا فيما مضى آيل  فإن قيل قد قدمتم أن احلكم ال يعلل بعلتني فلم سوغتموه اآلن -  ١١٤٥

إىل أن ذلك غري ممتنع من طريق النظر فإن العلل الشرعية أمارات وال ميتنع انتصاب أمارات على حكم واحد 
كما ال ميتنع ازدحام أدلة عقلية على مدلول واحد وإمنا كان ميتنع تقدير ذلك أن لو كانت األمارات موجبات 

هنا موجبة معلوالهتا فيمتنع على هذا التقدير ثبوت موجبني ملوجب واحد مع كالعلل العقلية عند مثبتيها فإ
االستقالل بأحدمها وينجر القول إىل سقوط فائدة إحدى العلتني وهذا ال يتحقق يف العالمات ولكنا مع هذا قلنا 

حكم بعلل وأوردنا هذا الذي ال ميتنع يف مسلك النظر مل يتفق وقوعه مث أوردنا صورا يتعلق هبا يف ظاهر األمر 
أهنا أحكام تعلل بعلل وإمنا يتخيلها الناظر حكما واحدا لضيق احملل عن الوفاء بأعدادها عند ازدحامها وقد سبق 

يقول اجتمع يف البائنة ) يستدل بأن ( يف هذا قول مقنع تام والغرض من جتديد العهد به أن القايس على البائنة 
قبل ) أبينت ( ميني حترمي البينونة وانقطاع النكاح وهذا ال خيتص بالعدة فإهنا لو املعتدة علتان وحترميان أحد التحر



الدخول من غري عدة حلرمت والتحرمي الثاين حترمي التربص فهذا هو املطلوب وهو املعلل بالعدة وليس يف هذا 
  كون العدة علة فعلى ) منكر ( التقدير إثبات حكم واحد بعلتني فإن أنكر 

  مع أن يثبت ذلك مبا يثبت به علل األصول فهذا وجه الكالم السابر اجلا
وحنن نذكر اآلن يف هذا الفن سرا بديعا يتخذه الناظر معتربا يف أمثاله فإن قال قائل إمنا يستقيم ما  -  ١١٤٦

ذكرمتوه من جتريد النظر إىل العدة بأن تقدروا زوال البينونة ومتحض العدة من غري انقطاع النكاح ولو كان 
كذلك لكان ما تعتقدونه أصال عني مسألة اخلالف فإن املعتدة الىت ليست بائنة هي الرجعية وينقدح يف هذا 

السؤال الذي اعتمدناه يف رد التركيب إذ قلنا املركب يقول إن كانت ابنه اخلمس عشرة كبرية فاحلكم ممنوع 
صم وهذا الذي حنن فيه نوع من التركيب كذلك إن فرض جتريد العدة عن البينونة فيكون احلكم ممنوعا عند اخل

سوى ما وقع اجلمع به فيتوجه تقدير املنع ) يف األصل ( يف العلل ومهما سلم اجلامع ثبوت علة أبداها املعترض 
على هذا الترتيب الذي ذكرناه وهذا من لطيف الكالم يف هذا الباب فليتنبه الناظر له وهو جيري يف القياس 

كان قوله مس خميال فإن رجع الكالم إىل أنه مس فصار كما لو مس فال يستبد ) لو  (على ما لو مس وبال 
  التعلق بالعدة يف اقتضاء التحرمي إال استدالال 

فإن قيل لو قال من حيرم الرجعية معتدة فشاهبت املعتدة عن وطء شبهة طارىء على النكاح فهل  -  ١١٤٧
ال قلنا هذا على اطراده من أحسن فنون الطرد فإن املعتدة أص) تقدير عدة الشبهة ( يصلح هذا وهل يستقيم 

  يف األصل مشغولة الرحم مباء حمترم لغري الزوج ويف إقدام الزوج على وطئها اختالط املاءين وال 

خالف أن التحرمي يف األصل معلل هبذا ال غري ومن يريد مجعا يف متعلق له إال اسم املعتمدة فكان طاردا فإن 
ما ذكرناه استدالال من كوهنا متربصة عن الزوج مل يتحقق هذا يف األصل )  عدة املعتدة الرجعية يف( أخذ يبدي 

فيها اخالة ربط حكم أو حكمني متماثلني بعلتني وهذه العلة إن ردت إىل طالب اإلخالة فاألمة ) أالوىل ( فالعلة 
قى االجتماع إال يف نعت واسم والذي حيقق جممعة على أن الفرع واألصل غري جمتمعني يف املعىن املقتضى فال يب

ذلك أن العدة عن الغري متنع ابتداء النكاح لغري من عنه العدة ولو كانت العدة من الزوج ومل تقع احلرمة 
  الكربى ملا امتنع على الزوج النكاح فاستبان أن حمرم الرجعية إن عول على العدة مل جيد أصال 

عمال ذلك استدالال قلنا هو اآلن يتعلق بفن من الفقه ولكن إذا انتهى فإن قيل فما رأيكم يف است -  ١١٤٨
الكالم إليه نأيت فيه مبا يليق هبذه احملال ونقول إن متسك احملرم مبناقضة التربص املستدعىالرباءة للوطء الشاغل 

) اجتماع ( نع فلست أرى هذا املعىن واقعا من جهة أن الوطء عند اخلصم لو جرى النقطعت العدة وإمنا املمت
) جيتمعان ( العدة والتشاغل بالوطء على مذهب من يبيح الرجعية بل هو رجعة عنده مث الرجعة والعدة عنده ال 

  الرجعة يتضمن انقطاع العدة فليكن الوطء كذلك ) طريان ( ولكن 
  فإن قيل فما الرأي يف قول من يتمسك باالحتساب بالعدة ويقول  -  ١١٤٩

ا احتسبت األقراء ولو كانت مستحلة كم كما لو وجدت صورة األقراء قبل الطالق قلنا هذا ) عدة ( ا كانت مل
فإنه يقول الطالق يف غري ) أوضح منه ( أمثل قليال وهو يف التحقيق متسك بالعكس وجواب اخلصم عنه 

عدة والعدة زمان املمسوسة ينجز البينونة وهو يف املمسوسة يثبت املصري إىل البينونة وذلك حيصل باخللو عن ال



اجلريان إىل البينونة وهذا ال يتحقق قبل الطالق إذ ليس قبله مرد إىل البينونة يتوقع املصري إليها فالذي أوجب 
صارت بريئة ) و ( الفصل بني ما قبل الطالق وبعده يف االعتداد ما ذكرناه واليت انقضت عدهتا بعد الطالق 

  ه الكالم الرحم تلتحق باليت مل متس أصال فهذا وج
ا مل يستبد هذا ايضا من جهة  -  ١١٥٠ فإن تعلق احملرم بان الطالق أوجب املصري إىل البينونة فليكن هذا حمرم

أن الزوج إذا علق الطالق الثالث مبجئ رأس الشهر مل حترم املرأة يف األمد املضروب فإن كانت البينونة هي 
احملرم فلم ينتصب دليال عليه بعد فإن قيل لو كانت مستحلة احملرمة فهي منتظرة غري واقعة وإن كان الطالق هو 

  ملا احتيج إىل الرجعة فللخصم أن يقول الرجعة تقطع وقوع البينونة فإهنا لو تركت لصارت إليها 
ومل نذكر هذه املعارضات إال ليستبني الناظر وجه التمسك باملعاين اليت ال أصول هلا واعتماد املستدل  -  ١١٥١

وثبت ( ة واملناسبة فالوجه يف مسألة الرجعية إذا اعترضت أن تقع البداية بأن الوطء ال يكون رجعة على اإلخال
  ذلك سهل كما ) 
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وإذا ثبت ذلك بنينا عليه حترمي الوطء قائلني إذ مل يكن الوطء رجعة مل تنقطع ) األساليب ( سبق منا التدرج إليه يف 
لتفريغ الرحم وبني إباحة شاغلة وهذا وإن مل يستند  به العدة فيؤدي إباحة اإلقدام عليه إىل اجلمع بني دوام التربص

  إىل أصل فهو معىن قومي ومسلك مستقيم 

  )يف ضابط ما جيري فيه االستدالل ( فصل 

االستدالل ومل تقبلوه على اإلرسال وزعمتم أن املقبول منه ما يلتفت إىل األصول ) أثبتم ( فإن قيل قد  - ١١٥٢
ك بقول ضابط يستبني به املردود من املقبول قلنا الوجه يف ذلك أن نقول إذا ثبت ويضاهي معانيها ومل تأتوا يف ذل

فيما يقبل منه وما يرد ) فما الضبط ( حكم متفق عليه يف أصل مث رام املستنبط إثارة معىن يعتقده مناطا للحكم 
ه املستدل عليه من غري فإذا اعترب) استد ( فليقل املستدل كل معىن لو ربط به حكم متفق عليه يف أصل جلرى و 

إسناد إىل أصل كان مقبوال إذ املعىن الذي يبديه املستنبط ال يشترط فيها أن يسنده إىل معىن الذي يبديه وفاقي مماثل 
له ولكن يكفي أن يناسب ويسلم على السرب ويثبت ببعض الطرق املذكورة يف إثبات العلل فكل علة إذا ال يشترط 

املستنبط مثلها يف غري حمل االستنباط فكل معىن يف أصل فمتعلقه معىن ) قبل أن يرى ( بعينها  يف ثبوهتا أن تعهد ثابته
  وهو يف حكم مستدل به وليس التعلق حبكم األصل وال حبصول الوفاق عليه 

معناه  رأيه يف استنباط) ولري ( وإن قربنا العبارة قلنا ليعتقد املستدل صورة خمتلفا فيها متفقا على حكمها  - ١١٥٣
مسلكا إال وبينه وبني ما متهد يف الزمن ) املوفق ( وإن كان ال يستد فكره إال مبستند وباجلملة ال حيدث الناظر 

رعاية ذلك وجريانه على ) تركه ( املاضي من السلف الصاحل مداناة والذي ننكره من مالك رضي اهللا عنه 
  يف ذلك مثاال مث نذكر حبسبه ملالك مذهبا  وحنن نضرب) اقتصاد ( االستدالل يف االستصواب من غري 

فلو قدر وقوع واقعة حسبت نادرة ال عهد مبثلها فلو رأى ذو نظر جدع األنف أو اصطالم الشفة  - ١١٥٤
وأبدى رأيا ال تنكره العقول صائرا إىل أن العقوبات مشروعة حلسم الفواحش وهذه العقوبة الئقة هبذه النادرة فمثل 

ضي اهللا عنه التزم مثل هذا يف جتويزه ألهل اإلياالت القتل يف التهم العظيمة حىت نقل عنه هذا مردود ومالك ر
  الثقات أنه قال أنا أقتل ثلث األمة الستبقاء ثلثيها 

فإن قيل فبم تردون ما ذكره قلنا تبني من نظر الصحابة رضي اهللا عنهم يف مائة سنة ومن نظر أئمة  - ١١٥٥
رضي اهللا عنه وما استشهدنا به ال حيكم به وحنن نعلم أن االمد الطويل ال خيلو عن جريان  التابعني أن ما قال مالك

ما يقتضى مثل ما يعتقده مالك مث مل جير وشذت واقعة يف العقوبات واضطرب فيها رأي الصحابة وهي حد الشارب 
  توا أنه فجرى فيه واشتهر ومل يستجيزوا االستجراء على تقدير زيادة فيه إال بعد أن يثب

مل يكن مقدرا يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت كأهنم أجروه جمرى التعزيرات قال على رضي اهللا عنه 
شيئا إال حد الشارب فإنه شئ رأيناه بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و ( يف حد وأجد يف نفسي ) ال أقتل ( أما أنا 

  لك رمحه اهللا ومن حنا حنوه وفيه تنبيه على ما نريده سلم فليكن هذا سبيال قاطعا يف الرد على ما



  )االعتراضات على االستدالل ( فصل 

فإن قال قائل ما االعتراض على االستدالل قلنا االستدالل معىن خميل قد يتطرق إليه من االعتراضات ما  - ١١٥٦
ىل أصل تعلقا به فقد يتوجه كالم على املستند إ) للمعىن ( يتطرق إىل معىن يبديه املستنبط خميال يف أصل غري أن 

األصل بفرق أو غريه واالعتراضات على االستدالل الذي ال يستند إىل أصل تنتحي حنو املعىن فحسب ويتوجه عليه 
  النقض إن أمكن واملعارضة وشرط ثبوته أال يناقض أصول األدلة 

االخالة واإلشعار واألخر طلب النقض إن وأنا أرى الكالم عليه حمصورا يف أوجه أحدمها املناقشة يف  - ١١٥٧
  ) يناقضه ( كان واآلخر تقدمي مقتضى أصل علته واآلخر معارضته مبعىن آخر 

فهذي جمامع االعتراضات على االستدالل ويفسد من االعتراضات عليه ما يفسد من االعتراضات على ما يستند 
الفاسد وال شك أنه ال يتصور استقالل التشبيه إىل أصل وقد متهد فيما تقدم مسلك الصحيح من االعتراضات و

معىن خميل ومن ضرورة ذلك ) التزام ( بنفسه فإن التشبيه معناه تقريب شئ من شئ مبا يغلب على الظن من غري 
أصل متفق عليه فإن قيل هل يترجح املعىن املستند إىل أصل على املعىن الذي ال أصل له قلنا هذا نستقصيه يف كتاب 

  ن شاء اهللا تعاىل الترجيح إ

  فصل يف استصحاب احلال

قد قال باستصحاب احلال قائلون مث اختلفوا فذهب بعضهم إىل أنه دليل بنفسه ولكنه مؤخر عن  - ١١٥٨
األقيسة وهو آخر متمسك الناظر وقال قائلون ال يستقل االستصحاب دليال ولكن يسوغ الترجيح به والوجه أن 

  ندنا فيه نصوره مث نؤثر ما هو املختار ع
فإذا ثبت حكم متعلق بدليل ومل يتبدل مورد احلكم فليس هذا من مواقع االستصحاب فإن احلكم  - ١١٥٩

معتضد بدليل وهو مستدام فدام احلكم بدوامه قد يقول بعض من ال حييط باحلقائق ال ميتنع تقدير نسخ ولكنه غري 
  حمتفل 

ذا الفن عند القائل باالستصحاب فهذه مناقشة لفظية فإنه به واحلكم مستصحب إىل نقل ناسخ على ثبت فيلتحق ه
ثبت بالدليل القاطع قيام الدليل إىل يوم نسخه فإن مسى مسم هذا استصحابا مل يناقش يف لفظ وليس مقصود الفصل 

  منه بسبيل 
رى فإن فأما إذا ثبت حكم يف صورة مث تغريت وحالت ورام الناظر طرد احلكم الثابت يف الصورة األخ - ١١٦٠

الثانية تعلق باألوىل ومل يكن تغريها مرتبا على الصورة األوىل فال معىن لالستصحاب يف مثل ) يكن للصورة ( مل 
ذلك كالذي يبغى أن يستصحب حكما يف صدقة البقر يف صدقة الغنم وال يترتب أحد اجلنسني على الثاين تصورا 

ري معىن جامع وال وجه يف الشبه غالبا على الظن وهو احتكام وال تقديرا وهذا بعينه حماولة مجع بدعوى عرية من غ
  جمرد 

فأما إذا ترتبت صورة على صورة فإن تغريت عليها فأثبتت يف اخللفة عليها فعند ذلك يقول قائلون  - ١١٦١
جيح نستصحب احلكم الثابت يف الصورة األوىل وجنريه يف الثانية وهذا باطل عندنا غري صاحل لالستدالل وال للتر



) احلكم ( فإن الصورتني متغايرتان وإن أثبتت إحدامها على األخرى تصورا وخلفة فال معىن لقول القائل أستصحب 
  احملل فال ميتنع تغاير احلكمني لذلك ) وتغاير ( وقد تغري املورد 

لى نصب معلومة وهذا كقول القائل يف استئناف الفريضة عند أيب حنيفة يف زكاة اإلبل فقد اطردت فريضة اإلبل ع
فينبغي أن يستصحبها وراء املائة والعشرين حىت ال يوجبها إال على ذلك القياس وقد عورضوا بأن فريضة اإلبل إذا 

العود إىل الشاة والقائالن ذاهالن عن احلقيقة فال معىن لالستصحاب ) قاض مبنع ( ثبتت وجب استصحاهبا وذلك 
اده بفقه وهو املعتمد دون االستصحاب وذلك أن الشاة أثبتت ابتداء من الفئتني وما قاله أصحابنا أمثل العتض

إجياب بعري جمحف باخلمس من اإلبل فالعود إىل الشاة مع كثرة اإلبل بعيد وهذا ليس ) أن ( اجتنابا لتشقيص مع 
  استصحابا 
وكذلك  ١فإن قيل من استيقن الطهارة وشك يف احلدث فاحلكم استصحاب الطهارة وكذلك نقيض هذ - ١١٦٢

قلنا هذا ) أم ال ( من تيقن النكاح وشك يف الطالق فاجلواب كذلك فهل هذا الفن مما يلحق باستصحاب احلال 
لباب الفصل وحنن نقول فيه قول الفقيه يستصحب يقني الطهارة فيه جتوز فإن اليقني ال يصحب الشك فليس املعىن 

دد يف احلدث ولكن املراد به أن ما تقدم من الطهر يقني فيبقى بقوهلم ال يترك اليقني بالشك أهنم على يقني مع التر
  احلكم ما تيقناه والقول فيه إذا طرأ الشك مل خيل املشكوك فيه من ثالثة أحوال 

  أحدها أن يرتبط بعالمة بينة يف حمل الظنون فما كان كذلك  - ١١٦٣

يف بقاء ما سبق واجتهاده ظاهر يف زواله  فالجتهاد هو املتبع وال التفات إىل ما تقدم فإنه يتصدى للمرء شك
  واالجتهاد مقدم 

فإن ثبتت عالمة خفية كالعالمات اليت يقع التمسك هبا يف متييز النجس من الطاهر يف األواين ويف  - ١١٦٤
والثياب فإن عارض يقني النجاسة يقني الطهارة فعلم صاحب اإلناءين أن أحدمها جنس واآلخر طاهر فليس التمسك 

يقني ) وإن مل يوجد (  الطهارة بأوىل من التمسك بيقني النجاسة فيضطر إىل التمسك بالعالمات وإن خفيت بيقني
النجاسة ولكنا تيقنا طهارة وشككنا يف طريان جناسة وثبتت عالمة خفية ففي التعلق هبا قوالن أحدمها أهنا ضعيفة 

فليفهم الناظر ما يرد عليه فالتعلق باالستصحاب أوىل  وإن تناهى املرء يف تصويرها حماوال إظهار ما وقع يف النفس
  على قول والتمسك هبا أوىل على قول 

وإن تقدم يقني وطرأ شك وليس ملا فيه عالمة جلية وال خفية فعند ذلك تأسيس الشرع على التعلق  - ١١٦٥
ن األدلة ولكنه أصل حبكم ما تقدم وهذا نوع من االستصحاب صحيح وسببه ارتفاع العالمات وليس هذا من فنو

أن يدعو اخلصم ) املستدل ( ثابت يف الشريعة مدلول عليه باإلمجاع وإن طرأ مثل ذلك يف منازل اجملادالت فأراد 
  ) سائغ ( إىل موجب االستصحاب وكانت الصورة على حنو ما ذكرناها فذلك 

  القياس إذا  والدليل عليه اعتباره بنظائره بتشبيه أو تقريب معنوي فليلحق ذلك بأبواب
وال يستمر هذا إال بسرب وهو متام الكالم ومعناه أن يدعى أوال انتفاء الدليل عند قيام التردد مث ال  - ١١٦٦

يتوصل إىل ذلك إال بتخيل جهات األدلة وإبانة انتفائها يف حمل الكالم مث يستمر بعد هذا ما حياوله من اعتبار صورة 
ل عن وجوب األضحية يقول األصل براءة الذمة فال معىن لشغلها إال بثبت بصورة وبيان ذلك باملثال أن املسئو

وهذا لو اقتصر عليه الستقل كالما مفيدا مستقيما وحاصله يئول إىل أنه مل يقم عندي دليل على وجوب األضحية 



لغرض يف وإذا قسم وسرب وتتبع مواقع تعلقات اخلصم بالنقض استمر له ما ذكرناه يف االستصحاب فهذا منتهى ا
  ذلك وقد جنز بنجازه القول املقصود يف االستدالل واحلمد هللا وحده 

   -الكتاب اخلامس 

  كتاب الترجيح

الترجيح تغليب بعض األمارات على بعض يف سبيل الظن وال ينكر القول به على اجلملة مذكور وقبله  - ١١٦٧
أنه أنكر القول ) امللقب بالبصري وهو جعل  (منكرو القياس واستعملوه يف الظواهر واألخبار وحكى القاضي عن 

  بالترجيح ومل أر ذلك يف شيء من مصنفاته مع حبثى عنها وسأذكر شيئا ينبه على إمكان ذلك يف النقل 
والدليل القاطع يف الترجيح إطباق األولني ومن تبعهم على ترجيح مسلك يف االجتهاد على مسلك هذا  - ١١٦٨

تالف اآلراء وكانوا رضي اهللا عنهم إذا جلسوا يشتورون تعلق معظم كالمهم يف ما درج عليه األولون قبل اخ
وهذا أثبت بتواتر النقل يف ) وتوجيه النقوض ( وجوه الرأي بالترجيح وما كانوا يشتغلون باالعتراضات والقوادح 

  األخبار والظواهر ومجيع مسالك األحكام فوضح أن الترجيح مقطوع به 
  ي رمحه اهللا ملن حكى اخلالف عنه يف نفي الترجيح واستدل القاض - ١١٦٩

بالبينات يف احلكومات فإنه ال يترجح بينة على بينة بعد استقالل كل واحدة لو انفردت وهذا مردود فإن العلماء 
من يرى ترجيح البينة على البينة وهو مالك رضي اهللا عنه وطوائف من علماء السلف وليس من اإلنصاف إلزام 

على القول يف مسألة مسلكها القطع مث إن ظن ظان أن ال ترجيح يف البينة ورآها مستندة إىل توقيفات  جمتهد فيه
تعبدية فهذا ال يعارض ما ثبت قطعا تواترا يف الترجيح والعمل به وليس متعلق مثبىت الترجيح جتويزا ظنيا فينتقض 

  بشيء أو يقاس على شيء 
إىل استعماله يف مسالك القطع فإذا أجرى املتكلم يف مسلك قطعي  فإذا ثبت أصل الترجيح فال سبيل - ١١٧٠

صيغة ترجيح أشعرت بذهوله أو غباوته وما يفضى إىل القطع ال ترجيح فيه فإنه ليس بعد العلم بيان وال ترجيح 
( مظنون  وإمنا الترجيحات تغليبات لطرق الظنون وال معىن جلرياهنا يف القطعيات فإن املرجح أغلب يف الترجيح وهو

  غري جار يف مسلك القطع فكيف جيرى يف القطعيات ترجيح ما ال جيرى أصله فيها مسألة ) واملظنون 
أطلق األئمة القول بأن املعقوالت ال ترجيح فيها وهذا سديد ال ننكره ولكنا أوضحنا يف الديانات أن  - ١١٧١

ات وإمنا يكلفون حتصيل عقد متعلق باملعتقد على ما العوام ال يكلفون بلوغ الغايات ودرك حقائق العلوم يف املعتقد
  هو به مع 

التصميم مث عقدهم ال حيصل يف مطرد العادة هجوما وافتتاحا من غري استناد إىل مسلك من مسالك النظر وإن كان 
غري تام وإذا كان كذلك فالترجيحات عندهم يف قواعد العقائد قد جترى فإن عقودهم ليست علوما ومأخذها 

خذ الظنون يف حق من يعلم أنه ظان وهذا الذي ذكرناه ال يناقض ما ذكره األئمة فإهنم زعموا أن الترجيحات كمأ
ال وقع هلا يف مدارك العلوم وما ذكروه حق ال نزاع فيه وإمنا يكتفى من العوام بعقود سليمة ليست علوما فتجرى 

  عقائدهم جمرى الظنون يف املظنونات مسألة 
مة رضي اهللا عنهم الترجيحات ال تستعمل يف املذاهب من غري نصب أمارات فإن كل ذي قال األئ - ١١٧٢



مذهب مدع قبل أن يدل والدعاوى ال تقبل الترجيح إذ الترجيح يف نفسه ال يستقل دليال واملذهب لو كفى 
ق إليه استثناء ترجيحه لكان الترجيح مستقال إلثبات املذهب وما كان كذلك كان دليال مستقال بنفسه وهذا يتطر

عندنا على تفصيل نشري إليه اآلن مث نقرره يف كتاب الفتاوى إن شاء اهللا تعاىل فليعلم الناظر أن املستفىت ال يتخري يف 
تقليد من شاء من املفتني ولكن عليه ضرب من النظر يف ختري واحد منهم ملزية يتخيلها أو يظنها ملن خيتاره وسيأيت 

شاء اهللا تعاىل وإن كان كذلك فمتعلق املستفىت ترجيح جمرد وقد ينقدح أن يقال ما ذلك مشروحا يف موضعه إن 
  يغلب على ظنه ختصيص واحد من العلماء فهو دليل مثله فالقول يف هذا يئول إىل عبارة 

  وحنن اآلن نرسم ما يترجح به مذهب اإلمام املطليب الشافعي رضي اهللا عنه مسألة 
ن العوام ليس هلم أن يتعلقوا مبذاهب أعيان الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم بل عليهم أمجع احملققون على أ - ١١٧٣

أن يتبعوا مذاهب األئمة الذين سربوا ونظروا وبوبوا األبواب وذكروا أوضاع املسائل وتعرضوا للكالم على 
هنم مل يفتنوا بتهذيب مذاهب األولني والسبب فيه أن الذين درجوا وإن كانوا قدوة يف الدين وأسوة للمسلمني فإ

مسالك االجتهاد وإيضاح طرق النظر واجلدال وضبط املقال ومن خلفهم من أئمة الفقه كفوا من بعدهم النظر يف 
  مذاهب الصحابة فكان العامي مأمورا باتباع مذاهب السابرين 

لشافعي وجمامع مث حنن نوضح وراء ذلك ما يتعلق به منتحل املذهب على اجلملة يف اختيار مذهب ا - ١١٧٤
الكالم يف ذلك حيصرها طرق أحدها أن السابق وإن كان له حق الوضع والتأسيس والتأصيل فللمتأخر الناقد حق 

التتميم والتكميل وكل موضوع على االفتتاح قد يتطرق إىل مبادئه بعض التثبيج مث يتدرج املتأخر إىل التهذيب 
ذاهب إىل ما حصل السابق تأصيله وهذا واضح يف احلرف والتكميل فيكون املتأخر أحق أن يتبع جلمعه امل

  والصناعات فضال عن العلوم ومسالك الظنون وهذه الطريقة يقبلها كل منصف وليس فيها تعرض لنقض مرتبة إمام 
  فإذا حصلنا املقصود مع االعتراف للمتقدمني بفضل السبق فالذي  - ١١٧٥

الشمس بعد النيب عليه السالم مث اشتغال من بعده بالسرب أوجب يتم به الغرض أن الصديق أفضل من طلعت عليه 
على العوام أال يبتدروا مذهب الصديق رضي اهللا عنه مع علو منصبه وارتفاع قدره فإن قيل يلزمكم على هذا أن 

والفضل  توجبوا االقتداء مبن بعد الشافعي من األئمة على ما ذكرمتوه قلنا إن ثبت ألحد بعده من األئمة من املزية
وهتذيب ما مل ينتظم وكشف ما مل يتبني فال يناقض مسلك الطريقة ولكنا لسنا نرى أحدا بلغ هذا احملل وسيأيت 

  تفصيل ذلك يف كتاب الفتوى إن شاء اهللا تعاىل 
بأصوهلا فإن الفروع تستد باستدادها وتعوج باعوجاجها ) متتحن ( طريقة أخرى وهي أن نقول املذاهب  - ١١٧٦
هو الذي يليق باملستفتني ومنتحلي املذاهب وسبيل حمنة األصول معرفتها أفرادا يف قواعد ) من النظر ( لنوع وهذا ا

مث معرفة ترتيبها وتنزيل كل أصل منها منزلته فإذا تبني ذلك فأصول الشريعة الكتاب والسنة واإلمجاع مث األقيسة 
األصول الثالثة مقطوع به كما سبق شرح ذلك مث هلا  بأصل من) أعالما ( الظنية عالمات انتصبت على األحكام 

مراتب ودرجات ومناصب فإذا نظر الناظر إىل منصب الشافعي عرف أنه أعرف األئمة بكتاب اهللا تعاىل فإنه عريب 
  مبني والشافعي تفقأت عنه بيضة قريش 

النزول مبعرفة الروايات ومقامه ال وال خيفى متيزه عن غريه فيما حناوله مث يتعلق معرفة الناسخ واملنسوخ وأسباب 
خيفى يف األخبار ومعرفة الرجال وفقه احلديث واإلمجاع يتلقى من معرفة اآلثار وما يصح نقله من الوفاق واخلالف 



  وهذا بيان األصول 
سالم مث الشافعي فإنه قدم كتاب اهللا تعاىل مث أتبعه بسنة رسوله عليه ال) فإنه شوف ( وأما تنزيلها منازهلا  - ١١٧٧

إذا مل جيدها تأسى بالصحابة رضي اهللا عنهم يف التعلق بالرأي الناشىء من قواعد الشريعة املنضبطة أصوهلا ومل ير 
التعلق بكل استصواب ملا فيه من االحنالل واالنسالل عن ضبط الشريعة مث رأى قواعد الشريعة منقسمة إىل ما يعلل 

ا ال يعقل معناه وقد يقيس إذا الحت األشباه وأما ما يعقل معناه فمغزاه وإىل ما ال يعلل فاستحث على االتباع فيم
  املناسب وهو يف ذلك يلتفت إىل قواعد الشرع ويدور عليها ) املخيل ( فيه املعىن 
فيلحقه مبا ال يعلل وهذا ) مبا ال يعلل ( ومن بديع نظره أنه قد يعن له معىن خميل ولكن يراه منقوضا  - ١١٧٨

نع القيم يف الزكوات فإن غرض الزكاة سد اخللة واحلاجة وهو وإن كان معقوال فال جريان له فرأى مسلكه يف م
غرر املخالفة مث جعل كون الزكاة عبادة عضدا لذلك كاملرجح به وال ) من ( األتباع فيه معىن السد مع اخلالص 

  غريه فإن يف هذا تنبيها على مقتضاه ) مذهب ( حاجة إىل ذكر 
  يقة أخرى وهي تشتمل على نظر كلي إىل الفروع وهذا طر - ١١٧٩

يتأتى بضبط ورد نظر إىل الكليات فالشريعة متضمنها مأمور به ومنهي عنه ومباح فأما املأمور به فمعظمه العبادات 
فيها فلينظر الناظر فيها وأما املنهيات فأثبت الشرع يف املوبقات منها زواجر وال يكاد خيفى احتياط كثري من الناس 

وباجلملة الدم معصوم بالقصاص ومسألة املثقل يهدم حكمة الشرع فيه والفروج معصومة باحلدود وال خيفى ما فيها 
ذرائع إىل إسقاطه سهلة املدارك ) نعنيه ( من االضطراب واألموال معصومة عن السراق بالقطع وقد أثبت من 

الناس الذين خالفوا مذهب الشافعي فمن نظر إىل  وأعيان األموال مستردة من الغصاب وقد بان للفقيه مسالك
بعض املستفتني عن ) نظر ( األصول مث نظر نظرا كليا إىل الفروع مل خيف عليه من يكون أوىل باالتباع وإن قصر 

بقول النيب عليه السالم األئمة من قريش ومل أجد أحدا من أصحاب املذاهب ) احتذى ( فهم ما ذكرناه فال عليه لو 
ا إىل طينة قريش باملسلك الواضح إال الشافعي وال خالف يف اختصاصه بذاك وأبو حنيفة من املواىل ومالك معتزي

فهذه مرامز كافية فيما حناوله وإذا أردنا أن نعرب عن األئمة الثالثة الناخلني ) على ما حكى بعض الناس ( كذلك 
  بو حنيفة رضي اهللا عنهم قلنا املرموقني الذين طبقت مذاهبهم طبق األرض مالك والشافعي وأ

فطنته وجودة قرحيته يف درك عرف املعامالت ومراتب احلكومات فهو ) اتقاد ( أما أبو حنيفة فال ننكر  - ١١٨٠
يف هذا الفن واستمكانه من وضع املسائل حبسنه على النهاية ولكنه غري خبري بأصول الشريعة وهي يف حقه منقسمة 

وانتهض لتبويب األبواب ) عقله ( وذهل عنه وإىل آخر متسك به وما رعاه وما  أغفله) أو ( إىل أصل جهله 
انتهاض من مل يستمد من القواعد ومن عجيب أمره أنه مل يعنت جبمع األخبار واآلثار ليبين عليها مسائله ولكنه 

  يوصل الفروع بناء على ما يراه مث يستأنس مبا يبلغه وفاقا 
يشق غباره يف ضبط ما يصح من األخبار واآلثار واألقضية ووقائع الصحابة وال  وأما اإلمام مالك فال - ١١٨١

يدرك آثاره يف درك سبل الصحابة والطرق اليت منها يتطرق اخللل وإمكان الزلل إىل النقلة فقد كان يقول يف 
فالن قال قال مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقد رأيت بعدد أساطني هذا املسجد من يقول حدثين أيب 

أهتم ) ال ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل أستجز أن أروى عنهم حديثا فقيل له أكنت ال تثق هبم فقال كنت 
الشأن ولكنه ) هذا ( صدقهم ولو نشروا باملناشري ما كذبوا على رسول اهللا عليه السالم ولكن مل يكونوا من أهل 

ىت يكاد أن يثبت يف اإلياالت والسياسات أمورا ال تناظر قواعد الشريعة ينحل بعض االحنالل يف األمور الكلية ح



وكان يأخذها من وقائع وأقضية هلا حمامل على موافقة األصول بضرب من التأويل فكان يتمسك هبا ويتخذها 
  ه فظن أصوال ويبىن عليها أمورا عظيمة كما روى أن عمر رضي اهللا عنه قال للمغرية وكان قد أخذ قذاة من حليت

استهانة فقال أبن ما أبنت وإال أبنت يدك ونقل عنه مشاطرة خالد وعمرو بن العاص على أمواهلما فاختذ ) به ( عمر 
ذلك أصال فرأى إراقة الدم وأخذ أموال بتهم من غري استحقاق ملصاحل إيالية حىت انتهى إىل أن قال أقتل ثلث اخللق 

مل قول عمر رضي اهللا عنه على التغليظ بالقول وكانوا يعتادون ذلك يف استبقاء ثلثيهم وكان من املمكن أن حي
وكذلك من بعدهم وأخذه األموال حممول على علمه بانبساط خالد وعمرو فيما ال يستحقان من مال اخلمس 

وأموال املسلمني وال يبلغ من حزم عمر درك مبلغ ذلك فإذا أمكن هذا فال وجه إلطالق أيدي الوالة يف الدماء 
  ألموال وا

يف مآخذها ) واتقادا ( وأما الشافعي فإنه أعرف خلق اهللا بأصول الشريعة وأضبطهم هلا وأشدهم كيسا  - ١١٨٢
ولكن مل تتنفس مدته ومل تتسع مهلته ) وترتيبها على مراتبها ويشهد ذلك بالثقة فيها سابقا إليه ( وتنزيلها منازهلا 

ا لإلجابة عن كل ما يسأل عنه واخترم وقد نيف على اخلمسني فلم يتشوف إىل وضع مسائل بديعة وكان متصدي
  وكان ذلك األمد ال يتسع ألكثر من ضبط األصول فيها فهان على أصحابه البناء عليها 

قدوته ) ختري ( وهذا بيان منازهلم وسنذكر يف كتاب الفتوى أنه يتعني على املستفىت نظر كلي يف  - ١١٨٣
ل ليس على املستفىت تعلق مببادىء النظر يف كل مسألة يأخذ فيها جواب قدوته وسنصف ذلك النظر وحده مث نقو

  وهذا متفق عليه يف املظنونات 

ونقل عن األستاذ أيب إسحاق أنه قال إذا اشتملت املسألة على مدرك قطعي وجب على العامي االحتواء  - ١١٨٤
  لعقل التقليد فيها عليه فإن كانت املسألة عملية فتلتحق بالعقائد اليت ال يسوغ ا

وهذا عندنا سرف وجماوزة حد فإنا ال نرى أوال يف العقائد ما يراه وقد ظهر اختيارنا فيما عليهم من  - ١١٨٥
عقائدهم وأما إحلاق قطعيات الشرع بالعقائد فعظيم فإن الشريعة حتتوي على مائة ألف مسألة وأكثر مستندها 

  الته اليت ميارسها ظاهر الفساد وهو اقتحام خرق اإلمجاع مسألة القطع وتكليف العامي اإلحاطة هبا يف معام
ذهب معظم األصوليني إىل أن اجملتهد ال جيوز له االقتصار على ترجيح مذهب على مذهب من غري  - ١١٨٦

متسك مبا يستقل دليال وحكى صاحب املغىن وهو عبد اجلبار يف كتابه املترجم بالعمد عن بعض أصحابه جواز 
  بالترجيح  االكتفاء

وسقوط هذا املذهب واضح فإن الترجيح احلقيقي ينشأ من منتهى الدليل فإذا مل يكن دليل مل يثبت الترجيح تصورا 
وإن فرض متسك مببادىء نظر ومسى ذلك ترجيحا فهو نظر فاسد لقصوره وال ترجيح بالفاسد والنظر يفسد 

  بقصوره تارة وحبيد عن املدرك املطلوب أخرى 
قيل كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف تفاوضهم يكتفون مبسالك الترجيحات وما  فإن - ١١٨٧

كانوا ميهدون أدلة مستقلة مث يبنون عليها ترجيحات وهم األسوة قلنا هذه دعوى عرية ال أصل هلا فإهنم كانوا 
 يعتنون برد املعاين إىل األصول يبنون أحكاما على معان سديدة وعلى تقريبات شبهية وهذا مدرك الشرع وكانوا ال

بني ( ال عن جهل هبا ولكنهم علموا أن معتمد األحكام املعاين فأما االقتصار على الترجيحات فادعاؤه عليهم خترص 
قد نقول إذا عريت واقعة عن نظر قومي والحت فيه خميلة على بعد وال يكون مثلها دليال فقد جيوز ) نعم ) ( 



مجتهد استصحاب احلال وإن رأينا أن نذكر يف آخر هذا اجملموع طرفا صاحلا من حكم شغور التمسك هبا جتويزا لل
  الزمان عن املفتني ومحلة الشريعة ذكرنا طرفا صاحلا يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل 

  القول يف ترجيحات األدلة 
مستنبطة فأما األلفاظ إمنا مظنة الترجيحات تعارض صور األدلة وهي يف غرضنا ألفاظ منقولة ومعان  - ١١٨٨

فتنقسم إىل النصوص اليت ال تقبل التأويل وإىل الظواهر فأما النصوص فتنقسم إىل ما ينقل قطعا واستوت يف النقل 
النقل من غري ترجيح آيل إىل الثقة ) طريق ( ويلتحق هبذا القسم ما ينقل من غري قطع ولكن تستوي النصوص يف 

  ق هبذا القسم مسألة والتغليب فيها وحنن نرسم ما يتعل
إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه وتأرخا فاملتأخر ينسخ املتقدم وليس ذلك من مواقع  - ١١٨٩

  الترجيح 
فإن تطرق إىل أحد النصني ظن النسخ من غري قطع فهذا نصفه ونصوره مث نذكر املذاهب فيه قال  - ١١٩٠

  خلصم وهو ممن تقدم الشافعي يف مسألة املس قيس بن طلق راوي حديث ا

وكان إسالمه بعد اهلجرة بست سنني فرأينا إمكان النسخ تطرق إىل ما ) أحاديثنا ( إسالمه وأبو هريرة ممن روى 
أنه قال إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا صلى جالسا ) يف مرض موته ( رواه قيس وكذلك صح عن النيب عليه السالم 

تعلق جبلوس النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مرض موته واملقتدون به قيام فصلوا جلوسا أمجعون ولكن الشافعي 
وراءه فكان هذا من أواخر أفعاله واحلديث الذي رويناه مطلق فيغلب على الظن أنه كان يف صحته ومن هذا القبيل 

ل موته بشهر ال تنتفعوا أخبار الدباغ مع ما رواه عبد اهللا بن عكيم اجلهين قال ورد علينا كتاب النيب عليه السالم قب
من امليتة بإهاب وال عصب فأحاديث الدباغ كانت مطلقة غري مقيدة بتاريخ فالغالب على الظن جرياهنا قبل هذا 

التاريخ ولكن الشافعي رد حديث عبد اهللا ألنه كان حماال على الكتاب وناقل الكتاب جمهول ليس مبذكور فالتحق 
  ردناه احلديث باملرسالت فهذا تصوير ما أ

قال الشافعي إن جترد نص ومل يعارضه آخر فإمكان النسخ مردود ومدعيه مطالب بنقل النسخ وال  - ١١٩١
يكتفى يف هذا املقام بغلبة الظن فإن تعارض نصان وتطرق إىل أحدمها مسلك من املسالك اليت صورناها فعند ذلك 

  من ) ورأيه أوىل ( آلخر يرى الشافعي ترجيح النص الذي ال يتطرق إليه ظن النسخ على ا

  احلكم بتساقط النصني عند تعارضهما 
وقال قائلون النصان متعارضان فإن الذي اجته فيه إمكان النسخ ظنا ال خيفى سقوطه والنص اآلخر يهى  - ١١٩٢

به وحيط عن منزلته والتمسك مبرتبة أخرى دون النصوص أوىل وال يبقى مع تعارض النصني إال ظن ترجيح وجمرد 
  لترجيح ال جيوز التمسك به ا

من سبل مسالك األحكام وتعارض خربان ) يعد ( ووجه احلق يف ذلك أن احلادثة إذا عريت عن مسلك  - ١١٩٣
نصان وتطرق إىل أحدمها إمكان النسخ وعدم اجملتهد متعلقا سوامها فالوجه التمسك باخلرب الذي ال يتطرق إليه ظن 

تعرية الواقعة عن موجب الشرع وهذا يناسب القول يف مآخذ األحكام عند النسخ وهذا أوىل من تعطيل احلكم و
عرو الزمان عن املفتني ولعلنا خنتتم هذا اجملموع بطرف صاحل منه يقع به االستقالل فإن وجد املتناظران مسلكا من 

والتمسك بالقياس مث سوى اخلربين مثل أن جيد للقياس مضطربا فالوجه النزول عن اخلربين مجيعا ) األحكام ( مآخذ 



فهذا وجه مدرك احلق يف ذلك وهو ) على اآلخر ( اخلرب الذي بعد عن ظن النسخ يستعمل ترجيحا ألحد القياسني 
  أصل يف كتاب الترجيح وسنسند إليه أمثاله مسألة 

كان  إذا تعارض خربان نصان نقلهما اآلحاد واستوى الرواة يف الصفات املرعية يف حصول الثقة ولكن - ١١٩٤
  أحدمها أكثر رواة 

وذهب بعض املعتزلة إىل منع الترجيح ) وهو مذهب الفقهاء ( فالذي ذهب اليه األكثرون الترجيح بكثرة العدد 
بكثرة العدد واحتجوا يف ذلك بالشهادة فإنه ال ترجح بينة على بينة بكثرة العدد وهذا الذي ذكروه مما اختلف 

  الفقهاء فيه 
اب مالك وشرذمة من أصحاب الشافعي إىل أن البينة املختصة مبزيد العدد يف فذهب معظم أصح - ١١٩٥

  الشهود مقدمة على البينة اليت تعارضها 
واملسألة على اجلملة مظنونة ولالجتهاد فيها جمال مث معظم قواعد الشهادات منوطة بالتعبدات والروايات مدار 

وكثرة الروايات توجب ) أصل القبول ( فيها احلرية والعدد يف  أصوهلا وتفاصيلها على الثقة احملضة وهلذا ال تعترب
مزيدا يف غلبة الظن وقد قال القاضي رمحه اهللا تعاىل تقدمي اخلرب على اخلرب بكثرة الرواة ال أراه قاطعا وإمنا أراه من 

  مسالك االجتهاد 
وتعارض يف الواقعة خربان واستوى  والوجه يف هذا عندنا أن اجملتهدين إذا مل جيدوا متمسكا إال اخلرب - ١١٩٦

الرواة يف العدالة والثقة وانفرد بنقل أحدمها واحد وروى اآلخر مجع فيجب العمل باخلرب الذي رواه اجلمع وهذا 
مقطوع به فإنا على قطع نعلم أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو تعارض هلما خربان كما وصفنا 

للقياس فيه وال مضطرب للرأي ملا كانوا يعطلون الواقعة بل كانوا يرون التعلق مبا رواه والواقعة يف حمل ال تقدير 
  اجلمع 
فأما إذا كان يف املسألة قياس وخربان متعارضان كثرت رواة أحدمها فاملسألة اآلن ظنية فإن اخلرب الذي  - ١١٩٧

  نقله الواحد يضعف باخلرب الذي يعارضه فيبعد 

يقتضيه هذا املسلك النزول عنهما والتمسك بالقياس وترجيح القياس الذي يعضده اخلرب أن يستقل دليال والذي 
احلكم ومتعلقه فهذا وجه ولكن قد نظن ( متمسك ) فهو ( الذي يرويه اجلمع ولو جترد القياس يف اجلانب اآلخر 

يضربون عن القياس كدأهبم اخلرب الذي يرويه اجلمع و) أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا يقدمون 
يف تعظيم اخلرب وتقدميه ولسنا على قطع يف ذلك فإنا ال نثبت أصول الشريعة إال مبستند قطعي فما قطعنا به أثبتناه 

  وما غلب على ظننا ترددنا فيه وأحلقناه باملظنونات 
عدل واحد فيسقط ما  فآل حاصل القول إىل أن اخلرب وإن رواه مجع من الثقات إذا عارضه خرب نقله - ١١٩٨

رواه اجلمع عن رتب األدلة املقطوع هبا فإن عدمنا مأخذا سوامها كان تعلقنا باألرجح تعلق من ال جيد مضطربا 
  سوى الترجيح وحمض الترجيح ال يتعلق به عند فقد األدلة كما سيأيت شرحه إن شاء اهللا تعاىل 

) منزلة على ما يؤدى إليه اجتهاد الناظر وكذلك إذا وجدنا أدلة فاملسألة إذ ذاك ظنية ( فأما إذا وجدنا  - ١١٩٩
فال ( القياس موافقا للخرب الذي نقله الواحد فاملسألة ظنية أيضا وإن كان القياس يف جانب اخلرب الذي رواه اجلمع 

  فهذه جوامع القول يف ذلك ) شك أن احلكم بذلك القياس املرجح باخلرب الذي رواه اجلمع 



) أن ( رنا يف تعارض اخلربين إذا تطرق إىل أحدمها إمكان النسخ من اجلهات اليت ذكرناها وقد ذك - ١٢٠٠
  الوجه النزول عنهما والتمسك باألقيسة إن وجدناها 

يف ذلك تغليب ظن والسبب فيه أنا ظننا ظنا غالبا بالصحابة رضي اهللا عنهم اعتبار الترجيح بالثقة ) نردد ( ومل 
مل يسنح لنا مثل ذلك فيما يتطرق إليه النسخ إمكانا إذ تبينا من تفحصهم عن أسباب الثقة والعدد ورددنا القول و

فإن ( ما يغلب على الظن الترجيح هبا وتقدمي األخبار على األقيسة تعظيما هلا إذا رجع األمر إىل التفاوت يف الثقة 
هذه املنزلة ) املسألة ( يف الثقة نزلنا تلك  بلغته أهنم نظروا يف إمكان النسخ نظرهم) ظهر لنا ظن عندنا يف وقائع 

يف نظر ) أقوى ( وعاد القول إىل التعارض إال فيما مينع منه متمسك ملا قدمنا متهيده من أن التعارض يف التساقط 
  الناظرين من االعتصام بترجيح ظىن فهذا منتهى املراد 

مقبول الرواية لو ) ثقة ( ربين وكل واحد منهما ومما نذكره يف فروع هذا الفصل أنه إذا روى راويان خ - ١٢٠١
انفرد ولكن يف أحدمها مزية ظاهرة يف قوة احلفظ والضبط واالعتناء بالوعي فهذا مما يرى أهل احلديث جممعني على 

يف سهم ) مع ما رواه أخوه عبد اهللا بن عمر العمري ( وهو كما روى عبيد اهللا بن عمر العمري ) فيه ( التقدمي 
  س من املغنم فقال األئمة حديث عبيد اهللا الفار

مقدم وإن كان أخوه عبد اهللا عدال فإن بينهما تفاوتا بينا قال حممد بن إمساعيل البخاري بينهما ما بني الدينار 
والدرهم والفضل لعبيد اهللا وهذا وإن ظهر من خدمة احلديث فإذا رجع األمر إىل العلم فالقول عندي يف اخلربين 

إحدى الروايتني باملزية كالقول يف اختصاص أحد اخلربين بكثرة الرواة مع االستواء يف الصفات  مع اختصاص
املرعية وقد سبق ذلك مفصال غري أن التمسك حبديث عبيد اهللا حتم من جهة أن القول متعلق بالتقدير وهو متلقى 

  كفاية من توقيف الشارع وال جمال للقياس فيه والرأي ال يضبط منتهى الغناء وال
فهذا من املنازل اليت يتعني فيها االستمساك باخلرب وال نظر لذى الرأي على استرسال كلى وهو موافق  - ١٢٠٢

ملذهب الشافعي فإن نظرنا إىل الغناء فال يكاد خيفى أن غناء الفارس يزيد على ضعف غناء الراجل فال موقف ينتهى 
  يفا ينتهى إليه فيستعمل الرأي كليا ويستعمل اخلرب توق) إليه ( 

إذا روى أحد اخلربين ثقة وروى اآلخر مجع ال يبلغ آحادهم مبلغ راوي اخلرب ) أنه ( ومما يتصل بذلك  - ١٢٠٣
  اآلخر يف الثقة والعدالة فاجتمع مزية الثقة وقوة العدد 

والغالب على الظن  فمن أهل احلديث من يقدم مزية العدد ومنهم من يقدم مزية الثقة واملسألة ال تبلغ مبلغ القطع
التعلق مبزية الثقة إذا ظهرت فإن الغالب على الظن أن الصديق رضي اهللا عنه لو روى خربا وروى مجع على خالفه 

خربا لكان الصحابة يؤثرون رواية الصديق ومأخذ الكالم يف مجيع هذه الفنون واحد فلريجع الناظر إىل املعترب املمهد 
قطع من الظن مسألة يف تقدمي أحد اخلربين على اآلخر مبوافقة أقضية الصحابة رضي أصال وتفصيال وليميز مواقع ال

  اهللا عنهم 
( القول يف حقيقة هذه املسألة يستدعى مقدمة من كتاب اإلمجاع فنقول إن اجتمع علماء العصر على  - ١٢٠٤
ذه وقع فإن اخلرب إن كان منقوال واستمر اإلمجاع على الشرائط املرعية فال يبقى للتعلق باخلرب واحلالة ه) مذهب 

  آحادا فال خفاء مبا ذكرناه 
ولو فرضنا خربا متواترا وقد انعقد اإلمجاع على خالفه فتصويره عسر فإنه غري واقع ولكنا على التقدير نقول لو 



األمر  فرض ذلك فالتعلق باإلمجاع أوىل فإن األمة ال جتتمع على الضاللة ويتطرق إىل اخلرب إمكان النسخ فيحمل
  على ذلك قطعا ال وجه غريه ونقطع هبذا 

  فإن قيل اخلرب املتواتر النص من األدلة القاطعة وكذلك اإلمجاع فلم قدمتم اإلمجاع  - ١٢٠٥

قلنا ألن اخلرب عرضة لقبول النسخ واإلمجاع ال ينعقد متأخرا إال على قطع فال يتصور حصول اإلمجاع على باطل 
ن فالوجه محل اإلمجاع على القطع الكائن ومحل اخلرب على مقتضى النسخ استنادا أو وتطرق النسخ إىل اخلرب ممك

تنبيها على تقدير استثناء واملستحيل حصول اإلمجاع على حكم مع خرب نص على مناقضته مع اإلمجاع على أنه غري 
) أن ( رب مطلق مث الذي أراه منسوخ فهذا مما ال يتصور وقوعه حىت يتكلم فيه يف تقدمي أو تأخري وإمنا الكالم يف خ

  من ضرورة اإلمجاع على مناقضه اخلرب النص املتواتر أن يلهج أهل اإلمجاع بكونه منسوخا فهذا قولنا يف اإلمجاع 
الصحابة على خمالفته ) أئمة من ( أما إذا فرض خرب على شرط الصحة نقله اآلحاد وجرت أقضية  - ١٢٠٦

 تقدمي ما صار إليه أهل املدينة يعين علماءها وروي عنه يف حتقيق ذلك متسك فكيف الوجه ذهب مالك رمحه اهللا إىل
بأخبار تشري إىل تعظيم املدينة وأهلها فإن صح ذلك فهو ضعيف وإن كان مذهبه النظر يف مذاهب العلماء الذين 

ا سيأيت الشرحليه إن شاء املدينة لتوافر العلماء هبا يف ذلك الزمن فهذا قريب على م) أهل ( كانوا وإمنا أجرى ذكر 
وقال الشافعي رمحه اهللا ال نظر إىل األعمال واألقضية إذا مل يتفق عليها أهل اإلمجاع والتعلق باخلرب أوىل  ١٢٠٧اهللا 

وحنن نذكر ما متسك به الشافعي مث نذكر بعده املختار عندنا قال الشافعي احلجة يف اخلرب وما نقل من عمل على 
  خالفه فهو منقول عن 

أقوام ليست أقواهلم حجة وال معىن لترك احلجة ملا ليس حبجة وميكن أن يعرب عن هذا فيقال العاملون خبالف اخلرب 
العاملني ) عاصرت ( حمجوجون به وال يقدم قول حمجوج حبجة على احلجة وقال الشافعي يف بعض جماري كالمه لو 

ذلك بانقراضهم وهو يقول لو وجدت قياسا خيالف أقضية خبالف اخلرب حلاججتهم وجادلتهم العني العني وال يتعني 
أقوام من األئمة لتمسكت به ومل أبال مبن ينازعين واخلرب مقدم على القياس فإذا قدمت القياس على قوهلم فكيف 

أترك اخلرب املقدم على القياس بقوهلم وقال رضى اهللا عنه إن كان تقدمي أقضية الصحابة لتحسني الظن هبم وال جتب 
  ) أوىل ( هلم العصمة فتحسني الظن خبرب الشارع املعصوم 

طائفة من أئمة الصحابة ( يوضحه تقسيم فنقول إن حتققنا بلوغ اخلرب ) يف ذلك ( والرأي احلق عندنا  - ١٢٠٨
ال  نصا ال يطرق إليه تأويل مث ألفيناهم يقضون خبالف مع ذكره والعلم به فلسنا نرى التعلق باخلرب إذ) وكان اخلرب 

حممل لترك العمل باخلرب إال االستهانة واإلضراب وترك املباالة أو العلم بكونه منسوخا وليس بني هذين التقديرين 
أمجع املسلمون قاطبة على وجوب اعتقاد تربئتهم عن القسم األول فيتعني محل عملهم ) وقد ( الحتمال ثالث جمال 

ذكرنا تقدميا ألقضيتهم على اخلرب وإمنا هو ) ما ( سخ وليس مع الذكر واإلحاطة باخلرب على العلم بورود الن
تعلقنا باإلمجاع يف معارضة ) فكأنا ( استمساك باإلمجاع على وجوب محل عملهم على وجه ميكن من الصواب 

  احلديث وليس يف تطريق إمكان النسخ إىل اخلرب غض من قدره عليه السالم وحط 

أهله يشعر بصدر ما أمجعوا ) إمجاع ( أن اإلمجاع يف نفسه ليس حبجة ولكن  من منصبه وقد قدمنا يف كتاب اإلمجاع
  حجة فهذا قول يف قسم وهو إذا بلغهم اخلرب وعملوا خبالفة ذاكرين له ) عن ( عليه 

فأما إذا مل يبلغهم أو غلب على الظن أنه مل يبلغهم فالتعليق باخلرب حينئذ وظىن بدقة نظر الشافعي يف  - ١٢٠٩



  شريعة أنه رأى التقدمي للخرب يف مثل هذه الصورة أصول ال
وإن غلب على الظن أن اخلرب بلغهم وحتققنا أن عملهم خمالف له فهذا عندي مقام التوقف والبحث فإن  - ١٢١٠

مل جند يف الواقعة متعلقا سوى اخلرب واألقضية فالوجه التعلق باخلرب وإن وجدنا مسلكا يف الدليل سوى اخلرب 
  أوىل  فالتمسك به

ومما ينبغي أن يتنبه الناظر له أن مذاهب الصحابة إذا نقلت من غري إمجاع فال نرى التعلق هبا وإذا نقلت  - ١٢١١
يف معارضة خرب نص على املخالفة اليت ال تقبل تأويال فتعني التعلق باملذاهب وليس هذا على احلقيقة تعلقا باملذاهب 

ما ذكرناه يف أئمة الصحابة يطرد يف أئمة التابعني وأئمة كل عصر ما مل تقف وإمنا هو تعلق مبا صدرت املذاهب عنه و
على خرب وبيان ذلك باملثال أن مالكا رضي اهللا عنه يرى تقدمي أقضية الصحابة رضي اهللا عنهم على اخلرب مطلقا من 

إذا مل يفصل مالك تبينا أنه مل غري تفصيل وقد ال نامن أن يكون بعض تلك األقضية ممن مل يبلغه اخلرب أو بلغه ونسيه ف
  يكن مطلعا على حقيقة هذا األصل فال جرم 

نقول إذا روى مالك خربا وخالفه مل نبل مبخالفته من حيث ال نثق بتحقيق منه يف مأخذ الباب ولذلك ثبت خيار 
   اجمللس مبا رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن الرسول عليه السالم ومل يقل مالك خبيار اجمللس

ومما جيب تنزيله على هذا القسم أن مجعا لو بلغهم خرب مث صح عندنا عملهم خبالفة بعد تطاول زمن  - ١٢١٢
وجوزنا ذهوهلم عنه ونسياهنم له فليخرج ذلك على التقاسم يف تطاول غلبة الظن كما سبق وما ذكرناه يف مجع فهو 

  ع يف اجملتهد الواحد املوثوق بعدالته وأمانته مبثابته يف مج
ولو صح خرب وعمل به مجع ومل يعمل به مجع والفريقان ذاكران اخلرب واملسألة مفروضة حيث ال احتمال  - ١٢١٣

إال النسخ فالذي أراه تقدمي عمل املخالفني فإنه ال حيمل أمرهم إال على ثبت وحتقيق وعمل العاملني حيمل على 
  التمسك بظاهر اخلرب 

ىل هذا املقام أن الكالم يف هذه املضايق ينتهي إىل حال يعسر التصوير فيها فال وليعلم الناظر إذا انتهى إ - ١٢١٤
ينبغي لالنسان أن يسترسل يف قبول كل ما يتصور عليه ومن هذا القبيل ما انتهينا إليه فإنه يبعد قطع قوم باملخالفة 

  عنه العاملون مع تصحيح اخلرب وقطع آخرين بالعمل فال بد أن يشيع املخالفون ما عندهم ويبحث 

فهذا منتهى القول يف ذلك ) نعم قد يتفق عمل العاملني يف صقع من غري غوص وحتقيق وحبث عن حالة املخالفني ( 
  وهو مقدمة غرضنا يف الترجيح 

فإذا تعارض خربان صحيحان وعمل باحدمها ائمة من الصحابة فإذا رأى الشافعي ترجيح ذلك اخلرب  - ١٢١٥
مل يصح العمل به واستشهد مبا رواه أنس يف نصب الغنم إذ عارضه ما رواه على ) ضه و عار( على اخلرب الذي 

وهذا مما جيب ) فقال رضي اهللا عنه أقدم حديث أنس ( رضي اهللا عنه فيها وعمل الشيخني يوافق ما رواه أنس 
عندنا أهنم بلغهم حديث  فليس ما استشهد به مما يقال فيه إن عمل الصحابة خالف خربا إذ مل يصح) فيه ( التأين 

  على رضي اهللا عنه مث مل يعلموا به ولكن قد يظن ذلك ظنا 
فإن قيل فما الوجه واحلالة كما وصفتم قلنا نرى احلديثني متعارضني فإن معارضة أحدمها الثاين ليس مما  - ١٢١٦

فليس هذا من الترجيح ولكنه  يسقطه ترجيح ظين يف أحد اجلانبني مث لو صح أنه بلغهم احلديثان مث عملوا بأحدمها
يتعلق بالقسم املتقدم وهو أن أقضية أئمة الصحابة خبالف اخلرب مع العلم به والذكر له كيف الوجه فيه وقد تقدم ما 

  فيه بالغ 



ومما جيب التفطن له أن النصب مقادير وال جمال فيها للرأي واخلربان وإن رأينا تعارضهما فيخرج  - ١٢١٧
مل به الصحابة رضي اهللا عنهم على الرأي املتقدم يف أنا إذا عدمنا مسلكا للحكم ومل نظفر إال وجوب العمل مبا ع

  مبا يقع 

ترجيحا ال استقالل له ولو ثبتت األدلة فالتمسك مبا ال يستقل أوىل من تعريه الواقعة عن حكم فالوجه إذا التعلق 
  حبديث أنس ملا ذكرنا آخرا واهللا أعلم مسألة 

فقد اختلف العلماء يف ذلك ) اخلرب ( تعارض خربان نصان وانضم إىل أحدمها قياس يوافق معناه إذا  - ١٢١٨
فالذي ارتضاه الشافعي أن احلديث الذي وافقه القياس مرجح على اآلخر واستدل بأنه قال إذا اختص أحد احلديثني 

دليال فإذا اعتضد أحد احلديثني مبا  مبا يوجب تغليب الظن تلوحيا فهو مرجح على اآلخر وجمرد التلويح ال يستقل
  يستقل دليال فألن يكون مرجحا أوىل 

وقال القاضي إذا تعارض اخلربان كما ذكرناه يف تصوير املسألة تساقطا وجيب العمل بالقياس واملسلكان  - ١٢١٩
والقاضي يرى العمل يفضيان إىل موافقة حكم القياس ولكن الشافعي يرى متعلق احلكم باخلرب املرجح بوافقة القياس 

ترجيح ) فيستحيل ( بالقياس وسقوط اخلربين واستدل القاضي بأن قال اخلرب مقدم يف مراتب األدلة على القياس 
خرب على خرب مبا يسقطه اخلرب ومن أحاط مبراتب األدلة مل يتعلق بالقياس يف واقعة فيها خرب صحيح فإن القياس مع 

 حكم اللغو الذي ال حاجة إليه وما يقدم على القياس إذا خالفه فهو مقدم اخلرب الصحيح املستقل الواقع نصا يف
عليه أيضا إذا وافقه فالقياس إذا ال وقع له مع ثبوت اخلرب والتعارض يوجب سقوط التعلق باخلربين فإذا سقطا 

  فالتعلق بعد سقوطهما 
الشافعي يف ذلك أن يقول إمنا يقدم والقول يف ذلك عندي ال يبلغ مبلغ اإلفادة وجيوز ملن ينصر نص  - ١٢٢٠

  اخلرب إذا مل يعارضه خرب فإذا تعارضا افتقر 

أحدمها إىل التأكيد مبا يغلبه على اآلخر فهذا منتهى القول وال قطع والعمل مبا اجتمع عليه اخلرب والنظر ونبين على 
  هذا مسائل نسردها ونبني احلق فيها منها مسألة 

واعتضد إحدمها بقياس األصول وكان أقرب إىل القواعد املمهدة قال الشافعي  أنه إذا تعارض خربان - ١٢٢١
يف صالة اخلوف يف غزوة ذات الرقاع فالذي رواه ابن ( يقدم ما يوافق القواعد ومثال ذلك اخلربان املتعارضان 

ترددات فرأى عمر فيه ترددات كثرية والترددات ختالف نظم الصالة ورواية خوات ابن جبري ليس فيها حركات و
الشافعي رضي اهللا عنه تقدمي خرب خوات وهذا يتصل حتقيقه بوافقة القياس إلحدى الروايتني وخمالفة اآلخرى فكان 

العمل مبوجب القياس أوىل مث يئول الكالم إىل أن رواية خوات مرجحة بالقياس أم الروايتان متعارضتان والتعلق 
  بالقياس بعدمها 

اقعة نوعان من النظر أحدمها أنه ال ميتنع جريان الصالتني املوصوفتني يف الروايتني وقد وجيري يف هذه الو - ١٢٢٢
  مال الشافعي يف بعض أجوبته إىل جتويزمها مجيعا مث آثر رواية خوات من 

طريق التفصيل وهذا متجه حسن فإنه يبعد أن ختتلف روايتان يف واقعة واحدة اختالف رواية ابن عمر وخوات وإذا 
اآلخر فإذا اعتاص معرفة ) وتأخر ( أحدمها ) تقدم ( دالن لفظني من غري تاريخ فالظن هبما الصدق ويقدر روى ع

ذلك منهما قيل تعارضا فأما إذا تعلقت الروايتان حبكاية واحدة وظهر التفاوت يف النقل فالوجه أن حيمل األمر على 



يتعلق مبا حنن فيه أنا إذا محلنا الرواية املختارة على اجلواز جرياهنما مجيعا ويرد الترجيح إىل الفضيلة فهذا وجه ومما 
ومل جنوز غريها فليس يف روايتنا منع ملا رواه ابن عمر فإذا ال تعارض يف احلقيقة إال من وجهة واحدة وهي أن يدعي 

بعيد عما تعبدنا  االحتاد وتنسب إحدى الروايتني إىل الوهم والزلل مث ال يتعني لذلك أحدمها فيتمسك بالقياس وهذا
  به من حتسني الظن بالرواة واملختار جتويز ما اشتملت عليه الروايتان ورد األمر إىل التفصيل 

وقد ذكرالقاضي وجها يف تقدمي رواية ابن عمر رضي اهللا عنهما وهو أنه قال إهنا نافلة عن املألوف يف  - ١٢٢٣
ى ليست كذلك وقد يشعر بعدم التثبيت وبناء األمر مطلقا القواعد فيجب محلها على تثبيت الناقل والرواية األخر

( على ما عهد يف الشرع وهذا غري سديد وهو حتومي على ختصيص عدل بوهم وزلل مبوافقة األصول فيما رواه مث 
  رواية خوات أنواع من اإلثبات ال تعهده يف القوانني والقواعد فال وجه ملا ذكره ) يف 

  مسألة 
عارض خربان ووافق أحدمها حكم اقترن من كتاب اهللا تعاىل فقد رجح بعض العلماء اخلرب ومنها إذا ت - ١٢٢٤

الذي وافقه حكم القرينة ومثال ذلك اخلربان املتعارضان يف العمرة فريوى أن النيب عليه السالم قال احلج جهاد 
يضرك بأيهما بدأت مث خرب  والعمرة تطوع وعارضه ما روى أنه عليه السالم قال احلج والعمرة نسكان فرضان ال

الفريضة وافق حكم القرآن يف كتاب اهللا تعاىل فإنه قال وأمتوا احلج والعمرة هللا وهذا فيه نظر فإن إمتام احلج يتعرض 
لفرضه ابتداء ال يف احلج وال يف العمرة ومها مقترنان وفاقا يف وجوب اإلمتام بعد الشرع فيهما ومل نذكر هذا إال أن 

  فتيمنا بإيراد كالمه مسألة  الشافعي ذكره
إذا تعارض خربان ومل يترجح احدمها على الثاين ومل يتطرق إىل واحد منهما نسخ فيما يعلم أو يظن  - ١٢٢٥

وعريت الواقعة عن داللة أخرى فحكمهما عند األصوليني الوقف عن احلكم فيها وإحلاق الصورة بالوقائع كلها 
  قبل ورود الشرائع وهذا حكم األصول 

( فال يقع مثل هذه الواقعة ) الزمان ( ولكن ما اراه أن الشريعة إذا كانت متعلقة باملفتني ومل يشغر عنهم  - ١٢٢٦
  لو فرض جتويز ذلك لوجب يف حكم العادة وقوعه ال حمالة فإذا مل يقع مثله يف األزمان على تطاوهلا وقد ) إذ 

شاذة ال نظري هلا وال مداين حمال يف حكم العادة وسيأتى  واقعة) فارتقاب ( اشتملت على كل ممكن على التكرر 
شرح ذلك يف كتاب الفتوى وإن حتقق التعارض والتساوي بني النصني واحنسم مسلك التأويل ووجدنا للحكم 

وآخر مسلكه استصحاب احلال فهذا مما تقرر القول فيه قبل من أن اخلرب ) أو االستدالل ( متعلقا من طريق القياس 
  يوافقه مرجح به أو اخلربان يتساقطان بالتعارض واملعىن جمرد للتعلق به الذي 

  )يف تعارض الظواهر ( فصل 

قدمناه يف تعارض النصوص وأما إذا تعارض ظاهران يتطرق التأويل إىل كل واحد منهما ) كل ما (  - ١٢٢٧
بالترجيحات فإذا تعارضا وتأيد  فتتسع مسالك الترجيح فإن مبىن التعلق بالظاهر على غلبات الظنون وهي حرية

أحدمها مبزية ثقة يف الراوي أو العدد يف الرواة فالوجه التمسك مبا تأيد هبذه اجلهات وليس كالنصني فيما قدمناه فإنا 
طرق املاضني أهنم يف غلبات الظنون كانوا يبغون ترجيح ظن على ظن وإمنا توقفنا يف تعارض ) من ( حتققنا 

عارضة النص بالنص يوهي التعلق به واقتضاؤه إياه يزيد على ما يتعلق به الترجيح وأيضا فإنا النصوص من جهة أن م
  مل نتحقق مثاال يف تعارض النصيني مع ترجيح أحدمها مبزية البينة والعدد ومل ينقل لنا مسلك األولني يف مثل 



استرسال األولني يف االستمساك مبا  استبنا على قطع) فقد ( يتعلق بالظنون ) وأماما ( ذلك حىت نتخذه معتربا 
يتضمن مزية يف تغليب الظن فإذا تعارض ظاهران ومل يكن أحدمها يف الثبوت والتعرض للتأويل بأوىل من الثاين ومل 

  يتطرق إىل أحدمها ما يوجب تغليب الظن فتعارضهما واحلالة هذه كتعارض النصني على ما تقدم مسألة 
مها من الكتاب واآلخر من السنة فقد اختلف أرباب األصول فقال بعضهم يقدم إذا تعارض ظاهران أحد - ١٢٢٨

  كتاب اهللا تعاىل وقال آخرون تقدم السنة وقال آخرون مها متعارضان 
فأما من قدم الكتاب فمتعلقه قول معاذ إذ قال أحكم بكتاب اهللا فإن مل أجد فبسنة رسول اهللا فإن مل  - ١٢٢٩

اصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم االبتداء بالكتاب مث طلب السنة إن مل جيدوا متعلقا  أجد اجتهد رأيي واشتهر يف
  من الكتاب 
ومن قدم السنة احتج بأن السنة هي املفسرة للكتاب وإليها الرجوع يف بيان جممالت الكتاب  - ١٢٢٣٠

  وختصيص ظواهره وتفصيل حمتملة 
سول عليه السالم ما كان يقول من تلقاء نفسه شيئا وكل ما والصحيح عندنا احلكم بالتعارض فإن الر - ٢٢٣١

كان يقول فمستنده أمر اهللا تعاىل وما ذكره معاذ فمعناه أن ما يوجد فيه نص من كتاب اهللا تعاىل فال يتوقع فيه خرب 
  خيالفه فمبين األمر فيه على تقدمي الكتاب مث آي الكتاب ال تشتمل على بيان األحكام 

مث طرق الرأي ال احنصار هلا فجرى الترتيب منه بناء على هذا يف الوجود وحنن فرضنا ) منها ( جودا واألخبار أعم و
املسألة يف ظاهرين ليسا نصني وكذلك ما ادعاه من ابتدار الصحابة الكتاب فهو منزل على ما ذكرناه فأما كون 

خالف يف قبوله وتنزيل الكتاب عليه ومعظم فإنا نقول أن روى تفسريا للكتاب فال ) فيه ( السنة مفسرة فال تعلق 
التفاسري منقولة آحادا وليس هذا من غرضنا وكذلك لو كان اخلرب الذي نقله األثبات نصا يف معارضه ظاهر فالنص 
مقدم على الظاهر من الكتاب والسنة وقد ذكرنا هذا يف ختصيص العموم وأشرنا إىل خالف فيه والذي ذكرناه اآلن 

  هو املختار 
وقال القاضي رمحه اهللا إن تعارض ظاهر خرب نقله اآلحاد فهما متعارضان وهذا لست أراه كذلك فإن  - ١٢٣٢

وال أعرف ) بثبوته على جهة القطع ( الظاهرين متساويان يف تطرق التأويل إىل كل واحد منهما والكتاب خيتص 
اآلخر منقول آحادا فاملتواتر يقدم فليكن األمر إذا تعارض ظاهران من األخبار أحدمها منقول تواترا و) أنه ( خالفا 

  كذلك يف تقدمي الكتاب على السنة مسألة 
  قال اهللا تعاىل قل ال أجد فيما أوحي إىل حمرما على طاعم  - ١٢٣٣

يطعمه اآلية وهذه اآلية من آخر ما نزل وال خالف أهنا ليست منسوخة وقد تعلق مالك رمحه اهللا مبوجبها ونزل 
فحرم ما اقتضت اآلية حترميه وأحل ما عداه ورأى الشافعي رمحه اهللا التعلق بأخبار نقلها اآلحاد وترك  مذهبه عليها

موجب اآلية هلا منها أنه عليه السالم هنى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري وحرم 
ح وتقدمي أخبار اآلحاد على نص الكتاب الفواسق وحرم احلمر األهلية واألخبار يف حترميها بعد التحليل يف الصحا

مشكل يف غري حمل اإلمجاع وليس القرآن يف مرتبة الظواهر يف هذا الغرض ولكنه يشتمل على النفي واإلثبات 
واإلبقاء واالستثناء وهذا أبعد يف التاويل من األخبار اليت رويت يف معرض املناهي وصيغ النهي ليست نصوصا يف 

  ب يف كثري من املطعومات التحرمي والتنزيه غال
يف النزول يدل عليه ما قبل اآلية ) سبب ( والذي اعتمده الشافعي يف الكالم على اآلية تنزيلها على  - ١٢٣٤



اليت فيها الكالم وما بعدها وذلك أنه قال زعمت اليهود أن الشحوم حمرمة وذكر تفاصيلهم يف البحرية والسائبة 
نه بغري حكم اهللا تعاىل من تلقاء نفسه وأباح طوائف من الكفار امليتة وجادلوا ونسبوا النيب عليه السالم إىل أ

املسلمني فيها وكانوا يقولون تستحلون ما تقتلون وال تستحلون ما يقتله اهللا تعاىل وأباح آخرون اخلنزير والدم 
  فأنزل اهللا تعاىل أنه مل حيرم إال ما أحلوه وأهنم 

لى نبيه عليه السالم وجتري اآلية على مذهب من يقول ملن خياطبه مل تأكل اليوم مراغمون ملا أنزل اهللا تعاىل ع
  حالوى فيقول اجمليب مل آكل اليوم إال احلالوى 

عندي يف الكالم على اآلية ولكن يعضده عندي ما هو جممع عليه يف أمور ومذهب ) استكراه ( وهذا  - ١٢٣٥
تناب أصحاب النيب عليه السالم أكل احلشرات وغريها واعتقادهم مالك مسبوق باإلمجاع فيها فإنا ال نشك يف إج

أهنا مبثابة احملرمات وكذلك اخلمر حمرمة وليس هلا ذكر يف هذه اآلية ونزوهلا مسبوق يتحرمي اخلمر فإذا ظاهر اآلية 
  عي مسألة خبالف مالك بعده فينتظم من ذلك اآلية على ما ذكره الشاف) مع حتققه ( متروك باإلمجاع وال يعتد 

إمجاعا وورد مثله عام وخاص فالوجه تنزيل ) على العام ( إذا ورد عام وخاص يف حادثة وتسلط اخلاص  - ١٢٣٦
العام على موجب اخلاص ومثال موضع اخلالف والوفاق ما نصفه اآلن أما املتفق عليه فتنزيل قوله عليه السالم يف 

ق من الورق صدقة واحلديث األول يعم القليل والكثري الرقة ربع العشر على قوله ليس فيما دون مخس أوا
واحلديث الثاين خيص الزكاة بالنصاب فهذا متفق عليه وسببه أن املقيد من اخلربين نص يف نفي الزكاة عما قصر عن 

  مخس أواق واخلرب األول ظاهر غري مقصود والغالب على الظن أن املراد بيان قدر الزكاة 

معىن ما وصفناه فقوله عليه السالم فيما سقت السماء العشر مع ) يف ( لعلماء فيه وهو فأما ما أختلف ا - ١٢٣٧
قوله ليس فيما دون مخسة أوسق من التمر صدقة فلم يعترب أبو حنيفة النصاب وتعلق بظاهر قوله عليه السالم فيما 

ى خالف ذلك فإنه ال خيفى سقت السماء العشر وقال الشافعي أقصى املمكن منه تسليم ظاهره على أن األمر عل
على الفاهم أن الغرض من مساق احلديث الفصل بني العشر وبني نصف العشر فإنه عليه السالم قال فيما سقت 
السماء العشر وفيما سقى بنضح أو دالية نصف العشر ومخسة أوسق نص فال عذر أليب حنيفة يف تركه وضرب 

أى ما ذكره مسلكا قطعيا وأحلق الشافعي هبذا الفن قوله عليه السالم من اخلربين مثاال ور ٩يف الورق ( الشافعي ما 
يف أربعني شاة شاة مع قوله يف سائمة الغنم الزكاة وهذا دون القسم األول فإن اشتراط السوم متلقى من املفهوم 

  ونفي الزكاة عما دون مخسة أوسق منصوص عليه على وجه ال يقبل التأويل مسألة 
فظاهرمها التناقض والتنايف مثل قوله تعاىل فاقتلوا املشركني ) أوالسنة ( عمومان من الكتاب إذا تعارض  - ١٢٣٨

  حيث وجدمتوهم فهذا ظاهر يف 

وضع السيف فيهم حيث يثقفون وقال يف آية أخرى حىت يعطوا اجلزية عن يد فظاهر اآلية أخذ اجلزية من كل كافر 
كل حامل دينارا وظاهر هذا جواز أخذ اجلزية من أصناف الكفار من  كتابيا كان أو وثنيا وقال عليه السالم خذ من

غري تفصيل وقال عليه السالم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا وظاهر هذا أن اجلزية ال تؤخذ وأن 
  ليس بيننا وبني الكفار إال السيف أو اإلسالم 

لوجه اجلمع بني الظاهرين يف املقدار املمكن فنأخذ اجلزية من وقال بعض الفقهاء فيما ذكرناه وأمثاله ا - ١٢٣٩
أهل الكتاب آلية اجلزية ونضع السيف فيمن ليس متمسكا بكتاب وال شبهة كتاب لظاهر اآلية الواردة يف القتل 



وزعم هؤالء أن هذا يتضمن استعمال مقتضى كل واحدة من اآليتني وكذلك القول يف اخلربين وهؤالء يرون تصرفا 
  يف الظواهر مستقال بنفسه غري حمتاج إىل إقامة داللة 

وهذا مردود عند األصوليني فالظاهر إذا تعارضهما إال أن يتجه تأويل وينتصب عليه دليل كما أوضحنا  - ١٢٤٠
سبيل ذلك يف كتاب التأويالت وما ذكره الفقهاء من اجلمع احتكام ال أصل له ولو مل يقم عليه دليل لكان ذلك 

  متضمنا تعطيل الظاهرين وإخرجها من حكم العموم من غريه دليل وليس  املمسك

أحد الظاهرين أوىل بالتسليط على الثاين من اآلخر وكل عموم خص فال بد من عضد ختصيصه بدليل وحنن إمنا 
خنص اجلزية بالكتابيني بأخبار وآثار مسطورة يف كتب الفقه والغرض من هذا الفصل إجراء الظاهرين على 

ارضهما من غري أن جيعل أحدمها دليال يف ختصيص الثاين مث جيعل الثاين دليال يف ختصيص األول وهذا ال سبيل إليه تع
ولكن اجته يف كل ظاهر ختصيص افتقر ذلك التخصيص إىل دليل غري الظاهرين وإن مل يتجه تعلقنا بالترجيح إن 

  وجدناه فإن مل جند نزلنا عن التعلق بالظاهرين مسألة 
إذا تعارض ظاهران وأحدمها وارد على سبب خاص والثاين غري مطلق وارد على سبب أما من قال  - ١٢٤١

بتخصيص اللفظ العام مبورده فال شك أنه خيصصه به وأما من رأى التمسك بالعموم دون السبب فإذا تعارض 
رتبة عموم اللفظ املطلق  عمومان كما وصفناه والتفريع على أن االعتبار بعموم اللفظ فإنه يوهيه وحيطه عن

والترجيح يغلب على الظن من منشأ الدليل واللفظ العام يغلب على الظن محله على مقتضى مشوله فإذا عارضه لفظ 
آخر ينحط عنه يف غلبة الظن آخر عن االول وهذا هو السر األخفى يف الترجيحات فال وجه للترجيح من طريق 

  عمل اجملمعني والظاهر يقوى وقع الترجيح  النظر يف النصوص إال أن حيمل ذلك على

فيها وهو متضح يف طريق النظر فإن املتعلق فيه غلبة الظن وقد حتقق من األولني يف تعارض الظواهر االستمساك 
  باألظهر فاألظهر مسألة 

لذي فهو مرجح على العام ا) صيغة التعميم ( إذا تعارض ظاهران ويف أحدمها ما يقتضي التعليل يف  - ١٢٤٢
عارضه وليس فيه اقتضاء التعليل والسبب فيه أن التعليل يف صيغة العموم من أقوى الدالالت على ظهور قصد 

التعميم حىت ذهب ذاهبون إىل أنه نص ممتنع ختصيصه فإن قدر نصا فال شك يف تقدميه على الظاهر املعرض للتأويل 
  تغليب الظن  وإن اعتقد ظاهرا فهو مرجح على معارضه الختصاصه مبا يوجب

وكشف الغطاء يف هذا عندنا وهو مما أراه سر هذه األبواب ومل نسبق بإظهاره فنقول إذا صدر من  - ١٢٤٣
( الشارع كالم غري مقيد بسؤال وال حكاية حال والح قصد التعميم من إجرائه احلكم الذي فيه العموم مقصودا 

وليس من الظواهر واضابط فيه أمنا ال خيلو عن ذكر املتكلم يقع كذلك فاللفظ يف املتماثالت نص ) فما ) ( لكالمه 
وعلمه وقت قوله واللفظ يف الوضع يتناوله وقد الح بانتفاء التقييدات وقرائن األحوال قصد التعميم فلو ختيل 

متخيل قصر اللفظ على بعض املسميات املتماثلة لكان ذلك عندنا خلفا وتلبيسا وإمنا يسوغ اخلروج عن مقتضى 
  لفظ وضعا فيما جيوز تقدير ذهول املتكلم عنه وهذا يف حكم التعميم بناء عظيم ال

  ومتام الغرض فيه بذكر معارض لذلك على املناقضة فنقول مستعينني باهللا تعاىل 
لو ظهر لنا خروج معىن عن قصد املتكلم وكان سياق الكالم يفضي إىل تنزيل غرض الشارع على قصد  - ١٢٤٤

علق بالعموم الذي ظهر فيه خروجه عن قصد الشارع وهو كقوله عليه السالم ط فيما سقت آخر فلست أرى الت



العشر ونصف العشر فلو تعلق ( السماء العشر وفيما سقى بنضح أو دالية نصف العشر فالكالم مسوق لتعيني 
نراه متعلقا بظاهر فهذا احلنفي بقوله عليه السالم فيما سقت السماء العشر ورام تعليق العشر بغري األقوات فلسنا 

  طرف 
ولو نقل لفظ ومل يظهر فيه قصد التعميم وال تنزيل الكالم على مقصود آخر فهذا هو الذي أراه ظاهرا  - ١٢٤٥

  وهو الذي يتطرق التخصيص إليه 
وقد رأى القاضي التعلق بالقسم األول الذي أخرجته عن الظواهر على رأي املعممني مث قال هذا  - ١٢٤٦
أدىن مسلك يف الظن ويتسلط عليه التأويل والتخصيص والراي عندي فيه قد قدمته والدليل عليه أن يعارضه 

الشارع إذا كان مقصوده بيان العشر ونصف العشر لو أخذ يفصل األجناس وهو يبغي غريها يعد ذلك تطويال 
يرد العموم لفصل األجناس ولو فصلها )  لو مل( نازال عن الوجه املختار يف اللغة العالية فتقدير التعميم يشري إىل أنه 

  لكان مائال عن الوجه األحسن يف النظم وإذا متهد هذا األصل فالذي ذكره االصحاب من أن علة الشارع ال تنقض 

  حممول على تقدير ما قصد التعميم فيه نصا فليفهم الناظر ذلك وليقف عليه عند هذا وقفة باحث مسألة 
وقد تطرق التخصيص إىل إحدمها فاملذهب الذي ذهب إليها احملققون أن الذي مل  واذا تعارض ظاهران - ١٢٤٧

يتطرق إليه ختصيص مرجح فأما املعتزلة فإهنم قضوا بأن اللفظ الذي خص يف بعض املسميات صار جممال يف الباقي 
يف الباقي أضعف يف حكم وال يعارض اجململ ظاهرا وأما أهل احلق وإن مل حيكموا باإلمجال فإهنم يرون تعميم اللفظ 

الظن من اللفظ الذي مل جير فيه ختصيص فإذا الح وجه يف غلبة الظن من منشأ ظهور الظاهر كان ذلك ترجيحا 
  مقبوال مسألة 

إذا تعارض ظاهران أو نصان وأحدمها أقرب إىل احتياط فقد ذهب أكثر الفقهاء إىل أن األحوط مرجح  - ١٢٤٨
قتضيه الورع وإتباع السالمة هذا واحتجوا بأن قالوا الالئق حبكمة الشريعة وحماسنها على الثاين وزعموا أن الذي ي

االحتياط فإذا تعارض لفظان غلب على الظن أن الذي نقله صاحب االحتياط صدق وكأن القواعد تغلب على 
  الظن ذلك وتؤازر الرأي يف ذلك 

السالمة وما ذكره هؤالء من شهادة األصول وقال القاضي ال مستروح إىل هذا وال معىن للترجيح ب - ١٢٤٩
  وإثارهتا تغليب الظن يعارضه أن العدل الذي 

نقل الثاين ال يتهم وال يظن به العدول عن قاعدة االحتياط إال بثبت واختصاص مبزية حفظ وقد يتخيل أن ما جاء به 
بت يف النقل مث قال القاضي ال وجه من ظاهر االحتياط ومحل عليه نظم لفظه من غري ث) رآه ( األخر بناه على ما 

للترجيح وإن انقدح ما ذكرناه آخر فيما ال يوافق االحتياط اخنرمت الشهادة كما ذكرناها أوال فالوجه التعارض 
  مسالة 
إذا تعارض لفظان متضمن أحدمها النفي ومتضمن الثاين اإلثبات فقد قال مجهور الفقهاء اإلثبات مقدم  - ١٢٥٠

إثبات لفظ عن الرسول عليه السالم مقتضاه النفي ) نقله النايف ( مزيد تفصيل عندنا فإن كان الذي وهذا حيتاج إىل 
اللفظ الذي متضمنه اإلثبات ألن كل واحد من الراويني متثبت فيما نقله وهو مثل أن ) على ذلك ( فال يترجح 

 حيل وكل ناف يف قوله مثبت فأما إذا نقل ينقل أحدمها ان الرسول عليه السالم أباح شيئا وينقل الثاين أنه قال ال
أحدمها قوال أو فعال ونقل الثاين أنه مل يقل ومل يفعل فاإلثبات مقدم ألن الغفلة تتطرق إىل املصغى املستمع وإن كان 

  حمدا والذهول عن بعض ما جيري أقرب من ختيل شيئ مل جير له ذكر مسألة 



وافق املعروف املعتاد واآلخر ما جرى به العرف فالقول يف هذا إذا تعارض ظاهران أو نصان أحدمها ي - ١٢٥١
  كالقول يف موافقة أحد املنقولني لالحتياط 

وخمالفة اآلخر إياه وقد مضى فيه قول بالغ واملختار التعارض يف املسألتني فهذا الذي ذكرناه كالم بالغ يف ترجيح 
  هلا مل خيف عليه مدرك الكالم فيما يرد عليه من أمثاهلا األلفاظ النصوص منها والظواهر ومن أحاط هبا وأحكم أصو

  باب يف ترجيح األقيسة

هذا الباب هو الغرض األعظم من الكتاب وفيه تنافس القياسون وفيه أتساع االجتهاد وهو يستدعي  - ١٢٥٢
معىن األصل وقد سبق  جتديد العهد مبراتب األقيسة فنقول املرتبة العليا املعدودة من مسالك القياس ما يقال إنه يف

تأصيله وتفصيله وتقدم القول يف أنه هل يعد من األقيسة أو يعد من مقتضيات األلفاظ وهو على كل حال مقدم 
على ما بعده والسبب فيه أنه ملتحق بأصله قطعا والتحاقه به مقطوع غري مظنون وال شك يف تقدمي مراتب العلوم 

ملعىن ما يطرد وينعكس ويليه القياس الذي يسمى قياس الداللة كما على درجات الظنون مث يلي ذلك من قياس ا
  ) مراتب قياس املعىن ( سبق وصفه ويلي ذلك قياس الشبه فأما ما يعلم فال ترتيب فيه 

وأما قياس املعىن فهو على مراتب ال يضبطها ضابط فإن مسالك الظنون ال يتأتى حصرها وهي وإن  - ١٢٥٣
 مناسبتها ألصوهلا الشريعة فال يتأتى للناظر الوصول إىل ضبطها بعد وربطها حبد كانت منحصرة من جهة تعيني

ولكنا حنرص على تقريب األمور واإلشراف على ما يكاد أن يكون تشوفا إىل الضبط ونتقي فيما حناوله مصاحل ال 
ضى إىل اخلروج عن نرى تقدير ها مأخذ األحكام وحناذر فيها الوقوع يف منخرق مذهب مالك ومتسع مسلكه املف
  احلصر والضبط مث قد ذكرنا يف االستدالل طرفا من ذلك وحنن نعيده ونزيده تقريرا وتقريبا 

  فنقول 
إذا وجدنا أصال استنبطنا منه معىن مناسبا للحكم فيكفي فيه أال يناقضه أصل من أصول الشريعة ويكفي  - ١٢٥٤

يف ذلك وجداننا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و ) نا ومرجوع( يف الضبط فيه استناده إىل اصل متفق احلكم 
  سلم مسترسلني يف استنباط املصاحل من أصول الشريعة من غري توقع وقوف عند بعضها 

فأما املعىن الذي ال جند له أصال وال مستندا فهو الذي مسيناه االستدالل وحنن نرى التعلق به كما مهدنا  - ١٢٥٥
لق عندنا بكل مصلحة ومل ير ذلك أحد من العلماء ومن ظن ذلك مبالك رضي اهللا عنه فقد القول فيه وال جيوز التع

أخطأ فإنه قد اختذ من أقضية الصحابة رضي اهللا عنهم أصوال وشبه هبا مأخذ الوقائع فمال فيما قال إىل فتاويهم 
ئقها وهذا كبنائه قواعد على سرية وأقضيتهم فإذا مل ير االسترسال يف املصاحل ولكنه مل حيط بتلك الوقائع على حقا

عمر رضي اهللا عنه يف أخذه شطرا من مال خالد وعمرو وقد قدر ذلك تأديبا منه وهذا زلل فإنه ال ميتنع أنه رآمها 
آخذين من مال اهللا تعاىل ما ال يستحقان أخذه على ظن وحسبان وكان يرعى طبقة الرعية بالعني الكالئة واألليق 

نظره الثاقب كان باملرصاد ملا يتعديان فيه احلدود عامدين أو خاطئني إذ كانا موليني على مال اهللا  بشهامته وإيالته أن
تعاىل وإذا أمكن ذلك وهو الظاهر فحمله على التأديب ال وجه له ولو صح عنه أخذ مال رجل غري متصرف يف 

  مال اهللا تعاىل لكان يظهر ما ختيله مالك 



 من أصوله هبا فإنه ال يرى ذلك األصل استحداث أمر وهو عند الباحثني وكذلك كل واقعة ربط مالك أصال
ينعطف على أبلغ وجه إىل قواعد الشريعة فخرج مما ذكرناه أن مالكا ضم وقائع الصحابة إىل األمور الظاهرة من 

ا وإىل ما فهمنا إىل ما نقلت صرحي) منقسمة ( الشريعة ومل يظن هبم افتتاح أمر من عند أنفسهم ولكنه قال األخبار 
  ضمنا فإنا ال نظن بأئمة الصحابة استقالهلم بأنفسهم يف تأسيس أصول فهذا بيان مذهبه 

وحنن نرى االقتصار يف مآخذ األحكام على أصول الشريعة وأقضية الصحابة حممولة عليها وال نتخيل  - ١٢٥٦
أنفسهم عن االستقالل ويعضدون ما حيكمون به أخبارا استندوا هبا وسكتوا عن نقلها مع علمنا بأهنم كانوا يربئون 

مبا يصح عندهم من أخبار الرسول عليه السالم وهذا وجه أنفصال أحد املذهبني عن الثاين مث االستدالل املقبول هو 
املعىن املناسب الذي ال خيالف مقتضاه أصال من أصول الشريعة كما ذكرناه يف املعىن املستنبط من األصول ويظهر 

بضابط يف النفي واإلثبات وهو أن كل معىن لو أطرد جر طرده حكما بديعا مل يعهد مثله يف الزمان األطول  أثر ذلك
فيدل خروج أثره عن النظري على خروج معناه املقتضى عن كونه معتربا والدليل عليه أنه لو كان معتربا لوجب يف 

  حكم العادة القطع بوقوع مثله يف الزمن 

ال ختلو واقعة عن حكم اهللا تعاىل وإذا كان أثر املعىن ال يعدم نظريا قريبا ) بأنه ( املسلك قطعنا املتمادي ومبثل هذا 
ومل يقتض طرد املعىن خمالفة أصل من األصول فهو استدالل مقبول معمول به وبيان ذلك باملثال أن مالكا ملا زل 

عن إراقة حمجمة دم من غري سبب متأصل يف نظره كان آثر ذلك جتويز قتل ثلث األمة مع القطع بتحرز األولني 
بالقتل يف ضبط الدولة وإقامة السياسة وهذا إن عهد فهو من عادة اجلبابرة وإمنا ) جتويزه التأديب ( الشريعة ومنه 

  حدثت هذه األمور بعد انقراض عصر الصحابة 
ل كل مرتبة منزلتها ونرى أن فإذا جتدد العهد مبا ذكرناه فنحن نرسم بعده مراتب يف اإلخاالت وننز - ١٢٥٧

مدركها على حقائقها مشرف على طرف املعاين فإذا عسر الوفاء باستيعاب أمثلة األقيسة املعنوية يف هذا اجملموع 
فالوجه أن نتخذ أصال من أصول الشريعة يشتمل على جمامع القول يف وجوه اإلخاالت ونبني فيه وجوه الترتيب 

الفطن على ما نرمسه ) يقيس ( ا والرتبة اليت تليها إىل استيعاب مدارك الفقه ومعانيها مث فيها وما يقع يف الرتبة العلي
  ) املرتبة األوىل ( فيها ما يدانيها 

فليقع الكالم يف القصاص وما يقتضى إجيابه وما يوجب اندفاعه فنقول أوجب اهللا القصاص يف نص  - ١٢٥٨
   كتابه زجرا للجناة وكفا هلم وأشعر بذلك قوله

تعاىل ولكم يف القصاص حياة واتفق املسلمون على هذه القاعدة ومل ينكرها من طبقاهتم منكر مث قال أئمة الشريعة 
كل مسلك يطرق إىل الدماء اهلرج على جريان واسترسال واستمكان من غري حاجة إىل أمر نادر ومعاناة شاقة فهو 

) ناقض ( اء وحفظ املهج فمن خالف هذا فهو لو قدر ثبوته مردود فإن املقصود املتفق عليه من القصاص صيانة الدم
فكل معىن يستند إىل هذه القاعدة ويوافقها من غري ) ذلك ( له والثالث نصا وإمجاعا ال سبيل إىل نقضه فإذا متهد 

  اختالف يف جمراه فهو على املرتبة العليا من أقيسة املعاين 
ثقل وال شك أن من نفي القصاص به مناقض للقاعدة من جهة أن بامل) بالقول يف القتل ( وهذا ميثل  - ١٢٥٩

فإذا مل يعسر ومل يندر ( القصد إىل القتل هبذه اآلالت أمر ثابت وهو ممكن ال عسر يف إيقاعه وليس القتل به مما يندر 
هبذه اآلالت  فكان نفي القصاص بالقتل هبا مضادا حلكمة الشريعة يف القصاص فإذا ناكر اخلصم العمدية يف القتل) 

  سفه عقله ومل يستفد به إيضاح 



  عسر القتل 
وإن شبب بتعبد يف آلة القصاص وكان ذلك يف حكم العبث فإن تقدير التعبد مع ما متهد من احلكمة  - ١٢٦٠

  يناقض احلكمة املرعية يف العصمة فليفهم الفاهم مواقع التعبد 
يغلب إقتضاؤه إىل اهلالك اذا أهلك أوجب القصاص  وإن متسك بصورة يف العكس وقال اجلرح الذي ال - ١٢٦١

كان هذا غاية يف خالف احلق فإن اجلرح الختصاصه مبزيد الغور وإمكان السريان إذا اقتضى القصاص حسما ملادة 
اجلناية وردعا للمعتدين فكيف يستجيز ذو الدين أن يبىن عليه إسقاط القصاص بالقتل الذي يقع باألسباب اليت 

الة وليعترب املعترب عن هذا األصل فإنه أجلى أقيسة املعاين وأعلى مرتبة فيها فإنه ال حاجة يف ربطه بالقاعدة تقتل ال حم
  ) بعيدا ( ليس ملحقا به مل يكن ) و ( إىل تكلف أو تقرير أو تقريب وحترير ولو قيل هو األصل بعينه 

ليس القول فيها دائرا يف فنون الظنون وما وخمالف ما يقع يف هذه املرتبة مائل عن احلق على قطع و - ١٢٦٢
  يكون هبذه الصفة ال يتصور أن يعارضه معارض 

ونضرب هلذا مثاال آخر قياسا فنقول الغرض من شهادة الشهود إيضاح املقصود املشهود به مث للشرع  - ١٢٦٣
فإذا شهد على صريح الزنا تعبدات وتأكيدات يف رتب البينات على حسب أقدار املقاصد وأعلى البينات بينة الزنا 

  أربعة من الشهود 

العدول وتناهى القاضي يف البحث وانتفت مسالك التهم فهذا أقصى اإلمكان يف اإليضاح والبيان فلو شهدوا وأقر 
املشهود عليه مرة واحدة مل يؤثر إقراره ووجب القصاص مبوجب البينة فإن إقراره تأكيد البينة وال حيط من مرتبة 

بذلك اإلقرار شئ مل جيز أن ) يثبت ( ا فإذا قال أبو حنيفة إذا أقر املشهود عليه مرة سقطت البينة ومل البينة شيئ
يكون هذا مضمون يف أصل الشريعة احملمدية فإن اإلقرار مل يعارض البينة مناقضا مث هو ذريعة يسرية غري عسرية يف 

  نا أمثال ذلك وجدنا منه الكثري املرتبة الثانية ترك البينات مث املقر ال حيلف حىت يتخيل ارعواؤه ولو طلب
تعتمد على قياس معتضد باألصل ولكنه قد يلقى اجلامع احتياجا إىل مزيد تقرير وتقريب ويعن للخصم  - ١٢٦٤

ختيل فرق وإن كان إفساده هينا ومثال ذلك أنه قد ثبت وجوب القصاص على املشتركني يف القتل وهذا مستند إىل 
) االشتراك ( يف حتقيق العصمة وزجر اجلناة فإن االستعانة يف أمثال ذلك ليست بالعسرية والقتل على قاعدة الشرع 

غالب الوقوع فاقتضى معىن القصاص يف األصل إجياب القتل على الشركاء وهذا يتطرق إليه الكالم قليال من جهة 
ائه عن االستقالل بالقتل وقتل غري القاتل ليس قاتال وفعل كل واحد منهما خيرج أفعال شرك) منهم ( أن كل واحد 

  فيه خمالفة املوضوع املشروع يف 

ختصيص القتل بالقاتل وفيه وجه آخر وهو أن إمكان القتل باملثقل فوق إمكان االستعانة وعن هذا تردد بعض 
ملعتمد فيه العلماء يف إجياب القصاص على الشركاء وصرح بعض املفتني بأن قتل املشتركني خارج عن القياس وا

قول عمر رضي اهللا عنه إذ قال لو متاال عليه اهل صنعاء لقتلتهم به فنشأ من منتهى هذا الكالم أن اجلاين حمرم الدم 
  ) فإذا تطرقت االحتماالت مل جيز اهلجوم على قتل معصوم ( معصوم 
روج بعضهم عن واملسلك احلق عندنا أن املشركني يقتلون حبكم قاعدة القصاص وال نظر إىل خ - ١٢٦٥

هرج ظاهر فال نظر مع الظهور إىل احنطاط إمكان ) عنهم ( االستقالل بالقتل إذا كان يظهر بسبب درء القصاص 
االشتراك قليال عن األنفراد بالقتل باملثقل فإنه يعارض ذلك أن املنفرد ال يستمكن استمكان املشتركني ويتطرق إىل 

) فيعتدل ( س احلاجة إىل فرض كالم يف أيد وضعيف أو تقدير اغتيال حىت مت) من وجه ( االستقالل بالقتل عسر 



املسلكان حينئذ وخروج كل واحد عن كونه قاتال ال وقع له مع إفضاء درء القصاص إىل اهلرج مع العلم بأن 
  ري القصاص ليس على قياس األعواض وأما كون اجلاين معصوما فال أثر له يف هذا املقام مع أنه سعى يف دم من غ

أن يفرض له تقدير عذر فكان ما أقدم عليه مسقطا حرمته وخارما عصمته والشبهات إمنا تنشأ من فرض أمر يقدر 
  للجاين عذرا على قرب أو على بعد وهو منشأ الشبهات على ما سنوضحه إن شاء اهللا تعاىل 

مع تقدير الوفاق فيه فنقول يف املرتبة إحلاق فرع هبذا األصل ) فغرض هذه ( فإذا متهدت هذه القاعدة  - ١٢٦٦
الطرف إنه صني بالقصاص على املنفرد فليصن بالقصاص على املشتركني كالنفس وهذا أجلى ولكنه يف اعلى 

  مراتب الظنون 
من القاعدة كما ) استقائه ( فإن قيل ما سبب خروج هذا القياس عن مسالك العلوم مع استبانة  - ١٢٦٧

اجلملة نظر أما إسقاط أصل القصاص عن املشتركني فمعلوم بطالنه قطعا فإنه مبطل ذكرمتوه قلنا يف القاعدة على 
حلكمة العصمة وأما قتل واحد من املشركني ال بعينه مع تفويض األمر إىل رأى من له القصاص فليس يرد ذلك 

أحدها أن قائال لو ولكنه يقع يف جمال الظنون مث يف إحلاق الطرف بالنفس ثالثة أشياء يطرق كل واحد إليه الظن 
قال لو أفضى قطع الطرف إىل النفس لوجب القصاص على املشتركني وتقرير ذلك مردعة هلم فال يؤدي ذلك إىل 
ااهلرج هذا وجه واقع ودافعه أنه لو صح لسقط القصاص يف الطرف أصال فإذا جرى القصاص مع االندمال أشعر 

مع النفس كزيد مع عمرو يف أن كل واحد منهما مقصود  ذلك باعتناء الشرع بتخصيصه بالصور حىت كأن الطرف
  بالصون 

والوجه الثاين مما يقتضي الظن ظن اخلصم أن ما ذكرناه من اجلمع يف حكمه القصاص ينقضه متييز فعل  - ١٢٦٨
أحد الشريكني يف القطع عن فعل الشريك الثاين فإذا كان كذلك فهو ممكن غري عسري مث ال قصاص على واحد 

  وهذا إن سلم فهو لعمرى قادح يف اجلمع وقد صح فيه منع كما يعرف الفقهاء منهما 
والوجه الثالث أن الطرف مما يقبل التبعيض فيصور اخلصم أن القطع الواقع على صورة الشركة حيمل  - ١٢٦٩

قصاص ال على وقوعه على التبعيض إذا كان اجملين عليه قابال للتبعيض وهذا زلل فإن إمكان تصوير ما يسقط ال
يدرؤه إذا مل يكن وكان بدله ما يشابه األشتراك يف الروح فلو توجهت هذه اجلهات وبعد القول يف األصل بعض 

فهذا واضح جدا ومن حكم وضوحه أنه ال يثبت ) والقطع ( البعد كان ذلك دون املرتبة األوىل املستندة إىل العلم 
ر شبهة توجب احملافظة على حكمة العصمة يف حق اجلاين له معارض إذ لو قدر له معارض لكان ناشئا من تقدي

ومآخذ الشبهات ما يشري إليه املعاذير وال عذر للجاين وإن حاول اخلصم تسبيب املعارضه يف جهه أن واحدا مل 
يقطع اليد بطل ذلك عليه بالنفس ولو رجع وزعم أن القصاص على الشركاء على خالف القياس كان ذلك روم 

  ضحنا بطالنه اعتراض وقد أو

واملخيلة العظمى يف ظهور قياس املعىن امتناع املعارضة احملوجة إىل الترجيح فإن عارضوا القصاص يف الطرف بقطع 
السرقة وشبهوا االشتراك يف قطع اليد باالشتراك يف سرقة نصاب مل يكن ما جاءوا به ماخوذا من قاعدة القصاص 

) يف ( سالك البعيدة وإمنا املعارضة احلاقة ما ينشأ من وضع الكالم وال شك وحنن مل نعن بامتناع املعارضة انسداد امل
أن قطع السرقة بعيد يف أصله وتفصيله عن القصاص فإن األصل املعترب يف قطع السرقة أخذ مال غري تافه على 

ة عن ركوب االختفاء من حرز مثله والغرض بشرع القطع ردع السارق عن تناول املال والنفيس ويف النفس مزجر



األخطار بسبب التافه وهذا املعىن يوجب نفي القطع عن الشركاء فإن كل واحد منهم على حصته من املسروق 
فإن معتمده الصون ) فيما حنن فيه ( وذلك املقدار ال حاجة إىل إثبات رادع عنه وهذا ال يتحقق يف القصاص أصال 

النفيس وخروج كل جان عن االستقالل بكل اجلناية ال يسقط ومتهيد العصمة وليس يف قاعدته انقسام إىل التافه و
  القصاص عنه إذ لو قيل به خلرم قاعدة الصون على أنه حمقق يف النفس كما سبق 

وإذا مل تكن املعارضة على حقها يف منشأ االجتهاد مل ينتظم فرق ورجع كالم احملقق إىل تباين القاعدتني  - ١٢٧٠
واحد منهما على أصل غري معترب يف القاعدة األخرى وهذا ال ينتظم فرقا ويدخل يف وتباعدمها وإيضاح ابتناء كل 

  أقسام فساد الوضع ووجب نسبه اخلصم إىل البعد 

  عن مأخذ الكالم واالكتفاء بتلفيق لفظي عرى عن التحقيق 
يستوجب  يهتك حرزا مل) وهو يف كل دفعة ( والذي حيقق ذلك ان من سرق نصابا واحدا يف دفعات  - ١٢٧١

  قطعا ولو قطع جان يدا واحدة بدفعات استوجب القصاص عند اإلبانة 
ويتعلق بالكالم يف هذا القسم أمر يتعني االعتناء به وهو مزلة مالك وحنن نقول فيه إذا ثبت ارتباط حكم  - ١٢٧٢

املنصوص وال جيوز  يف أصل حبكمة مرعية فيجوز االستمساك بعينها يف إحلاق الفرع باملنصوص عليه يف عني احلكم
يف األصل املنصوص عليه فإن هذا جير إىل اخلروج عن ) ( الثابتة ( تقدير حكم آخر متعلق حبكمة تناظر احلكمة 

لو قدرت لدعت إىل ثالثه مث ال وقوف إىل منتهى ) فإن احلكمة الثانية ( الضبط ويفضي يف مساقه إىل اإلحنالل 
  مضبوط 
ملال صني بشرع القطع إبقاء له على مالكه وزجرا للمتشوفني إليه ولو فرض وبيان ذلك باملثال أن ا - ١٢٧٣

تعرض للحرم مبراودات دون الوقاع فأدناها يرب على أقدار األموال وال يسوغ نقل القطع إليه وكذلك القول يف 
  أمثاله 
رضة للتأويل وعند ذلك انتشر مذهب مالك وكاد يفارق ضوابط الشريعة واعتصم بألفاظ وعيدية مع - ١٢٧٤

  منقولة عن جلة الصحابة وقد يدنو املأخذ جدا فيزل الفطن إذا مل يكن متهذبا دربا بقواعد االجتهاد 
  أنا إذا قلنا قطع السرقة مشروع لصون األموال ) باملثال ( وبيان ذلك  - ١٢٧٥

د منهما وهذا خيرم احلكمه وزجر السارقني فألزمنا عليه ما إذا نقب الواحد احلرز وسرق اآلخر فال قطع على وواح
إىل ما ذكرناه يسري ممكن وهذا على احلقيقة غامض من جهة أن ) التسبب ( األموال فإن ) صون ( املرعية يف 

الشخص الواحد إذا نقب وسرق فقد أخرج النقب احلرز عن حقيقته ومل يقدم على املال إال وهو يف مضيعة مث مل 
حلرز عن أخذ املال وكان من املمكن أن خيتص القطع مبن يتسلق على نقل ال قطع عليه من حيث انفصل هتك ا

احلرز ويأخذ املال من غري هتك وهذا جمال ضيق ويتجه فيه خالف العلماء وحق األصويل أال يعرج على مذهب وال 
  يلتزم الذب عن مسلك واحد ولكن جيري مسلك القطع غري ملتفت إىل مذاهب الفقهاء يف الفروع 

لقول املمكن يف السارق والناقب أن صون األموال وإن اثبت فهو خمصوص بالسرقة من احلرز وليس مث ا - ١٢٧٦
  وضع احلكم واملصاحل ولكن إذا وضعها الشارع اتبعناها ) إلينا ( 

املعنوي يقيد غري خميل ال على معىن ) الفقهي ( ومن لطيف الكالم يف ذلك أن املعلل إذا قيد تعليله  - ١٢٧٧
وال على االنضمام إىل أركان العلة املركبة فذلك التقييد مطرح يف مسلك املعاين وطرق اإلخالة إال فيما  االستقالل

نصفه وهو تقييد الكالم حبكم معني تعلق حبكمة معلومة وهذا كذكرنا صون املال عن السراق فإذا ألزمنا صون 



ينشأ من رعاية املصلحة مع اإلحنصار على احلكم  احلرم مل نلتفت إليه ومل نلتزم فرقا بني الصورتني فإن ذلك إمنا
  املنصوص عليه 

وغاية ) حبكمها ( مث ما ذكرناه ليس خمتصا حبكم واحد بل هو مطرد يف مجله املصاحل الشرعية فكل مصلحة خمتصة 
  القايس ضم جزئي يف املنصوص عليه إىل القاعدة الكلية 

لى النفس فهل تنسبون إىل احملذور الذي ذكرمتوه من فإن قيل إذا قسم الطرف يف حق االشتراك ع - ١٢٧٨
جماوزة موارد املصاحل قلنا إن كان ذلك جماوزة فال قياس إذا وينبغي أن جيتنب املنتهي إىل هذا املقام طريف القياس 

على ) القصاص ( واالحنالل فنقول ساوى الطرف النفس يف األصل وهو القصاص مث ثبت الصون يف النفس بإجراء 
يف فرع اقتضاه أصل القصاص وهذا ) يف أصل القصاص بالنفس ( شتركني فرمنا إحلاق الطرف املساوي للنفس امل

  غاية املطلوب يف ارتباط الفرع باألصل واقتضاء األصل الفرع 
وإذا بلغ الكالم هذا املبلغ فليعلم الناظر أن اسد املذاهب يف القول بالقياس احلق واجتناب اخلروج عن  - ١٢٧٩

وهو إثباته ) فيه فهمي ( ضبط مذهب الشافعي ولست أرى يف مسالكه حيدا إال يف أصل واحد مل حيط بسر مذهبه ال
( قتل تارك الصالة فإنه مل يرد فيه نص وتقريب القول فيه يتضمن حكمه مل يثبت أصلها وهذا مشكل جدا فإن طمع 

غري الئق مبذهب هذا اإلمام وهذا القدر كاف يف  قصر فكره بتشبيه املأمور به باملنهي عنه كان ذلك بعيدا) من 
  التنبيه وقد جنز غرضنا يف القول يف املرتبة الثانية من قياس املعىن 

  املرتبة الثالثة 
منثلها يف القول باملكره على القتل وفيه ثالثة مذاهب أحدها أن القصاص على املكره دون املكره والثاين  - ١٢٨٠

على املكره دون املكره وهو مذهب زفر والثالث أن القصاص جيب عليهما وهو وهو قياس مبني أن القصاص 
  مذهب الشافعي 

وأبعد املذاهب عن الصواب إجياب القصاص على املكره دون املكره احملمول فإنه زعم أن فعل منقول  - ١٢٨١
على املكره القاتل فكيف  النهي عن القتل متجه مستمر) أن ( إىل مكره وكأنه آلة له وهذا ساقط مع املصري إىل 

يتحقق كونه آلة مع تكليف الشرع إياه ومن ضرورة كون الشي آلة انقطاع التكليف عنه فتخصيص املكره بإلزام 
  القصاص مع ما ذكرناه ال أصل له 

مذهب زفر يف القياس الئح وهو أنه راى احملمول ممنوعا ومل ير أثر اإلكراه يف سلب املنع ) ووجه (  - ١٢٨٢
  هي واملباشرة تغلب على السبب إذا استقلت فارتبط هبا التكليف والتصريف من الشارع والن

والذي خيتاره أصحاب الشافعي ينبين على ما ذكرناه لزفر يف استقالل املباشرة وهذا يقتضي إجياب  - ١٢٨٣
إنه موقع القتل غالبا ف) بالكلية ( القصاص على القاتل احملمول ولكن مل ير هؤالء إحباط اإلكراه وإسقاط أثره 

  واإلكراه من 

أسباب تقرير الضمان فيبعد تعطيله وإخراجه من البني وبعد إحباط املباشرة فالوجه تنزيلها منزلة الشريكني وال شك 
أن فعل كل واحد من الشريكني يضعف فعل صاحبه من جهة أنه خيرجه عن كونه قتال مث مل يسقط األشتراك 

أحد إىل إسقاط القصاص عن احلامل واحملمول لضعف ما صدر عن كل واحد منهما أما  القصاص عنهما فإذا مل يصر
وأما ضعف اإلكراه فمن جهة كون املكره احملمول منهيا واستمرار ) حمموال ( ضعف املباشر فمن جهة كون املباشرة 



لقصاص بأحدمها وقد ثبت التكليف يوهي أثر اإلكراه فليس أحدمها بالضعف أوىل من الثاين فال سبيل إىل ختصيص ا
  أن القصاص أوىل بأحدمها وقد ثبت أن القصاص ال يسقط عنهما وقرب تنزيلهما منزلة الشريكني 

ولكن القول يف هذا ينحط عن القول يف الشريكني من جهة اختالف السبب واملباشرة وخروج كل  - ١٢٨٤
  والترجيح لزفر واحد منهما عن قياس بابه مث يتعارض مأخذ مذهب زفر وأيب حنيفة 

عنهما مجيعا ( ومأخذ إجياب القصاص عليهما يتشوف إىل مجع نكتىت املذهبني مع امتناع إسقاط القصاص  - ١٢٨٥
على شهود الزنا إذا رجعوا بعد إقامة الرجم أظهر من إجياب القصاص على املكره احلامل من ) وإجياب القصاص 

ول وال خرية للقاضي بعد إقامة البينة وليس ممنوعا منع املكره جهة أن اإلكراه يضعف ببقاء التكليف على احملم
احملمول بل النية أوجبت على القاضي إقامة الرجم ولذلك مل خيتلف قول الشافعي يف وجوب القصاص عليهم 
اختالفه يف املكره أما الشهود على القصاص إذا رجعوا فإن فرض رجوع املدعي واعترافه فال وجه لوجوب 

الشهود فالطريق القطع بتغليب املباشرة وإن فرض الكالم يف استمرار املدعي على دعوى االستحقاق  القصاص على
فهذا ينحط يف مرتبة االجتهاد عن شهود الزنا فإن املدعي على خريته ولو ذهبنا نستقصي هذه األمثلة لطال الكالم 

  وإمنا غرضنا التنبيه 

اق أبعد من إجيابه حد الزنا على املرأة إذا نكلت عن اللعان بعد ومل يوجب الشافعي عقوبة يف هذا املس - ١٢٨٦
لعان الرجل فإن هذا سفك دم بقول املدعي وهو يف مسلك القياس يداين إجياب القصاص بأميان املدعي يف مسلك 

  لوث القسامة ولوال اخلرب ملا اقتضى القياس ذلك 
س قال الشافعي إذا كان القصاص حلقن الدم واهلالك وهذا أوان تغليب حق املدعي عليه من طريق القيا - ١٢٨٧

ال يستدرك وإذا رجع الغرض إىل حقن دم الباقني فرعاية حقن دم اجلاين وهو غري مسفوك أوىل واللعان أبعد من 
القسامة من جهة أن الشرط فيها ظهور اللوث عند احلاكم وهو غري مشروط يف اللعان غري أن املعتمد يف القسامة 

صريح واملعتمد يف اللعان يستند إىل شيئني أحدمها أنا ال جند بدا من اخلروج عن قانون احلجج فاالستمساك اخلرب ال
بظاهر القرآن العظيم أقرب ومحل العذاب على اجلنس بعيد وباجلملة نفي إجياب احلد وتغليب حقن دمها أقرب 

  عندي إىل مأخذ الشريعة 
ختلف يف القصاص هل جيب بأميان القسامة ومل خيتلف يف وجوب ومن عجيب األمر أن قول الشافعي ا - ١٢٨٨

فيه للسقوط مبا ال يسقط القصاص به وسبب هذا أن خرب ) هللا تعاىل ( احلد على املرأة مع تعرض احلد الواجب 
وآية اللعان اشتملت على ذكر العذاب وهذا وغريه يف أمثال ما ذكرناه من قواعد ) الغرم ( القسامة ورد يف 

  منه ) العجب ( يعة وحنن خنتتمه بأمر بديع يقضي الفطن الشر

فاملرتبة األوىل العلمية تكاد أن ال تكون جزءا من املنصوص عليه واملرتبة االخرية نعىن اللعان والقسامة  - ١٢٨٩
لى املراتب ال يستقل املعىن فيها ومل نرمسها مرتبة يف القياس من حيث مل نرها مستقلة فهذه مجلة كافية يف التنبيه ع

  وضابطها القريب من القاعدة والبعيد منها مراتب قياس الشبه 
احنسام املعىن املخيل املناسب فإذا مل ) عند ( وحنن نذكر اآلن مراتب قياس الشبه فنقول جمال هذا القسم  - ١٢٩٠

  بيه جند معىن للحكم الثابت أو صادفنا ما خييل غري صحيح على السرب فالوجه رد النظر إىل التش
قياس املعىن فالواقع يف املرتبة األوىل هو ) مراتب ( مث مراتب األشباه تنقسم إىل القريب والبعيد انقسام  - ١٢٩١

الذي يسميه األصوليون يف معىن األصل وال يريدون به املعىن املخيل وهذا إذا وقع معلوما كان يف املرتبة العاليه وقد 



  يسمى قياسا أو هو ملتقى من األلفاظ والنص االختالف فيها هل ) القول يف ( سبق 
والوجه عندنا يف ذلك أن يقال إن كان يف اللفظ إشعار به من طريق اللسان فال نسميه قياسا كقوله  - ١٢٩٢

  عليه السالم من أعتق شركا له يف عبد قوم 

ذا مل يكن لفظ الشارع مشعرا عليه فهذا وإن كان يف ذكر فالعبودية مستعملة يف األمة وقد يقال لألمة عبدة وأما إ
يف وضع اللسان مبا أحلق به فهو قياس مفض إىل العلم وهو قاعدة األشباه بعد ونظريه إحلاق الشافعي عرق الكلب 

  بلعانة يف التعبد برعاية العدد والتعفري 
) فهو مقبول ( فإذا زال العلم وكان الشبه يفيد غلبة الظن وال يفسد لدى السرب والعرض على األصول  - ١٢٩٣

  وإن مل يفد غلبة الظن فهو الطرد املردود عند احملققني واألشباه بني طريف قياس املعىن والطرد 
والذي الح من كالم الشافعي أن أقرب الرتب من املراتب املعلومة إحلاق الزبيب بالتمر يف الربا وأبعد  - ١٢٩٤

الوضوء بالتيمم يف ) ة والذرة بالشعري مث يلي هذه الرتبة الرز باحلنط( منه قليال حبيث ال خيرج عن الرتبة إحلاق 
  طهارتان فكيف تفترقان ) مستبعدا ( األفتقار إىل النية وهلذا قال الشافعي 

وحنن نقول يف ذلك كل شبة يعتضد مبعىن كلي فهو بالغ يف فنه وذلك إذا كان املعىن ال يستقل خميال  - ١٢٩٥
على ) مبنية ( ه أن التيمم ليس فيه غرض ناجز وقد بينا من كلى الشريعة أهنا مناسا وبيان ذلك فيما وقع املثل ب

االستصالح فإذا مل يلح صالح ناجز يظهر من املآخذ الكلية ربط ما ال غرض فيه ناجز بصالح يف العقىب وهو 
تلف فيه غري التعرض للثواب وال سبيل إليه إال بقصد التقرب فإذا وجدنا طهرا كذلك متفقا عليه مث كان املخ

  معقول املعىن ظهر فيه وقع التشبيه يف األفتقار إىل النية احملصلة غرض العقىب 
  فليتخذ الناظر هذا معتربا يف الرتبه األوىل من األشباه املظنونة ومل يبلغ  - ١٢٩٦

ووزن طريقة  مرتبة العلم لالختالف الواقع بني الطهرين يف أحكام وشرائط وإحلاق املطعومات اليت ال تقدر بكيل
األشباه عندنا فإن مسالك اإلخاالت باطلة فال يبقى إال التشبيه مث سبيل هذا التشبيه النظر إىل املقصود من املنصوص 

جلريانه يف اجلنسني ) التقدير ( عليه وقد الح أن املقصود هو الطعم وبطل اعتبار القوت ملكان امللح وسقط اعتبار 
لنظر إىل املقصود مع االعتراف بأنه غري مستند إىل معىن معقول وهذا ينحط عما واجلنس على وترية واحدة والح ا

يتعلق بغرض يف العقىب كما ذكرناه يف القسم األول من املظنونات ولوال ما ثبت عندنا يف االضطرار إىل تعليل 
اسني وجدنا إتباع املقصود املنصوصات يف الربا ملا الح لنا فيها معىن وال شبه ولكن إذا اضطررنا إليه إلمجاع القي

  أقرب مسلك وهلذا وقع يف املرتبة الثانية 
فإن قيل هل ترون الشبه اخللقي يف غري جمانسة ومماثلة معتربا قلنا ال إال أن نشري إىل ان اعتبار اخللقي  - ١٢٩٧

احلرمة وما ذكره أصل الشريعة كما ثبت ذلك يف جزاء الصيد وقد ثبت قريب منه يف احليوانات املشكلة يف احلل و
  واالنطباع يف اجلواهر املعدنية يف الزكاة طرد عندنا ) اعتبار اإلنطراق ( أبو حنيفة يف 

ومن أبواب الشبه ما يتعارض فيه املعىن والشبه على التناقض فيقع لذلك الشبه ثانيا وهو كالتردد يف أن  - ١٢٩٨
  عنوي عدم الضرب اعتبارا جبملة اململوكات والذي قيمة العبد هل تضرب على العاقلة فالذي يقتضيه القياس امل

يقتضيه الشبه اعتباره باحلر فإن قيل هذا ايضا يف الشبه اخللقي وقد أنكرمتوه قلنا ليس األمر كذلك فإن العبد يفرض 
) ن م( قتله على اجلهة اليت يفرض فيها قتل احلر إذ قد يظن على بعد أن سبب التعاون يف احلمل يف الديات ما يقع 



  اخلطأ بالقتل بني أصحاب األسلحة وهذا يتفق يف احلر والعبد على جهة واحدة 
أطراف األحرار ) به ( ومما يلتحق هبذا الفن القول يف تقدير أروش أطراف العبيد بالسبب الذي يقدر  - ١٢٩٩

كات سيما على رأي تقديره فالذي يقتضيه القياس املعنوي نفي التقدير واعتبار ما ينتقص من القيمة نظرا إىل اململو
قيمه العبيد وتنزيلهم منزلة البهائم اليت تضمن بأقصى قيمتها وهذا مذهب ابن سريج والظاهر من مذهب الشافعي 

  أهنا تقدر ومعتمده الشبه 
) للحر ( فإن قيل فما الوجه يف املثالني قلنا الوجه يف مسألة التقدير مذهب الشافعي فإن الشارع أثبت  - ١٣٠٠
 حىت ال حيبط إذا قتل خطأ مث قامسوا أطرافه جبملة مبعان ال تنتهي أفهام املستنبطني إىل ضبطها وكان من املمكن بدال
أروش أطراف احلر فإنا ألفينا يف جراح األحرار حكومات غري مقدرة فلئن اقتضى شرف احلر تقدير ) تتقدر ( أال 

دير وطرف العبد يف العبد كطرف احلر يف احلر فال التفات إىل دينه فهذا ال يطرد يف أطرافه فلما تأصل يف الطرف تق
  خروج قيمة العبد عن التقدير 

أطراف البهائم قلنا مل يتحقق فيها أهنا تقع موقع اطراف األحرار يف األحرار فهذا ) فقدروا ( فإن قيل  - ١٣٠١
  د هذا واملضمون من احلر والعبد الدمية الشبه أوىل من املعىن الكلي من جهة أنه أجلى وأليق بالغرض واميز للمقصو

أما القول يف حتمل العقل والقيمة فاألظهر عندنا التمسك باملعىن لعبد حتمل العاقلة العقول عن مدارك  - ١٣٠٢
العقول وقد يظن أن العبيد ال خيالفون األحرار يف تعاطيهم األسلحة وإن ذكر فيهم ذلك فقد يتعدى إىل الدواب يف 

) يشبه ( ن فكان تقدير أروش أطراف األحرار معلال مبعان اعتقدناه ومل ندرك حقيقتها وضرب العقل جتاول الفرسا
  الوساع ) باخلطى ( يضطرب فيها ) ال ( أن ) فاالحزم ( حتكم املالك على اململوكني 

قلة وحنن نرى ذلك ومما يعده الفطن قريبا مما حنن فيه إحلاق القليل من الدية بالكثري يف الضرب على العا - ١٣٠٣
املسلك األعلى من الشبه من جهة أن أصل الضرب ثابت وهو جاز يف القليل عند كثرة الشركاء جريانه يف الكثري 

وليس هو مبينا على اإلجحاف باحملمول عنه فإن الدية حممولة على املوسرين فكأن الضرب ثبت يف الشرع 
ذا من مجلة االمثلة اليت ذكرناها تكاد أن تلتحق باملرتبة املعلومة من غري اعتبار مقدار وه) على األقدار ( مسترسال 
  أو تدانيها 
  فهذه قواعد االشباه املعتربة وحنن جندد فيها ترتيبا بعد ما وضحت  - ١٣٠٤

  األصول ونبين الغرض على سؤال وجواب وهو السر وكشف الغطاء 
ريره إذا نوقش فيه فإن قال املشبه ما ذكرته يغلب فإن قيل إن تعلق الناظر بوجه من الشبه فما وجه تق - ١٣٠٥

على الظن فقال له املعترض ليس كذلك فما سبيل درئه وكيف اجلواب عن سؤاله وال شك أن غلبة الظن ال حتصل 
إال مستندة إىل شبه يقتضيها وال بد من ذكره وبه يتميز الشبه عن الطرد وكل شبه يقتضي الظن فال بد أن تنتظم 

ة عنه مث أن تأيت وانتظم ذلك ساملا عن القوادح فهو معىن إذا فترجع األشباه اىل معان خفية ويبطل عبارة وعرب
  تقسيم األقيسة إىل املعنوي والشبهى 

دون ما ذكره السائل ) شبه ( قلنا هذا السؤال حبث عن لباب الفصل وحقيقته فال يتصور استقالل  - ١٣٠٦
أحدمها األمثلة ) عليه ( إىل مأخذين مها األصل وبعدمها أمر ثالث ينبه ولكن سبيل القول فيه أن الشبه يستند 

وجرياهنا على مقتضى الشبه وهذا كإحلاقنا اليسري بالكثري يف الضرب على العاقلة واملستند فيه ضرب حصة آحاد 
) مما ( فيخرج الشركاء مع تناهيها يف القلة وينضم إليه بطالن اعتبار املواساة املشروعة بسبب خيفة اإلجحاف 



وإمنا هو ) مناسبا ( وليس هذا معىن خميال ) وال كثرة ( ذكرناه وأمثاله أن ضرب العقل ال ينتهي إىل موقف يف قلة 
  الذي يسمى قياسا يف معىن ) بالقسم ( متلقى من أصل الوضع باملسلك الذي ذكرناه فهذا إذا ظهر قليال التحق 

  ذا وجه األصل كما سنذكره يف آخر هذا الفصل فه
والوجه الثاين وهو الذي يدور عليه معظم األشباه إن ثبت معىن على اجلملة يف قصد الشارع وال يدخل  - ١٣٠٧

يف اإلمكان ضبطه بعبارة وهذا كعلمنا أن الشارع قدر أرش يد احلر بنصف الدية لنسبة هلا خمصوصة إىل اجلملة ال 
فيه ولكنا إذا أردنا أن نطلع عليه وعلى الوجه الذي ألجله وهذا ال شك ) الغناء ( يضبطها واإلصبع دوهنا يف 

يقتضي التشطري مل يكن ذلك ممكنا وهذا يناظر علمنا بأن الشارع فرق بني التافه والنفيس من املسروق مث قدر 
ذلك  النفيس بدينار أو ربع دينار فاألصل معلوم وال اطالع على املعىن الذي يقتضي هذا املقدار ويناسبه فإذا متهد

وكان اعتبار يد العبد بيد احلر شبها فإنا نعلم أن غناء يد العبد من مجلته كغناء يد احلر من مجلته فهذا إذا يستند إىل 
من قصد الشارع ولكن ال سبيل إىل التنصيص عليه ومهما اجته هذا النوع كان بالغا ) على اجلملة ( معىن معتقد 

   جدا مقدما على املعاين الكلية املناسبة
فأما األمر الثالث املوعود فالتشبيه باملقصود وهذا ال استقالل له إال أن يضطر إىل التمسك بتقدير علم  - ١٣٠٨

احلكم املنصوص عليه ومثال ذلك األشياء الستة املنصوص عليها يف الربا فلو هجم الناظر عليها ومل يتقدم عنده 
ه مناسب جار مطرد سليم على السرب والشبه متلقي من وجوب طلب علم مل يعثر على فقه قط وال شبه فإن الفق

  أمثلة أو خميل معىن مجلي والرأي ال يقضي بواحد منهما يف نصب الطعم علما ولكن إذا ثبت طلب العلم 

واحنسم املعىن املسبور واجلملي فال وجه إال أن يقال إذا مل يثبت احلكم ألعيان هذه األشياء ثبت ملعانيها هي 
  ا املقصودة منه

مث ينتصب على ذلك شاهدان أحدمها من قبيل التخصيص وهو اختالف احلكم باحتاد اجلنس واختالفه  - ١٣٠٩
فهذه معاقد األشباه مث ال حاجة إىل تكلف ) إال مثل مبثل ( والثاين عموم قوله عليه السالم ال تبيعوا الطعام بالطعام 

  امليز بينها وبني الطرد 
ذي يسمى قياسا يف معىن األصل ما مستند العلم فيه قلنا اكتفى بعض الضعفة بادعاء فإن قيل املعلوم ال - ١٣١٠

العلم وانتهى إىل دعوى البديهة وزعم أن جاحده يف حكم جاحد الضرورات وحنن نوضح احلق يف ذلك ونقول 
ا وال ميتنع أن ينص كون العتق يف العبد مبثابة كونه يف األمة والرق فيهما أيضا على وترية واحدة وهذا معلوم قطع

) كالواحد ( الفصيح على واحد من األمثال ويرغب عن التعلق باأللفاظ العامة وجيعل ما ذكره مثاال حلكم يؤسسه 
فقد زال ملكه عنه فيؤثر ضرب مثل خلفته عليه يف جمارى ) ثوبا ( منا إذا أراد أن يبني حكم البيع فقد يقول من باع 

  ه فيه وال ميتنع يف حتكمات الشرع ختصيص سريان العتق بالعبد الكالم وهذا أن ساغ ال استكرا

مل جير ذلك انتظم من جمموعة القطع ) فإذا ( لكن لو كان كذلك لتعني يف حكم البيان التنصيص على التخصيص 
  بثبوت القياس يف معىن األصل 

صاص فهذا النوع من ولو نص الشارع على موصوف وذكر فيه حكما تقتضيه تلك الصفة اقتضاء اخت - ١٣١١
التخصيص بتضمن نفي ما عدا املنصوص وهو املفهوم وقاعدته كقوله عليه السالم يف سائمة الغنم الزكاة فأما لو 

إلجراء مثاال ) أيضا ( قدر مقدر من الشارع ان يقول يف عفر الغنم زكاة فهذا ليس يف مرتبة املفهوم وال يصلح 



لوكني فإذا ال يقول الشارع مثل هذا فإنه من التخصيص العرى عن الفائدة خبالف العبد الذي جيرى مثاال يف املم
  فليفهم الناظر هذه املنازل والترتيب بعد ذلك كله 

  فاملرتبة األوىل للمعلوم وقد بينا مأخذه  - ١٣١٢
الكثري فإن ذلك على العاقلة ب) يف الضرب ( واملرتبة الثانية ملا يتلقى من األمثلة كإحلاق القليل من العقل  - ١٣١٣

  قريب جدا من الرتبة املعلومة 
واملرتبة الثالثة ما يستند إىل معىن كلى ال حتيط األفهام والعبارات بتفصيله كما ذكرناه يف تقدير أروش  - ١٣١٤

  األطراف وافتقار طهارة احلدث إىل النية 
روش يستند إىل أغراض ناجزة نعتقد وأنا أرى الطهارة تنحط يف الرتبة عن تقدير األروش فإن تقدير األ - ١٣١٥

أصوهلا ونقصر عن درك تفصيلها وأمر الثواب خفي يف الطهارة ال يتأتى فيه من االطالع ما يتأتى يف مستند تقدير 
األروش فال بأس إذا لو قدر افتقار الطهاره إىل النية كرتبة متأخرة عن تقدير أروش أطراف العبيد وأما نصب 

  بق تقديره يف الربويات فهذا ال املقاصد فمسترسل كما س

  يستقل بنفسه دون اإلرهاق إىل نصب العلم وهو دون املرتبة الثالثة 
وحنن خنتم هذا األصل مبسألة يتعارض فيها شبهان فنقول اختلف العلماء يف أن العبد هل ميلك ومأخذ  - ١٣١٦

هة أن احلر فطن مؤثر خمتار طلوب ملا الكالم من طريق التشبيه ما نصفه أما من يقول ميلك فشبهه باحلر من ج
وإمنا راجع ) الصورة ( يصلحه دافع ملا يضره لبيب فطن أريب والعبد يف هذا كاحلر فهذا شبه فطري غري عائد إىل 

  إىل املعاين اليت هبا يتهيأ اإلنسان ملطالبة ومآربه 
ختيار مستوعب املنافع باختيار ومن منع كونه مالكا شبهه بالبهائم من حيث إنه مسلوب القصد واال - ١٣١٧

مالكه حىت كأنه ال اختيار له والتعلق هبذه األشياء أقرب فإن القائل األول متسك باألمور اخللقية ومن منع امللك 
متسك مبأخذ األحكام فكان ما قاله أقرب فإن الرق حكم غري راجع إىل صفات حقيقية خلقية وحاصلة سقوط 

ه وهذا يناقض صفات املالكني فإن حكم امللك االستقالل مث أقام الشارع املالك استبداد شخص وهتيؤه لتصرف غري
ال يتصور فيها الكفاية أثبتها الشارع للمملوك بإذن ) اليت ( طالبا للمملوك فيما يسد حاجته ويكفي مؤنته واحلاجة 

  مالكه وهو حق املستمتع يف النكاح 
يعدومها فإن كان استغراق السيد إياه مينعه من صفات املالكني فإن قيل السيد إذا ملك عبده فاحلق ال  - ١٣١٨

مث التمليك مل خيرجه عن كونه ) له ( فإذا ملكه املوىل وجب أن ميلك قلنا هذا يلزم اخلصم يف تصوير إلزام امللك 
  مملوكا متحكما عليه فلم جيامعه التمليك كما مل جيامعه إلزام امللك 

بأن كاتبه فيتصور له ملك على ضعف على حسب ) االستقالل ( وإذا ثبت له حق فإذا زال الرق عنه ملك حينئذ 
فيها وما تعلق به األولون موجبة أن ال فرق ) وأدىن املآخذ ( األشباه ) أقرب ( ما يليق به فهذا املعترب يف النظر إىل 

  ع حكمه ألن خلقه وصفاته كصفات احلر فإذا تصور كونه مملوكا سقط هذا االعتبار وجلى الشر

  فصل

املرتبة األوىل من قياس املعىن هو النتيجة األوىل ملا صح من معىن القاعدة ويناظرها يف مأخذ األشباه ما  - ١٣١٩
يقال إنه يف معىن األصل وما يستأخر من أقيسة املعاين عن رتبة العلم ويقع يف أعلى مراتب الظنون كاعتبار اإلطراف 



بظواهر األمثلة كاعتبار القليل من ضرب العقل على العاقلة بالكثري وما يبعد عن بالنفس يناظر من األشباه ما ثبت 
املرتبة األوىل يف املعاين املظنونة يناظر ما يتعلق بتقدير األروش يف أطراف العبيد مث ما يتعلق باألمور املغيبة كتقدير 

ة فيه كقوله عليه السالم أينقص الرطب إذا الثواب يف الطهارة وما ثبت معلال من جهة الشارع ومل يعقل وجه املناسب
  يبس يناظر ما يضطر إليه من اعتبار املقاصد يف الربويات 

فأما رتبة العلم فال يترجح فيها مطلوب على مطلوب فإن العلوم ال تفاوت فيها وإن احنططنا عن رتبة  - ١٣٢٠
  العلم فآخر مراتب املعاين مقدم على أعلى مراتب 

ترسل املعىن وخيتص بالشبه كاعتبار نقصان القيمة يف أطراف العبيد أخذا من املعاين الكلية مع األشباه إال أن يس
التقدير أخذا من التشبيه باألحرار وهذا ال يتطرق إليه قطع إذ لو كان مقطوعا به ملا عد من خفيات املظنونات 

الكلي فيه فإن من متسك باملعىن الكلي ينقطع أظهر من املعىن ) على العاقلة ( وإحلاق القليل بالكثري يف ضرب العقل 
األصل ختصيص ) ويقول ( طرد كالمه مبحل الوفاق يف ضرب العقل على العاقلة ويضطر أن يقف موقف الطالبني 

الغرم باجلاين فأقيموا دليال يف حمل النزاع وإذا طالب ذكرنا مسلكا من ضرب األمثلة فكان يف حكم شبه ال يعارضه 
لشبه ينبغي أن يكون على هناية القوة يف حماولة النقل من أصل كلي إىل اإلحلاق مبا هو عن قياس املعىن معىن غري أن ا

وال مزيد يف القوة على ما ذكرناه واملسألة مع ذلك مظنونة وليس هذا كتقدير ارش طرف العبد فإن من يوجب ما 
فلينظر الناظر إىل جوالن احلقائق يف هذة  ينقص بطرد معىن فال ينتقض عليه فيبغي اعتبار صاحب الشبه باألخص

  املضايق 

  )يف مراتب قياس الداللة ( فصل 

أحدث املتأخرون لقبا لباب من ابواب القياس وراموا بذلك التلقيب متييز فن كثري يف مسالك األحكام  - ١٣٢١
يف بعض أمثلته وجه يلحقه جار على منهاج واحد وهو عند احملققني إذا صح يلتحق بقياس الشبه من وجه وقد يتأتى 

  بقياس 

املعىن واللقب الذي تواضعوا عليه هو قياس الداللة وهو كقول الشافعي يف الذمي من صح طالقه صح ظهاره 
  كاملسلم 
والذي يقتضيه الترتيب تصدير الفصل بأن املستدل هبذا النوع يتوجه عليه سؤال املطالبة ال حمالة كما  - ١٣٢٢

شبها فللمعترض أن يقول وأي مناسبة بني الطالق والظهار ومل جيب أن يتساويا ) ما متحض في( ذكرنا قريبا منه 
  ثبوتا ونفيا مع العلم بانقسام األحكام إىل التساوي والتفاوت فإن مل يبحث املطالب ويبدي وجها كان مقصرا 

النهاية املطلوبة مث مسلك مث ينقدح يف اخلروج عن املطالبة مسلكان جنريهما مث ننهي كل واحد منهما  - ١٣٢٣
احلق وراء االستقصاء املقول واملنقول فإن قال املطالب الطالق مقتضاه التحرمي واحلل والكفر ال ينايف ذلك وحمل 

) وال ينايف الكفر املنكر والزور كما ال ينايف التصرف يف الطالق ( التصرف قابل له والظهار فيما ذكرته كالطالق 
مل يبعد أن يكون ما ذكره جامعا بني الطالق والظهار معنويا وقد يتمكن املطالب من منع وإذا سلك هذا املسلك 

  يضاهي ما ذكرناه على ما يورده الفقهاء فهذا النوع إذا سلك صاحب هذا املسلك يلتحق بأقيسة املعاين 
  واملسلك الثاين يف اخلروج عن املطالبة أال خيوض املطالب يف  - ١٣٢٤



اين املستقلة اجلامعة من طريق املعىن وهذا القسم ينقسم قسمني أحدمها أن يرد األمر إىل طريق التزام طريق املع
االطراد واالنعكاس وقد ذكرنا أن الطرد والعكس معترب معتمد وقد قدمنا يف ذلك قوال بالغا فليقل املطالب اقترن 

اء فكذلك القول يف اقتراهنما ثبوتا وانتفاء ثبوتا ونفيا واقترنا يف الصيب ومن ال يعقل انتف) بالظهار ( الطالق 
  باختالف صفات احملل يف البقاء يف النكاح والبينونة عنه فهذا مسلك مرضى 

والقسم الثاين من هذا القسم أن يذكر املطالب بني ما استشهد به وبني املتنازع فيه شبها غري خميل ولكنه  - ١٣٢٥
  ما ذكرناه يستقل يف طريق الشبه فهذا مضطرب النظار في

وأنا أقول إذا حتقق وجوب اخلروج عن املطالبة فال يستقل بتمهيد قياس الداللة إال فطن دراك فإن املعلل  - ١٣٢٦
فإن إبداء املناسب إذا كان ) تاما ( املعىن فقد بني أن ما اعتمده وسكت عليه مل يكن كالما ) إبداء ( لو سلك طريق 

به يتضمن اعتقاد كونه مسقال فإذا ) ما جاء ( ك فسكوت املطالب بالدليل على حمتوما ومل يكن يف الكالم األول ذل
يف اجلواب عن املطالبة فقد الح أن ما أبداه مفتاح احلجة ومبدؤها وقد سكت عنه سكوت من ) التمام ( بني أن 

  يراه تاما مستقال فهذ وجه 
   والوجه اآلخر أنه جعل أصل قياسه املسلم فيما متثلنا به - ١٣٢٧

واآلن إذا ابدى معىن جامعا بني الطالق والظهار فقد صار الطالق أصال للظهار وخرج الكالم األول عن نظمه 
قدمناه يف ) كما ( وترتيبه وإن ابدى وجها من الشبه بني الطالق والظهار فقد التزم اجلمع تشبيها وهو تتمة الكالم 

ا تقدم فإذا ال بد من مناسبة فقهية أو شبهية وكالمها ينايف املعىن املستقل وينقدح فيه تغيري الترتيب والنظم كم
  املسلك األول الذي اعتمده 

اليت ذكرناها فال يظن أهنا تشبيب برد هذا النوع من القياس فإنا من القائلني ) للغائلة ( وإذا انتبه الناظر  - ١٣٢٨
رد والعكس كما تقدم وفيه التغليب املطلوب به ولكن الوجه يف متهيد هذا النوع ودفع املطالبة شيئان أحدمها الط

غري مسيس حاجة إىل إمتام او تعيني أصل بتقدير الصرف عن االعتبار باملسلم ) من ( وتقرير نظر الداللة األوىل 
ويرد األمر إىل اعتبار الظهار بالطالق ومن اللطائف اجلدلية يف ذلك أن مطلق الشرط يشعر بالعكس فال يكون من 

على صيغة الشرط بإبداء الطرد والعكس مظهرا ملا مل يتضمنه الكالم األول والصحيح عندنا التحاق )  العلة( صاغ 
  ذلك باألشباه 

ومن تتمة القول فيه إن قياس املعىن إذا انعكس كان العكس فيه ترجيحا فإذا مل يلتزم املعلل املعىن  - ١٣٢٩
  ومتسك باالطراد واالنعكاس كان متمسكه 

مناه يف إحلاق القليل بالكثري يف ضرب با من القسم الثاين الذي يستند إىل ضرب األمثلة كما قدشبها وكان قري
  العقل على العاقلة 

ومما ينقدح يف هذا النوع أن يقول املتمسك به األصل املسلم وظهاره والفرع الكافر وظهاره واجلامع  - ١٣٣٠
بينهما شبه الطالق فنفوذ الطالق من املسلم والذمي شبه جامع بينهما يف الظهار فغلب على الظن وهذا وإن كان 

ستمر شبها فكل شبه يعتضد كما ذكرت يف تقاسيم األشباه فإن متكن اجلامع من إبداء معتضد الشبه كما تقدم ي
مفصال كان حسنا وإن أراد االجتزاء بالطرد والعكس عاد إىل املسلك األول واألحزم يف قياس الداللة االكتفاء 

ئل اليت يكون املعىن ممكنا فيها ولكن يطول بالطرد والعكس فهذا النوع من القياس جيري يف األغلب من املسا
الكالم يف تقريره وتتسع العبارة يف حماولة ضم نشره واملناظر املتحذق يبغي ضم أطراف الكالم وإرهاق اخلصم 



باملسلك األقرب والسبيل املهذب إىل مضيق التحقيق يف إيراد فرق يعسر إيراده على شرطه فلو تكلف املناظر 
والظهار مبعىن مناسب لكثرت املطالبات يف وجوه املناسبات ومل يأمن اجلامع من التعرض للنقض اجلمع بني الطالق 

ما مل يتناه يف التصون والتحرز فيؤثر واحلالة هذه جعل الطالق وصفا ويربط الظهار به حكما ويتخذ املسلم اصال 
  وجيعل معتمده يف إثبات الطريقة جرياهنا طردا وعكسا 

املعىن املخيل حكم مناسب حلكم أو صورة تنبئ العبارة ) أن ( اإلحاطة به يف هذا الصنف  ومما يتعني - ١٣٣١
عنها وتقع مناسبة وقد يكون اجلامع نفي حكم أو نفي مع ظهور املناسبة والسالمة عن املبطالت فإذا ظهرت اإلخالة 

  واتضحت السالمة قيل معىن خميل مناسب جامع مستند إىل أصل 

وراء ذلك فلم زعمت أن احلكم الذي قدر وصفا يقتضي احلكم الذي فيه النزاع كان اجلواب  فلو قال املطالب
الكافئ فيه إيضاح اإلخالة مع استمرار السالمة فإن اراد املطالب إبداء فرق بني احلكم اجملعول وصفا وبني حمل 

  النزاع مل ينتظم فيه كالم على صورة الفرق ونظمه 
يقدح يف املناسبة ويتعني على املستدل قطع ما دونه واستقالل مناط احلكم املتنازع نعم قد يبدى كالما  - ١٣٣٢

فيه مبناسبة وإخالة وبيان ذلك باملثال أنا إذا طلبنا مسلك املعىن وقلنا كلمة تتضمن التحرمي فيثبت حكمها يف حق 
ن منه مناسبا للنفوذ فإذا قال الذمي كالطالق وكان معىن التحرمي مع قبول املرأة له واتصاف الكافر باالستمكا

يف مورد النكاح غري متعلق حبق اهللا تعاىل وإىل ما يتعلق حبق اهللا ) حمضا ( اخلصم التحرمي ينقسم إىل ما يقع تصرفا 
واالستحقاق يف يف مورد النكاح قائم مل ينخرم والكافر ال خياطب مبا يقع ) وحترمي الظهار يتعلق حبق اهللا تعاىل ( تعاىل 
اإلخالة يف التحرمي املطلق فيتعني اإلجابة بطريقها وليس ما جاء ) توهني (  تعاىل فقصد املعترض هبذا يرجع إىل حقا هللا

  به فرقا على نظمه املعروف 
فإذا قلنا يف هذه املسألة من صح طالقه صح ظهاره فنحن رابطون نفوذا بنفوذ ولكن يف تصرفني خمتلفني  - ١٣٣٣

فرعا ونصب اجلامع بينهما وإذا أمكن اجلمع تصور الفرق وال ميكن اجلمع بني ) واآلخر  أصال( يتأتى جعل أحدمها 
  حكم مناسب لشيء وبني ذلك الشيء فلما أمكن الفرق ظهرت املطالبة باجلمع ومتيز 

هذا الصنف عما يتمحض فقها مناسا فكان القسم الذي فيه الكالم بني قياس املعىن من جهة مناسبة تصرف تصرفا 
اجلملة مع اجلريان على السالمة وبني مسالك األشباه من جهة تطرق املطالبة باجلمع وعدم التزام املعلل له  على

ونصبه يف مراتب األقيسة أعلى والتمسك باالدىن مع ) أوىل ( أن املعىن إذا أمكن فهو ) حييك يف الصدر ( والذي 
تدوار على متهيد طرق االجتهاد اليت هي مستند الفتوى يف طرق الفتوى والنظر ) يتجه ( االستمكان من األعلى ال 

  فسبيل اجلواب عنه أن نقول 
إذا اشتملت املسألة املظنونة على مراتب من األدلة متفاوتة فال حرج على املستدل لو متسك بأدىن  - ١٣٣٤

ىن فأما إذا توافقت املراتب وإمنا يظهر تفاوت الرتبتني إذا تناقض موجب احلجتني فيقدم موجب األعلى على األد
شهادات املراتب املختلفة على مقتضى الوفاق فال معاب على من يتمسك باألدىن وكذلك إذا اشتملت املسألة على 
خرب نص وقياس وال ميتنع التمسك بالقياس املوافق اخلرب وإمنا ميتنع التمسك بقياس خيالفه نعم إذا كان املطلوب يف 

  ياس ال يقتضي العلم املسألة علما فال وجه للتمسك بق
وحاصل القول يف هذا الفن إذا انتهى الكالم إليه حيصره أقسام أحدها يطلب العلم وما كان كذلك  - ١٣٣٥

  يف األفضاء إىل العلم ) اجلميع ( فاملطلوب منه ما يفضي إىل العلم وال حكم لتفاوت الرتب بعد استواء 



لق مجيعها ظنون والرأي عندنا تسويغ التمسك باجلميع على ما والقسم الثاين ما تتفاوت الرتب فيه ومتع - ١٣٣٦
يراه املستدل ومنع بعض اجلدليني التمسك باألدىن مع التمكن من األعلى وهذا فيه نظر إذا متيزت املراتب بالقواطع 

تمسك بأدىن وإن كانت كل مرتبة يف نفسها ال تقتضى علما فأما إذا كان تفاوت الرتب مظنونا فال ميتنع وفاقا من ال
  آحاد الرتب 

ومما يتعلق باستكمال الكالم يف هذا الفصل أنه قد يتعلق ثبوت بنفي أو نفي بثبوت على مضاهاه قياس  - ١٣٣٧
الواىل التصرف منه أو من ) يل ( الداللة وليس من قياس الداللة يف شئ وهو كقول القائل من ال ميلك التصرف 

يستقل به فهذا إذا سلم يلتحق بأقيسة املعاين فإنه مناسب خميل وال ينتظم بني  يستقل بالتصرف ال يلي الواىل منه ما
  النفي واإلثبات فرق 

بني وصف قياس الداللة ) فرق ( عن حمض قياس املعىن هبذا فإنه ال ميتنع رسم ) يتميز ( وقياس الداللة  - ١٣٣٨
  ثبات التصرف ومنع نفي الوالية واحلكم املنوط به وميتنع ذلك بني نفي التصرف وإثبات الوالية وإ

فهذا منتهى القول على قدر ما يليق هبذا اجملموع يف قياس الداللة فإذا جنز قدر احلاجة يف مراتب األقيسة  - ١٣٣٩
  حان أن نرجع بناء الكالم إىل الترجيح فنقول 

  )الترجيح يف األقيسة ( فصل 

( ال من وجهة التعارض مث األصل املعترب يف الترجيح إمنا جيري الترجيح يف أقيسة ال يعترض عليها إ - ١٣٤٠
من تفاوت الرتب مع اجتماع اجلميع يف الظن فأما اقيسة املعاين فمستندها قاعدة ) ينشأ ( باألقيسة ) اخلصيص 

معنوية معلومة وال ترجيح يف معلوم فإذا احنط املعىن عن العلوم فقد تقدم ترتيب مسالك الظنون واألرجح فاألرجح 
  رهبا إىل املعىن املعلوم وقد مضى ترتيبها يف القرب والبعد أق

ومما يتعلق بالترجيح يف املعاين النظر فيما يثبتها وقد تقدم القول مثبتات املعاين ورجع احلاصل إىل  - ١٣٤١
 داللة يف اليت ال) مع السالمة وما يثبته الشرع مقدم على اإلخالة ( مسلكني أحدمها إمياء الشارع والثاين اإلخالة 

لفظ الشارع عليها والسبب فيه أن ما أشار الشارع إىل التعليل به أمن املستنبط من الوقوع يف متسع املصاحل اليت ال 
  حيصرها ضبط الشريعة وهذا أمر عظيم يف االجتهاد وهو حمذور احلذاق من أهل النظر مث اإلخالة على الرتب املقدمة 

ستدالل يصح القول به وإن مل يستند إىل أصل حكمه متفق عليه على الرأي ومن األسرار يف ذلك أن اال - ١٣٤٢
  الظاهر فلو عارض استدالل ال اصل له 

معىن مستندا إىل أصل فاملستند إىل األصل مرجح على االستدالل والسبب فيه احنصاره يف حكم ثابت شرعا متفق 
  عليه واملستدل على خطر اخلروج عن الضبط 

الترجيح يف أقيسة املعاين مث أدناها مرجح على أعلى األشباه املظنونة كما سبق يف ذلك قول  فهذه قواعد - ١٣٤٣
  بالغ 

  فإذا تعارض شبه خاص ومعىن عام كلي فقد قدمنا وجه الرأي فيه فال نعيده  - ١٣٤٤
ون تقدمي ضرورة الشبه استناده إىل أصل فالذي ذهب إليه احملقق) ومن ( واالستدالل إذا عارضه شبه  - ١٣٤٥

الشبه ملكان استناده إىل أصل وقدم األستاذ أبو إسحاق رمحه اهللا تعاىل االستدالل على الشبه والقول يف ذلك يتعلق 
  بالظن عندنا فليعمل كل جمتهد على حسب ما يؤدي إليه إجتهاده 



اجلدليون وحنن  فهذه جمامع األقوال يف ترجيح األقيسة ال يشذ عنها إال أفراد مسائل اضطراب فيها - ١٣٤٦
  مسألة ) تشذ عن القاعدة العامة للترجيح ( نرمسها مسألة مسألة ويف استيفائها استكمال القول يف الترجيح مسائل 

إذا تعارضت علتان إحدامها منعكسة واألخرى غري منعكسة فالذي ذهب إليه معظم األصوليني أن  - ١٣٤٧
  االنعكاس من املرجحات املعتمدة 

على قولنا إن االنعكاس مع االطراد دليل صحة العلة وقد قدمنا يف حقيقة العكس قوال بالغا مغنيا وهذا يتجه جدا 
  عن اإلعادة وحنن نذكر من اسراره مأخذا يستدعيه ويقتضيه أمر الترجيح فنقول 

مثلة القياس الشبهى إذا اطرد وانعكس كان االنعكاس خميلة معتمدة جدا فإن أقوى متعلقات األشباه األ - ١٣٤٨
كما قدمنا ذكرها واالطراد واالنعكاس فن األمثلة املغلبة على الظن فإذا فرضنا تعارض شبهني انعكس أحدمها دون 

  الثاين كان ذلك ترجيحا مقتضيا مزيد تغليب الظن ال جيحده يف هذا املقام إال غيب مبآخذ األقيسة ومراتبها 
من ذكر تقسيم يف ذلك منبه على سر العكس أوال مث يعود  وإن فرض االنعكاس يف أقيسة املعاين فال بد - ١٣٤٩

الكالم إىل غرضنا من الترجيح فنقول رب معىن خميل مناسب ال يشعر انتفاؤه النتفاء احلكم يف وضعه ورمبا يشعر 
ب انتفاؤه بانتفاء احلكم الذي اقتضاه الطرد وبيان ذلك باملثال أنا قلنا يف حترمي النبيذ مشتد مسكر فهذا يناس

التحرمي من جهة إفضاء السكر إىل االستجراء على حمارم اهللا تعاىل واالستهانة بأوامره وعدم الشدة ال يشعر 
  بالتحليل 
وإذا قلنا مستقل بالتصرف فال يوىل عليه كان االستقالل مشعرا بنفي الوالية وعدم االستقالل مشعر  - ١٣٥٠

 بنينا عليه غرضنا وقلنا إن مل يكن املعىن حبيث خييل عدمه عدم حكم بإثبات الوالية فإذا متثل النوعان يف قياس املعىن
  الطرد وفرض مع ذلك انعكاسه فقد جتمعت فيه 

اإلخالة والشبه فإذا عارضه معىن غري منعكس ومل يكن يف وضعه حبيث يشعر عدمه بعدم احلكم فاملنعكس مقدم عليه 
  ية بطريق الترجيح إذا اجتمع فيه إخالة فقهية وقوة شبه

فإن تعارض معنيان وأحدمها يشعر يف الطرد والعكس نفيا وإثباتا والثاين خييل من وجه الطرد وال خييل  - ١٣٥١
من جهة العكس فان انعكس املخيل ومل ينعكس ما ال خييل فاملنعكس مرجح وسبب ترجيحه قوة اإلخالة وإن مل 

الزائلة فالوجه ترجيحها على العلة اليت ال ختيل ينعكس ما ال خييل من جهة العكس بسبب علة أخرى خلفت العلة 
يف العكس فإن عدم االنعكاس فيما خييل من جهة االنعكاس حممول على ثبوت علة اخرى خلفت العلة الزائلة وقوة 

  اإلخالة ال تزول 
( م لقوة اخلالة احلك) النتفي ( وحتقيق هذا أنا قدرنا عند انتفاء العلة اليت فيها الكالم انتفاء علة أخرى  - ١٣٥٢
  اقتران احلكم والعلة وهذا املعىن ال يتحقق فيما ال يقتضي اإلخالة يف جهة العكس  ٩ومقتضى ( االرتباط ) وشدة 
وانعكست اليت ال ختيل يف جهة ) خالفت ( فلو مل تنعكس علة مقتضاها االنعكاس ملكان علة اخرى  - ١٣٥٣

ن املنعكس الجتماع قوة اإلخالة يف الطرد وقوة الشبه يف العكس العكس فقد اختلف احملققون يف ذلك فقدم مقدمو
  وذهب أخرون إىل تقدمي العلة اليت ختيل يف جهة العكس الختصاصها بقوة اإلخالة 

وأدىن مأخذ املعاين مقدم على أعلى مسالك االشباه وال يقدح يف قوة اإلخالة عدم االنعكاس إذا ثبتت علة ختلف 
  العلة يف الطرد 



( ومما يتم به الغرض يف ذلك أن العلة إذا أخالت يف العكس فالعلة املخالفة جيب أن تكون أقوى من  - ١٣٥٤
  العلة األوىل يف العكس ال حمالة ) إخالة 
فإن امتنع االنعكاس لنص أو إمجاع فهذا موضوع التوقف قال قائلون عدم االنعكاس مفسد للعلة من  - ١٣٥٥

فكان هذا كالنقض يف الطرد وقال احملققون ال يبطل العلة فلها يف الثبوت داللة وعلة حيث إنه أثر يف فقهه وإخالته 
يف تقدير العدم علة والنقض خيرج وجود ) قدح انتفاء احلكم ( عدم احلكم عدم العلة أمكن االنعكاس فاإلمجاع 

ق بغرض الترجيح يف فصل العلة عن كونه علة والقول يف النقض طويل وقد سبق تفصيله فيما تقدم فهذا هو الآلئ
  االنعكاس مسألة 

وقد تقدم القول يف العلة القاصرة املقتصرة على حمل النص فإذا رأينا صحتها فلو فرضنا علة متعدية عن  - ١٣٥٦
  حمل النص ففي ترجيحها على القاصرة خالف 

القاصرة والثاين وهو وحاصل ما قيل فيه ثالثة مذاهب أحدها وهو اختيار األستاذ أيب إسحاق ترجيح  - ١٣٥٧
  املشهور ترجيح املتعدية 

  والثالث وهو اختيار القاضي أنه ال ترجح إحدامها على األخرى بالقصور والتعدي 
وأول ما جيب به االفتتاح تصوير املسألة فإن فرضنا علتني قاصرة ومتعدية يف نص واحد فالقول يف هذا  - ١٣٥٨

ر من علة واحدة وهذا أصل قد سبق متهيده فإن مل ميتنع اجتماعهما فال ينبين على أن احلكم الواحد هل يعلل بأكث
معىن لترجيح إحدى العلتني على األخرى ولكن الوجه القول بالعلتني والقاصرة واملتعدية متوافيتان يف حمل النص 

العلتني حلكم ( ع الواحد ال تناقض بينهما وال تعارض فإن املتعدية مستعملة مقول هبا وراء النص وإن مل نر اجتما
  ينقدح الكالم يف ترجيح القاصرة على املتعدية ) واحد فإذ ذاك 

 ٩تعين ( من أرباب األصول فذاهبون إىل ترجيح املتعدية ووجه قوهلم أن العلل ) أما اجلمهور (  - ١٣٥٩
ع القاصرة احتج بأهنا كفوائدها والفائدة املتعدية فإن النص يغىن عن القاصرة فكان التمسك باملتعدية أوىل ومن رج

  متأيده بالنص وصاحبها آمن من الزلل يف حكم العلة فكان التمسك هبا أوىل 
ترتبط مبا يصحهها مما يقتضي سالمتها عن ) وصحة العلل ( ووجه القاضي إن الفوائد بعد صحة العلل  - ١٣٦٠

  املبطالت فإذا دل الدليل على الصحة 

ذلك يف النتائج والفوائد قلت أو كثرت وليس من الرأى الترجيح حبكم واستمرت دعوى السالمة فال نظر وراء 
العلة وهو النتيجه والفائدة والترجيح احلقيقي إمنا ينشأ من مثار الدليل على الصحة وفائدة العلة يف مرتبة ما يدعى 

  هلا 
مهور من النظر إىل وقول القاضي يف املسلك الذي ذكره أوجه األقوال يف مقتضى األصول وما رآه اجل - ١٣٦١

الفوائد متروك مبا ذكرناه وما اعتربه األستاذ يف مطابقة النص حلكم العلة القاصرة غري معترب ملا نبهنا عليه من أن 
حق املرجح أال ينظر إىل حكم العلة وال يرجح به بل الترجيح مبا يصحح به العله ويقتضى مزيد تغليب الظن فيه وما 

ال إىل تغليب ظن وتلويح ) خيفة ( له فإنه راجع إىل استشعار ) ال وقع ( من األمن ذكره مرجح العلة القاصرة 
  متلقى من مسالك االجتهاد 

وراء ما ذكرناه أن العلة املتعدية إذا صحت على السرب ومل يناف صحتها طارىء فقد ) يبتغى ( والذي  - ١٣٦٢
ه باملنصوص عليه وهو مستند إىل أصل ثابت وجدنا معىن على شرط الصحة ومقتضاه اعتبار غري املنصوص علي



منشؤه من قاعدة شرعية فلست أدري ردها ملكان حكمة تسنح من الفكر منطبقة على حمل النص فإن املعاين إذا 
  اتصفت بالصفات اليت ذكرناها من اجتماع األمور املرعية والسالمة عن املبطالت واالستناد إىل منصوص عليه 

نوا مسترسلني على العمل هبا وليس ما جيرى يف الفكر من العلة القاصرة مناقضا فال وجه فاألولون من األئمة كا
) تعىن ( بالفوائد ومصريه إىل أن العلة ) تعلقه ( لترك املتعدية قطعا وإمنا املتروك من قول من يرجح العلة املتعدية 

لى العمل بالقياس كما ذكرناه وهذا إذا ضمه لثمرهتا وفوائدها وهذا واه ضعيف فالوجه التعلق باسترسال اجملمعني ع
  الناظر إىل ما حصلناه من القول يف العلة القاصرة انتظم له فيه حقيقة املراد 

  والشريعة عرية عن اتفاق وقوعها ) واقعة يف الشريعة وإمنا هي مقدرة ( هذه املسألة غري ) وعندنا أن (  - ١٣٦٣
اهللا تعاىل الربا يف النقدين بالوزن وهو متعد إىل كل موزون وعلل فإن قيل قد علل أبو حنيفة رمحه  - ١٣٦٤

  الشافعي رمحه اهللا بكوهنما جوهري النقدين وهذا مقتصر على حمل النص فما قولكم يف ذلك 
قلنا الوزن على باطلة عند الشافعي والقول يف التقدمي والترجيح يتفرع على اتصاف كل واحدة من  - ١٣٦٥

  صحتها لو انفردت  العلتني مبا يقتضى
ومن متام الكالم يف ذلك أن العلة القاصرة لو صح القول هبا إن كانت غري خميلة يف جهة العكس فال  - ١٣٦٦

ليست خميلة يف جهة العكس فكيف يتوقع اقتضاؤها نفي احلكم يف العكس وقد ) والنقدية ( معارضة وال مناقضة 
( شياء الستة واقعة آخرا يف درجات األشباه وال يتسلط املستنبط عليها ذكرنا يف مراتب األقيسة أن علة الربا يف األ

  بتقدير اإلرهاق واالضطرار إىل استنباطها فلسنا نرى للمسألة املوضوعة جدوى وال فائدة ) إال 

فإن قال قائل لو استنبط ناظر علة يف حمل التحرمي فصادف اجتهاده علة قاصرة ورأى حمل النزاع عكسا  - ١٣٦٧
واستنبط مستنبط آخر يف حمل حتليل جممع عليه علة متعدية وصورة النزاع طردها فما القول واحلالة هذه قلنا ال  هلا

لإلخالة على طريق ) العضد ( يتصور أن يعارض عكس طردا فإن الطرد يف منزلة العلة والعكس يقع يف حكم 
ا على التحقيق لو قيل به مصري إىل معارضة العلة التبعية وال يقابل ما هو أصل ما يقع فرعا يف معرض التلويح وهذ

  ترجيحا 
إىل الترجيح ومل يتحقق ) نظرا ( فإذا مل يتصور يف اجتماع العكس قاصرة ومتعدية على حكم التوافق  - ١٣٦٨

  تعارض بني قاصرة ومتعدية يف أصلني خمتلفني فإن القول يرجع إىل معارضة الطرد والعكس وهذا ال سبيل إليه 
فإن قيل علة الشافعي يف تثبيت اخليار للمعتقة حتت العبد قاصرة وقد قدمتموها على العلة املتعدية أليب  - ١٣٦٩

حنيفة قلنا هذا ساقط من أوجه أحدها أن ما اعتمده أصحاب أيب حنيفة من تعليل اخليار باطل يف نفسه فال ينتهى 
( كما حققنا يف ) حتت العبد ( أال يعلل خيار املعتقة القول فيه إىل مقام الترجيح ومنها أن الرأي الظاهر عندنا 

  ومنها أن من يثبت اخليار للمعتقة حتت احلر يزعم أن قصة بريرة كانت واقعة والزوج ) األساليب 

  حر فال معىن لالستشهاد هبذه الصورة يف ادعاء الوقوع واالستشهاد به 
ذكرنا أن اجتماع العلل للحكم الواحد ينساغ يف ) كنا ( فإذا هذه املسألة تقديرية ال نراها واقعة وقد  - ١٣٧٠

مث فرع ) يف ذلك ( فال معىن إلعادة ما سبق فهذا منتهى املراد ) ولكنه غري متفق وقوعا يف الشرع ( نظر العقول 
  اجلدليون وراء هذا مسألتني نرمسهما ومها عريتان عن الفوائد مسألة 

ومها مجيعا ( األخرى ) فروع ( ا تعارضت علتان فروع إحدامها أكثر من قال من يرجح العلة املتعدية إذ - ١٣٧١



فكثرية الفروع منهما مقدمة على األخرى وقد ذكرنا أن أصل الكالم يف املتعدية والقاصرة غري واقع ) متعديتان 
دنا علتان على الوفاق وإمنا يتكلم املتكلم على التقدير فالقول يف املتعديتني جيرى على ذلك النحو فليس يف املتفق عن

  حلكم واحد منصوص عليه وجممع عليه وكل واحدة على شرط الصحة 
فإن قدر املقدر فرضهما فلسنا نرى تعطيل العلة الكثرية الفروع ملكان أخرى تساويها يف بعض مقتضياهتا  - ١٣٧٢

ني يف حمل النزاع وأصالمها مسالك الترجيح يف شيء فلو فرضنا علتني متناقضت) من ( لو اتفق ) إذا ( فليس هذا 
خمتلفان فال يقع الترجيح بكثرة فروع إحدامها قطعا ومن خالف يف ذلك مل نبال به وإمنا تتخصص إحدى العلتني مبا 

  يقتضي تغليبا على الظن والترجيح عائد إىل تلويح ظين وهذا القدر كاف 

  مسألة 
وتكلم فيها جمادال مبا يصفه والغرض أال يعرى  من اعتقد أن كثرة الفروع تقتضي ترجيحا رسم مسألة - ١٣٧٣

أصول الترجيح قال هؤالء إذا كثرت فروع علة وقلت فروع أخرى ولكن القليلة ) قيل يف ( هذا اجملموع عما 
كانت كثرة النظائر يف معارضة كثرة ) الفروع ( الفروع اعتضدت بنظائر هلا تضاهي يف عدهتا فروع العلة الكثرية 

  الفروع 
وبيان ذلك باملثال أن الشافعي خصص لزوم الكفارة العظمى من مجلة املفطرات بالوقاع ورأى إتيان  - ١٣٧٤

  املرأة يف املأتى األصل وفيه واقعة األعرايب وعدى علته إىل إيالج احلشفة يف كل فرج 
كثر ولكن فكانت فروعه أ) املفطرات ) ( مبتنوع ( واعترب أبو حنيفة يف إجياب الكفارة الفطر  - ١٣٧٥

لالختصاص بالوقاع نظائر كثرية كالغسل واحلد ووجوب املهر وتكميله واإلحصان والتحليل فكانت هذه النظائر 
  يف االختصاص مضاهية لكثرة الفروع يف علة اخلصم 

حقيقة املسألة فإن النظائر ) أن نذكر ( وهذا قول عرى عن التحصيل يف مساق كالم هذا القائل إىل  - ١٣٧٦
تعلق أيضا هبا ) فال ( كرناها ما نراها معللة فال وجه لالعتضاد هبا وإن متسك متمسك هبا يف مسلك األشباه اليت ذ

  على االختصاص ال يغلب على الظن أن خيتص هبا كل حكم ) األحكام بالوقاع ( فإن ثبوت 

ن فهم ما تقدم متيز عنده ما حنن فيه ينقل فيه وال جيري جمرى األمثلة اليت ذكرناها للرتبة العليا من أقيسة األشباه وم
  عما سبق 
وباجلملة إن تلك األمثلة جتري يف غري املطلوب إذ النظر يف اعتبار القليل بالكثري يف ضرب العقل اعتضد  - ١٣٧٧

بالقليل يف حق الشريك وكان ذلك ناشئا من عني املطلوب والضرب مسترسل ال توقف فيه فال أصل إذا ملا ذكر 
مث إمنا يستقيم ما ذكره لو كانت علة اخلصم صحيحة دون تقدير املعارضة وليست كذلك ولو صحت  هذا اإلنسان

ملا عارضتها علة أخرى تساويها وتوافقها يف بعض مقتضياهتا وقد ينشأ من فرض هذه املسألة أصل يف الترجيح 
  فليتأمله الناظر 

ل عنه يف مذهبه وإمنا املذهب املطرد مذهب مالك فأما مسلك أيب حنيفة فمردود من جهة التناقض املنقو - ١٣٧٨
يف تعليقه الكفارة بكل فطر هاتك حرمة الصوم من غري مناقضة فإذا استنبط ذلك من حمل النص وهو الوقاع 

واستنبطناه فال نرى لترجيح ما يستنبطه وجها مع جريان ما اعتربه مالك وإن تعلقنا باألشباه وادعينا أن الوطء جيب 
وليس من االنصاف معارضة ( فهذا شبه على بعد يف معارضة معىن اهلتك ) بالنسك ( لى مزية اعتبارا أن يكون ع

ملالك ) شبه على هذا النعت مبعىن جار يف حمل النزاع وإن مل نر تعليل الكفارة مل ينتفع هبذا ما مل نبطل معىن اهلتك 



وليس هذا من القول يف قواعد الترجيح ولكن وضع وباجلملة قوله يف تعميم الكفارة متجه جدا والعلم عند اهللا 
  املسألة على ما وصفناه 

  مسألة متعلقة ببقايا الكالم يف هذا الفن 
قال قائلون من أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه إذا تعارضت علتان وإحدامها أكثر فروعا بيد أن  - ١٣٧٩

يف بعض جماريها ) تأويل ( وع حتتاج إىل تقدير األخرى منطبقة على األصل والفرع من غري تأويل والكثرية الفر
  فهذا يغض من جرياهنا ويقدح يف الترجيح بكثرة فروعها 

وبيان ذلك أن إذا اعتربنا يف القرابة املقتضية للنفقة والعتق البعضية وهذا جيري يف الوالدين واملولودين  - ١٣٨٠
ية وفروع علته وإن كانت مركبة أكثر فإهنا تتناول على انطباق واعترب أبو حنيفة رضي اهللا عنه الرحم واحملرم

األصول والفروع غري أن الرحم واحملرمية ال جيريان إال على تأويل بني الذكرين واألنثيني وذلك بأن يقدر أحدمها 
ذكرا واآلخر أنثى وهذا ركيك من الكالم ال ينساغ مثله ملتشوف إىل حتصيل وذلك أن الرحم ال تأويل فيه وكذلك 

  رمية ولكن ال يظهر التحرمي ال لتقاعد العلة ولكن لعدم احملل احمل
وليس من الرأي التعويل على مثل هذا بعدما قدمنا القول يف كثرة الفروع وقلتها وقد انتهى الغرض يف  - ١٣٨١

  هذا الفن وحنن نأخذ بعده يف رسم مسائل يف سائر أغراض املرجحني إن شاء اهللا تعاىل 

  مسألة ) راض املرجحني يف أغ) ( مسائل ( 
ذهب ذاهبون إىل أن ما جتاذبه أصالن وتعارض يف إحلاقه بأحدمها نظر النظار فمن متكن من توفري شبهى  - ١٣٨٢

األصليني كان مسلكه مرجحا ومثلوا ذلك بالقول يف ميني اللجاج والغضب فإهنا بني النذر الذي يوجب الوفاء وبني 
   بني الوفاء والكفارة كان مسلكه مرجحا من جهة توفري شبهى األصليني اليمني اليت توجب الكفارة فمن خري

وهذا مزيف عندنا من جهة أنه ترجيح مذهب ال ترجيح علة جارية على شرط الصحة وقد قدمنا يف  - ١٣٨٣
وكل من سلك هذا ) اآلثار عندنا ( مأخذ مسألة ميني اللجاج من ) و ( أن املذاهب ال ترجح ) الكتاب ( أول 

شبهني من أصلني على إبعاد يف الكالم وهو على القرب بقطعة عنهما مجيعا وهو غافل ) يوفر ( ملسلك فهو يزعمه ا
ومقتضى اليمني التزام الكفارة والتخيري مباين للمقتضيني ) ال جتويزه ( عما يأيت وبيانه أن مقتضى النذر إلتزام الوفاء 

  ووضوح ذلك مغن عن بسط القول فيه مسألة 
إذا تعارضت علتان واختصت إحدامها باالستناد إىل أصول ففي الترجيح بكثرة األصول خالف بني أهل  - ١٣٨٤

  األصول فذهب بعضهم إىل أن ذلك يقتضي ترجيحا من جهة أهنا يف حمل الشواهد 

  وكثرة الشهادات تغلب على الظن وهو املقصود بالترجيح واستشهد هؤالء بكثرة الرواة يف تعارض اخلربين 
والرأي احلق عندنا يقتضي تفصيال فإن كان املعىن اجلامع واحدا وكان مستندا إىل أصول فلست أرى  - ١٣٨٥

املعىن وإمنا يذكر الذاكر األصل استئناسا به ) هي ( الترجيح بكثرة األصول واحلالة هذه فإن الداللة على احلكم 
بوطة يف الشريعة وهذا حيصل بأصل واحد وليس عدد وأمنا من الوقوع يف متسع الظنون مع العلم بأن مسالكها مض

األصول مبثابة عدد الرواة فإن التعويل يف األخبار على الثقة وظهورها يف الظن وهذا يزداد بزيادة عدد الرواة ولو 
استمكن القايس من جوامع وكل جامع معىن مستقل مستند إىل أصل ومل يتمكن اخلصم إال من معىن واحد فال شك 

ثرة معاينة مع االستواء يف الرتب مقدم لكثرة الدالالت وهذا اآلن يناظر كثرة الرواة ولكن إذا عارض أن من ك



بعدما ( معىن اخلصم معىن أخر مث أتى مبعان فهذا من باب ترجيح دليل بدليل وقد تقدم القول فيه وهو متعلق بلفظ 
  أن صاحب املعاين يقدم مذهبه ) وضح 
فصل أن الناظر يف مسلك األشباه قد يلقى صورة تضاهي كثرة األصول والترجيح هبا ومما يتصل هبذا ال - ١٣٨٦

واقع ومثاله أن أمحد بن حنبل رمحه اهللا جوز املسح على العمامة تشبيها باملسح على اخلفني ومنعه الشافعي رمحه اهللا 
  تشبيها بالوجه واليدين 

كالم يف قربه واحدة تشتمل عليها رابطة فكثرة األمثلة فيها فإذا ما مينع املسح فيه أكثر وهذا يقوي من جهة أن ال
  تقرب من مآخذ األشباه وليس هذا كأصول متبددة جيمعها معىن واحد فليفهم الناظر ما يرد عليه 

فإن قيل إحلاق الرجل بالرأس أخص وأمس من جهة أن التخفيف يتطرق إليها قيل هذا باطل فإن ما  - ١٣٨٧
عر ابتناؤه عليه باكتفاء الشرع به حىت ال مزيد وهذا يعتضد بأمر واقع وهو تيسري مسح ابتىن على التخفيف أش

خبالف القدم واخلف مث حمل األشباه يف الرخص البعيدة عن مدارك ) تنحيتها ( الرأس مع العمامة من غري احتياج إىل 
  املعاين اجلزئية والكلية ضيق جدا واألصل اتباع األصل مسألة 

عارض قياسان ومع أحدمها ظاهر معرض للتأويل فالعلماء على مذاهب قال بعضهم إذا كان الظاهر إذا ت - ١٣٨٨
حبيث يسوغ تأويله بالقياس الذي يعارضه فال وقع له وال ترجيح به والقياسان متعارضان وقال قائلون القياس الذي 

  يعتضد بالظاهر مرجح وقال آخرون القياسان يتساقطان والتعلق بالظاهر 
فأما من أسقط الظاهر فمذهبه مردود وذلك أن تأويل الظاهر إمنا ينساغ إذا اعتضد بقياس غري معارض  - ١٣٨٩

واملسألة مفروضة يف تعارض القياسني وإذا بطل هذا املذهب فاملذهبان اآلخران بعده متقاربان وحاصلهما يئول إىل 
  تقدمي املذهب الذي توافق عليه الظاهر والقياس 

بارة السديدة ترجح القياس املعتضد بالظاهر فإن الظاهر ال يستقل دليال مع قياس يصلح إلزالة والع - ١٣٩٠
الظاهر فإذا مل يستقل دليال واعتضد به قياس أفاده ترجيحا وتلوحيا وال مرد على من أسقط القياسني ومتسك 

  بالظاهر واألمر بعد بطالن املذهب األول قريب مسألة 
ان واعتضد أحدمها مبذهب صحايب فمن يقول مذهب الصحايب حجة عد هذا من إذا تعارض قياس - ١٣٩١

انضمام دليل إىل أحد القياسني وهذا يقتضى تقدمي املذهب الذي تطابق عليه القياس ومذهب الصحايب ويقع الكالم 
وقوله كقول  يف أن هذا هل يسمى ترجيحا أم ال وإذا كنا ال نرى التعلق مبذهب الصحايب فال أثر له يف الترجيح

  بعض علماء التابعني ومن بعدهم 
وإن اعتضد القياس مبذهب صحايب شهد له الشارع مبزية علم يف ذلك الفن كقوله عليه السالم  - ١٣٩٢

أفرضكم زيد فهذا على املذهب الظاهر يقتضى ترجيحا وإن كنا ال نرى قول الصحايب حجة وذلك ملا يف هذا 
   إىل أن جمرد قوله ليس حبجة التوافق من تغليب الظن مع املصري

قال رسول اهللا صلى اهللا ( مث قال الشافعي رضي اهللا عنه قول زيد يف الفرائض أرجح من قول معاذ وإن  - ١٣٩٣
أعرفكم باحلالل واحلرام معاذ وذلك أن شهادة الرسول عليه السالم لزيد أخص يف الفرائض وأدل ) عليه و سلم 

وكذلك مذهبه مع انضمام قياس أرجح من مذهب علي رضي اهللا عنه وإن قال  على اختصاصه مبزية الدرك فيها
الرسول عليه السالم أقضاكم علي وهذا أوضح وأبني مما قدمناه يف معاذ فإن شهادة الشارع له مبزية النظر يف 



مبزية العلم يف  القضاء تشري إىل التفطن لقطع الشجار وفصل اخلصومة والتهدي إىل متييز املبطل عن احملق والشهادة
  احلالل واحلرام أوقع يف مظان االجتهاد والشهادة مبزية العلم يف الفرائض أخص من اجلميع فهذه إذا ثالث مراتب 

فإذا مل يكن يف الواقعة قياس واجتمعت هذه املراتب فالقول يف تقليد من يقلد يتعلق بكتاب الفتوى  - ١٣٩٤
  يف مذاهب الصحابة وبيان املفىت واملستفىت وسنستقصي القول 

  فإن قيل إذا اعتضد مذهب يقول أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما  - ١٣٩٥

فما الرأي فيه وقد قال عليه السالم اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر قلنا هذا أعم عندنا من الشهادة لعلي 
ثاث على اتباعهما يف اخلالفة وإبداء الطاعة مبزية العلم يف القضاء فإنا جنوز أن الرسول عليه السالم أشار إىل االستح

فإذا انضم إىل املراتب يف الشهادة للصحابة رضي اهللا عنهم مرتبة رابعة فأعالها وأوالها يف التعلق أخصها وتليها 
  الشهادة ملعاذ وتليها الشهادة لعلي رضي اهللا عنه مث يلي ما ذكرناه الشهادة أليب بكر وعمر رضي اهللا عنهما 

مث قال الشافعي قول على يف األقضية كقول زيد يف الفرائض وقول معاذ يف التحليل والتحرمي إذا مل  - ١٣٩٦
  يتعلق بالفرائض كقول زيد يف الفرائض مسألة 

واألخرى ليست كذلك ) أو إىل نص ( إذا تعارضت علتان وإحدامها مستندة إىل أصل جممع عليه  - ١٣٩٧
النص مرجحة وبيان ذلك باملثال أن أبا حنيفة رمحه اهللا إذا أوجب الكفارة يف  فاملستندة إىل اإلمجاع أو إىل حمل

بلع ( الطعام وقاسه على الوقاع فعلته مستندة إىل حمل اإلمجاع والنص وحنن إذا أبقينا الكفارة واستنبطنا القياس من 
  ترجيح ما يعتين به يف ال) أظهر ( جممعا عليه وهو ) قياسنا ( احلصاة مل يكن مستند ) 

ولكن ال ينتهي القول مع أيب حنيفة إىل الترجيح فإن ما استنبطه باطل وإمنا يقع الترجيح وراء االستقالل نعم 
  ال يناقض وال يوجد معه أصل به مباالة ) فإنه ( مصادمة مالك عسرة 

وعداها إىل األمة  ومن هذا القبيل الذي ذكرناه أن أبا حنيفة إذا استنبط علة يف عتق األمة حتت العبد - ١٣٩٨
املعتقة حتت احلر فعلته إن صحت مستندة إىل حمل النص فإن وجدنا حمال جممعا عليه يف نفي اخليار واستندنا إليه علة 

  يف عتق األمة حتت احلر تفاوتت العلتان 
لعلة رأسا وهذا تقدير ذكرناه متثيال وإال فعله أيب حنيفة باطلة يف تلك املسألة والصحيح عندي قصور ا - ١٣٩٩

فليتنبه الناظر هلذا األصل العظيم يف الترجيح وليكن على ) األساليب ( على خيار املعتقة حتت العبد كما ذكرنا يف 
  بال منه مسألة 

إذا تقابلت علتان إحدامها ذات وصف واحد واألخرى ذات وصفني فصاعدا فذهب بعض اجلدلني إىل  - ١٤٠٠
بأمرين أحدمها أن ذات الوصف الواحد تكثر فروعها وفوائدها واآلخر أن تقدم اليت هي ذات وصف واحد وعللوا 

  االجتهاد يقل فيه وإذا قل االجتهاد قل اخلطر 
وهذا املسلك باطل عند احملققني فأما كثرة الفروع فقد سبق القول فيه مث إطالق هذا القول ال وجه له  - ١٤٠١

  فرب علة 

رة ال تعدو حمل النص فإن فرض فارض ازدحام علتني على أصل واحد ذات وصف ال تكثر فروعها ورمبا تكون قاص
  مل تكونا قاصرتني فإذ ذاك ذات الوصفني أقل فروعا ويعود الكالم إىل تعليل حكم بعلتني ) و ( 

قد انتهى الكالم إىل هذا احلد من يتمسك بذات الوصفني ال خيلو إما أن يقول ال ) و ( وحنن نقول  - ١٤٠٢



بالوصف الواحد فعليه إبانة بطالهنا وال يكون هذا الكالم يف حمل الترجيح وإما أن يقول تستقل العلة تستقل العلة 
  بالوصف الواحد فال معىن إذا ملا يريده وال يتعلق هذا بالترجيح 

 وهذا منثله بقولني للشافعي يف علة الربا مذهبه يف اجلديد أن العلة الطعم يف األشياء األربعة وضم يف - ١٤٠٣
القدمي التقدير إىل الطعم فإن كان يرى يف القدمي االقتصار على الطعم فاسدا تعني بيان فساد االقتصار وإن كان يرى 

ذلك مسوغا فليس التقدير وصفا يف العلة قطعا ولكن إن ذكره ذاكر فغايته أن يكون الكالم يف التقدير أظهر منه 
الف ويرى الكالم فيها أقرب فالقول بالتقديرين مجيعا خارج دونه ويكون هذا مبنزلة من يتخذ صورة من صور اخل

  عن حمل الترجيح وإمنا أجرينا هذا مثاال وإال فال ريب يف أن الشافعي رأى يف القدمي االقتصار على الطعم فاسدا 
  االجتهاد فقول ) قلة ( وأما ما ذكره من تقدمي ذات الوصف من  - ١٤٠٤

ترجيح بعضها على بعض ال يتلقى من جهة اخلطر واستشعار اخلوف والذي حيقق يف األدلة و) النظر ( ركيك فإن 
ذلك أن صاحب العلة ذات الوصف الواحد إن مل ينظر يف ذات الوصفني فاجتهاده قاصر وهو على رتبة املقلدين 

عرض للغرر واملقتصرين على طريق من االجتهاد وإن نظر يف ذات الوصفني ومل ير التعلق هبا فقد كثر إجتهاده وت
ولكن أدى اجتهاده إىل النفي فإن رأى ذات الوصف صحيحة فذات الوصفني عنده عدمية التأثري يف أحد وصفيها 

وكل ذلك يفسد هناية االجتهاد فسقط الركون إىل قلة االجتهاد واستشعار اخلوف وتبني أن اقتحام اخلطر حتم على 
  كل جمتهد مسألة 

فيا واألخرى إثباتا فقد صار بعض الناس إىل تقدمي العلة املثبة وهذا قول من إذا تضمنت إحدى العلتني ن - ١٤٠٥
ال يثبت فيما يأيت به فإن الترجيح ال ينشأ من النفي واإلثبات فرمبا يكون اإلثبات أغلب يف مسالك الظنون ورمبا 

ر يف مسالك العكس فليتبع املتبع طريق التغليب على الظن مع االحنصا) الظن يف ( يكون األمر على 
  الشريعةغريمعرج على نفي أو إثبات 

  ويتصل هبذه املسألة أن إحدى العلتني إذا انطبقت على أصل مستقر  - ١٤٠٦

يف الشرع وتضمنت األخرى النفل عنه فهذا مقام النظر فقد قال قائلون النافلة أوىل الشتماهلا على الزيادة 
ر ينفيه فاملثبت أوىل الختصاصه مبزية درك يقدر ذهول النايف واستشهدوا خبربين أحدمها يثبت قول الشارع واآلخ

  عنه وهذا قد فصلناه يف ترجيح األخبار 
ولكن لو سلمنا اآلن فليس مما حنن فيه بسبيل من جهة أن مأخذ األخبار يستند إىل بصرية النافلة ومرتبته  - ١٤٠٧

ولكن مسالكها معلومه مسبورة فلتعرض ولينظر يف الدرك وقد خيتص املثبت هبا والعلل ال تؤخذ من هذا املأخذ 
نعم الوجه تقدمي العلة املنطبقة علىاالصل املستقر فإنه يف حكم الشهادة ) حبسبها ( الناظر فيها مث ال يقع الترجيح 

املؤكدة للعلة والنافلة حتتاج إىل مزيد وضوح يصادم قرار األصل الذي يناقضها وإذا كان كذلك فالترجيح مبطابقة 
أصل احلظر ) فالتحليل يف ( صل املستقر أوىل ونقول حبسب ذلك إذا تقابلت علتان يف احلكم باحلظر والتحليل األ

  علته أغلب فاملرجح العلة احلاظرة إال أن ختتص احملللة مبزية ظاهرة فهذا سر القول يف هذا الفصل مسألة 
  فال يقع بينهما ترجيح  إذا تقابلت علتان إحدامها حكم واألخرى أمر ثابت حمسوس - ١٤٠٨

وذهب بعض اجلدليني إىل أن احملسوس مرجح من جهة أن ثبوته معلوم قطعا وهذا الفن ساقط عندنا فإن احلكم 
عندنا ثابت قطعا وإن مل يكن ثبوته مقطوعا به والقول فيه يتعلق مبا مهدناه يف إستناد إحدى العلتني إىل مقطوع به 



  م جممعا عليه فال وجه ملا قاله هؤالء مسألة وتردد األخرى فأما إذا كان احلك
إذاكانت إحدى العلتني تعم األحوال كعلة الشافعي يف منع بيع الكلب فإنه اعترب النجاسة وكانت العلة  - ١٤٠٩

األخرى ختتص ببعض االحوال كاالنتفاع الذي متسك به أبو حنيفة يف جواز البيع وهذا ال جيري يف اجلرو فقد قال 
العلة اليت تعم األحوال وهذا عندنا عرى عن التحصيل فإن اجلرو من جنس ما ينتفع به فال ينتصب ) قدم ت( قائلون 

  من مثل هذا شئ له وقع يف مأخذ الدلة 
ورأينا يف مسألة الكلب أن التعلق بالنجاسة شبه ال يتأتى الوفاء بتقديرها معىن فقهيا ولكنه شبه مطرد  - ١٤١٠

  فاع معىن فقهي ولكنه منتقض والشبه املطرد مقدم على املخيل املنتقض فهذا وجه الكالم وقول ايب حنيفة يف االنت
واألمر املتبع يف ترجيح األقيسة ما مهدناه قبل اخلوض يف رسم املسائل ولكنا استوعبنا هبذه املسائل ما  - ١٤١١

القول ) قواعد ( هدنا ما يرشد إىل خاض فيه اخلائضون وأوفينا على االستيعاب وإن تركنا شيئا مل نتعرض له فقد م
  فيه واهللا املستعان 

  )النسخ ( باب 

النسخ يف وضع اللغة معناه الرفع ومنه قوهلم نسخت الشمس الظل ونسخت الريح آثار القوم ومعناه  - ١٤١٢
فظ الدال يف التواضع بني األصوليني ومحلة الشريعة خمتلف فيه فأقرب عبارة منقولة عن الفقهاء أن النسخ هو الل

على انتهاء أمد احلكم الشرعي مع تأخري عن مورده وقال القاضي أبو الطيب الدال على انتهاء أمد العبادة وهذا 
مزيف من جهة أن النسخ ال خيتص بالعبادات واحلدود تعين للجمع واالحتواء ومل يقيد كثري من الفقهاء الكالم 

يت على األتساق واالتصال كقوله تعاىل مث أمتوا الصيام إىل الليل فهذه بالتأخري وهذا يرد عليه األلفاظ املتضمنة للتأق
األلفاظ ليست نسخا وفيها بيان أنتهاء اآلماد وليس ما ذكرناه مذهبا ولكن أتى قوم من اختالل العبارة وقلة 

  تصورهم عما يرد عليها 
شرط التأخري وحقيقته ترجع إىل أن واملذهب الذي يعزى إىل الفقهاء ما ذكرناه عاما لألحكام مقيدا ب - ١٤١٣

اللفظ األول مجيع األزمان على ) ال يقطعون بتناول ( النسخ يف حكم البيان ملعىن اللفظ واملكلفون قبل وروده 
  التنصيص وإمنا يتناوهلا ظاهرا معرضا للتأويل 

  املسميات  فالنسخ عندهم ختصيص اللفظ بالزمان كما أن ما يسمى ختصيصا هو إزالة ظاهر العموم يف
  وقد صرح األستاذ أبو إسحاق بأن النسخ ختصيص الزمان  - ١٤١٤
وقالت املعتزلة النسخ هو اللفظ الدال على أن احلكم الذي دل عليه اللفظ األول زائل يف املستقبل على  - ١٤١٥

نسخ رفع وجه لواله لثبت مع التراخي ومذهبهم قريب من مذهب الفقهاء وقال القاضي أبو بكر بن الطيب ال
احلكم بعد ثبوته وهو ال حيتاج إىل التقييد بالتأخري فإن اللفظ الذي ينتظم لقصد التأقيت ليس فيه رفع حكم بعد 

  ثبوته يف قصد الشارع ومعتمد القاضي أن احلكم يثبت على التحقيق مؤبدا مث يزول بعد ثبوته 
ر بعد جناز تفاوضهم ما هو احلق عندنا قال وحنن نذكر لباب كالم القاضي يف إتباع من خيالفه مث نذك - ١٤١٦

القاضي رمحه اهللا إذا كان النسخ يف حكم البيان ملعىن اللفظ فال فرق بينه وبني التخصيص وإزالة ظاهر اللفظ وهذا 
يف التحقيق إنكار للنسخ وموافقة جلاحديه من اليهود وغالة الروافض ويلزم منه جتويز النسخ مبا جيوز به التخصيص 

 ميتنع نسخ نصوص القرآن واألخبار املتواترة باخلرب الذي ينقله اآلحاد وبالقياس على رأى من يرى حىت ال



  التخصيص به 
  تشغيب غري مستند إىل مأخذ ) عندنا ( وهذا الذي ذكره القاضي  - ١٤١٧

ص األلفاظ يف من القطع فأما نسبته القوم إىل موافقة من ينكر النسخ فمردود من جهة أن منكريه ال يرون ختصي
الزمان وما ذكره من إلزامهم جتويز النسخ مبا جيوز التخصيص به كالم غري سديد فإن املعتمد يف التخصيص ما ظهر 
من سرية الصحابة رضي اهللا عنهم فلوال إزالتهم الظواهر ملا أزلناها وقد رأيناهم ال يرون النسخ مبا يرون التخسيس 

لق متعلق باقتضاء النسخ الرفع يف اللغة كان ذلك ركيكا من الكالم فإن مثل هذا به فال وقع إذا هلذا الكالم وإن تع
  األصل العظيم ال يتلقى من اشتقاق اللغة مع اتساعها لتطرق التأويالت إليها 

مث إذا وضح ما ذكرناه فإن نفتتح بعده سؤاال موجها على القاضي ينكشف به وجه احلق فنقول إذا  - ١٤١٨
أنه سريد عليهم ما ) اهللا ( حكما على املكلفني فمعناه تعلق قوله األزىل به يف حق املكلفني فإذا علم أثبت اهللا تعاىل 

( يسميه العلماء نسخا فخربه األزىل يتعلق بتقديره وحتقيقه ويستحيل أن يتعلق خربه بثبوته على األبد وارتفاعه على 
حلقيقة الرفع بعد الثبوت وهذا ما ال جواب عنه ويتصل به فال معىن إذا ) تناقضا ( فإن ذلك لو قدر لكان ) اجلمع 

أن اللفظ األول الوارد على املكلفني إذا اقتضى تأبيدا فهو متضمن بشرط أال يرد ما ينفي التأبيد وكان التقدير فيه 
به فهو أن املكلفني متعبدون باحلكم األول أبدا بشرط أال يرد عليهم ما ينافيه وهذا الشرط وإن مل يكن مصرحا 

  ثابت قطعا 
  وال يسوغ فهم الناسخ واملنسوخ مع تنزيه كالم اهللا تعاىل عن التناقض  - ١٤١٩

واعتقاد استحالة البداء عليه إال على هذا الوجه فإذا احلكم الذي يرد النسخ عليه يف علم اهللا تعاىل غري مؤبد وال 
بوه ولو حتققوا لكانوا يف استمرار احلكم األول لبس على اهللا تعاىل وإمنا حسب املتعبدون أمر بأن خالف ما حس

قاطعني بالتأبيد يف احلكم مع جتويزهم ورود ما ينافيه وعلمهم بأنه ) إذا ( جموزين للتقدير الذي ذكرناه فال يكونون 
ال تبديل لقول اهللا عز و جل وموجب علمه فريجع واحلالة هذه النسخ إىل انعدام شرط دوام احلكم األول والنسخ 

ظهار لذلك بعد أن كان مستورا عن املخاطبني ويرجع التقدير يف احلكم األول إىل أن احلكم ثابت بشرط أال ينسخ إ
االستمرار والعبارة عن هذا ) النتفاء شرط ( فإذا ظهر النسخ مل يكن مقتضاه رفع ما حتقق ثبوته ولكن كان إبداء 

  ط دوام احلكم األول املقصود أن النسخ هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شر
فإن قيل ال فرق بني هذا االختيار وبني مذاهب الفقهاء قلنا ال فرق بني هذا وبني مذاهبهم يف أن احلكم  - ١٤٢٠

الثابت يف علم اهللا وقوله تعاىل ال يزول ملا قدمناه ولكن يف كالم الفقهاء ما يدل على أن اللفظ الدال على احلكم 
للتأويل تعرض األلفاظ العامة للتخصيص وهذا فيه إيهام ال حاجة إليه فإن اللفظ  األول ظاهر يف األزمان معرض

العام يف وضعه ليس نصا يف استغراق املسميات وليس كذلك موجب اللفظ يف تأبيد احلكم فإنا جنوز ورود النص يف 
تقدير ( ا هو من جهة استغراق الزمان مطلقا مع ورود الناسخ بعده وليس ذلك من جهة تأويل اللفظ يف وضعه وإمن

  شرط مسكوت عنه وهو متضمن كل أمر جيوز تقدير نسخه ) 
  فإن قيل لو قال الشارع هذا احلكم مؤبد عليكم ال ينسخه شئ  - ١٤٢١

( تقدير ) يف ( فإن ) النسخ عليه ( فهل جيوز تقدير النسخ فيه واحلالة هذه قلنا إذا ثبت هذا املعىن نصا مل جيز ورود 
خ عليه جتويز اخللف وهلذا اعتقدنا تأبيد شريعتنا وال يكاد يبقى خالف معنوي مع الفقهاء وما ذكرناه النس) ورود 



) املقدر ( إشارة إىل هتذيب لفظ يف التعرض إلظهار الشرط ) و ( الفقهاء ) حبث ( إليه ) ينتبه ( إن كان تنبيها مل 
 ال ينسخ التفتتت املذاهب إىل الوفاق فإن وافق القاضي ما الذي ال بد منه فإذا رجع إىل أن الثابت يف علم اهللا تعاىل

  ذكرناه فال خالف وإن أصر على أن النسخ يتضمن رفعا مل يكن ملذهبه وجه 
والنسخ فيما اخترناه مثل ما نصفه فنقول إذا توجه األمر اجلازم على معني فهو مشروط بأن يبقى إمكانه  - ١٤٢٢

) فيه ( فإن توجه األمر مشروط باإلمكان واألمر وإن كان مطلقا فاإلمكان مشروط فإذا اخترم تبينا مل يكن مأمورا 
وإن مل جير ذكره تصرحيا وقد ذكرنا يف ذلك قوال بليغا يف كتاب األوامر ونقلنا يف ذلك جلاج القاضي وطريق تتبعه 

  تكليف ما ال يطاق ) امتناع ( بالنقض مع بناء األمر على 

  مسألة 
ود النسخ وتابعهم على منعه غالة الروافض من التناسخية وغريهم وافترق نفاته فرقتني منعت اليه - ١٤٢٣

جهة ) امتناعه من ( فذهب أكثرهم إىل أن النسخ ممتنع عقال فنقول هلؤالء إن زعمتم أن وقوعه مستحيل وأن 
  استحالة وقوعه فقد جحدمت البديهة فإنا نعلم على اضطرار أن ذلك ممكن الوقوع 

كونه ) ذلك ( وإن جحدمت ذلك من جهة ان املأمور به األول مستحسن فلو فرض النهي عنه لتضمن  - ١٤٢٤
مستقبحا ويف ذلك خروجه عن حقيقة األوىل فقد قدمنا يف أول الكتاب أن االستحسان واالستقباح ال يرجعان إىل 

فون أنه حسن لعينه أو قبيح لعينه حقائق األفعال وصفات ذواهتا مث القول يف النسخ غري مفروض فيما يزعم املخال
  وإمنا تفرض مسائل النسخ يف التفاصيل اليت تتفق أرباب العقول على أن مداركها الشرع ال غري 

وإن زعموا أن النسخ ممتنع من جهة إفضائه إىل البداء والقدمي سبحانه وتعاىل متعال عنه فال حقيقة هلذا  - ١٤٢٥
يكن متبينا يف علمه فليس هذا من شرط النسخ فإن الرب تعاىل كان عاملا يف أزلة فإن البداء إن أريد به تبني ما مل 

( تفاصيل ما يقع فيما ال يزال ولئن كان يلزم من جتدد اإلحكام البداء لزم من جتدد احلوادث إماتة وإحياء وإعاشة 
  ما ادعاه هؤالء وليس األمر كذلك ) وإرداء 
  لق باستصالح العباد واستفسادهم فهذا فإن ردوا االمتناع إىل ما يتع - ١٤٢٦

غري مرضى عندنا يف حكم اهللا تعاىل مث ال ميتنع يف غيبه أن يكون االستصالح يف تبديل األحكام كلما فتر قوم يف 
  امتثال األحكام أرسل اهللا تعاىل إليهم مبتعثا جديدا حبكم جديد فال وجه الدعاء االستحالة من طريق العقل 

ون أن النسخ ممتنع من جهة السمة وادعى طوائف من اليهود أن موسى عليه السالم أنبأهم وزعم زاعم - ١٤٢٧
  أن شريعته مؤبدة إىل قيام الساعة وزعم هؤالء أن طريق معرفة ذلك من دينهم كطريق معرفتنا بذلك من ديننا 

ه السالم ومعجزة وهذا باطل من وجهني أحدمها أن األمر لو كان كذلك ملا قامت معجزة عيسى علي - ١٤٢٨
حممد صلى اهللا عليه و سلم بعده على نسخ ملة موسى فإن أنكروا قيام املعجزة رد الكالم معهم إىل أصل النبوات 

  وكان سبيل إنكارهم معجزة من بعد موسى كسبيل إنكار من جيحد معجزة موسى 
به من عصر نبينا عليه السالم وال والوجه الثاين أن ما ادعوه من دينهم لو كان صرحيا ألظهروه وباحوا  - ١٤٢٩

ختذوا ذلك أقوى عصمهم ولو فعلوا ذلك لنقله الناقلون متواترا ألن األمر اخلطري ال خيفى وقوعه وتتوفر الدواعي 
  على نقله فقد ثبت جواز النسخ عقال وشرعا 

  ولو أردنا أن نبتدئ الدليل على جوازه فأقرب مسلك فيه التمسك  - ١٤٣٠



د موسى عليهما السالم مث التمسك باإلمجاع يف حترمي اخلمر بعد ثبوت حتليلها يف صدر الشرع مبعجزة عيسى بع
حممد ) دين نبينا ( وهذا على من ينكر النسخ من اهل امللة ممن ينتمي إىل املسلمني مث نقول هلؤالء ال شك يف خمالفة 

الشريعة فكيف السبيل إىل تصديق األنبياء  صلى اهللا عليه و سلم دين موسى وعيسى عليهما السالم يف معظم قواعد
  مع إنكار النسخ وهذا فيه أكمل مقنع مسألة مترمجة بالنسخ قبل الفعل 

وهذه الترمجة فيها خلل من جهة أن كل نسخ واقع فهو متعلق مبا كان يقدر وقوعه يف املستقبل فإن  - ١٤٣١
إذا فرض ورود أمر بشئ فهل جيوز أن ينسخ قبل النسخ ال ينعطف على مقدم سابق والغرض من هذه املسألة أنه 

  أن ميضي من وقت اتصال األمر به زمن يتسع لفعل املأمور به 
فالذي ذهب إليه أهل احلق جواز ذلك وأطبقت املعتزلة على منعه وساعدهم على ذلك طوائف من  - ١٤٣٢
  الفقهاء 
ه رد الكالم إىل التقاسيم السابقة يف مسالك والدليل على جتويزه كالدليل على جتويز أصل النسخ فالوج - ١٤٣٣

  العقول اليت يتلقى منها اجلواز واالستحالة 
ولو جوزنا النسخ ( فإذا قالوا النسخ يرجع إىل بيان مدة التكليف وليس رافعا ملا ثبت يف حكم اهللا تعاىل  - ١٤٣٤

  يف صورة اخلالف لكان ذلك رافعا للحكم ال حمالة 

يارنا جييب عن هذا فإنا نقول النسخ راجع إىل إظهار انتفاء لشرط بقاء احلكم فإن احلكم قلنا ما ذكرناه من اخت
املوجه مشروط بأال ينسخ فإذا ثبت النسخ قبل انقضاء زمان يسع الفعل بان أنه ال حكم أصال وهو من طريق 

  التمثيل كزوال إمكان املكلف قبل استتمام الفعل 
ىل استصالح العباد مل خيف خالفنا هلم يف أصل ذلك مث ال يبعد يف جماري أحكام وإذا رد املعتزلة الكالم إ - ١٤٣٥

الغيب أن يكون االستصالح يف أن خياطبوا ويقبلوا مث يرفع عنهم التكليف حىت يؤجروا على صدق نياهتم ويوفوا 
  ماال يستقلون به يف علم اهللا تعاىل 

مبا جرى يف قصة اخلليل عليه السالم وابنه الذبيح احلق أو  مث استدل أصحابنا يف جتويز النسخ قبل الفعل - ١٤٣٦
  إمساعيل عليهم السالم ووجه التمسك أن األمر بالذبح نسخ قبل وقوعه 

فإن زعم املخالف أن املأمور به كان شدا وربطا وتال للجبني كان ذلك باطال من وجهني أحدمها أن  - ١٤٣٧
األمر كذلك ملا كان هذا بالء عظيما كما أشعر به القرآن ) و مل يكن ول( اخلليل عليه السالم اعتقد وجوب الذبح 

العظيم وهذا مقطوع به ويستحيل أن يكون معتقد النيب عليه السالم يف الذي خوطب به خطا مث الفداء دليل على 
  وقيام الفداء مقام ما كان املأمور به من الذبح ) به ( ارتفاع الذبح بعد وقوعه األمر 

  بقوله تعاىل قد صدقت الرؤيا ) تعلقوا (  فإن - ١٤٣٨

وقعت ما أمرت به بل قال صدقت وليس من شرط التصديق إيقاع ما يتعلق ) أوأ ( قيل هلم مل يقل قد حققت 
  التصديق به 

وقال بعض املخالفني وقع الذبح وجرت املدية وكانت تقطع ويلتحم ما انقطع وهذا هبت عظيم إذ لو  - ١٤٣٩
حق منقول وأظهر معجزة تتوفر الدواعي على نقلها ونص القرآن مع ما فيه من القيود والقرائن كذلك لكان هذا أ

أصدق شاهد يف ذلك فإنه قال فلما أسلما وتله للجبني وناديناه ولو كان ذبح ملا وقع االقتصار على ذكر التل 
به مل يقع وأن الفداء قائم مقامه وهذا  للجبني دون وقوع املأمور به مث ذكر الفداء بعد هذا مشعر بأن الذبح املأمور



  منتهى املثال يف ذلك مسألة 
قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب ال ينسخ بالسنة وتردد قوله يف نسخ السنة بالكتاب والذي اختاره  - ١٤٤٠

سول ال املتكلمون وهو احلق املبني أن نسخ الكتاب بالسنة غري ممتنع واملسألة دائرة على حرف واحد وهو أن الر
يقول من تلقاء نفسه أمرا وإمنا يبلغ ما يؤمر به كيف فرض األمر وال امتناع بأن خيرب الرسول األمة مبلغا بأن حكم 
آية يذكرها قد رفع عنكم ويرجع حاصل القول يف املسألة إىل أن النسخ ال يقع إال بأمر اهللا تعاىل وال ناسخ إال اهللا 

  اىل فهذا القدر فيه مقنع واألمر كيف فرض جهات تبليغه هللا تع

فإن زعم الفقيه أن القرآن معجزة خبالف السنة فليس املنسوخ نفس القرآن وإمنا املنسوخ حكمه وال  - ١٤٤١
  هذا عرى عن التحصيل ) و ( إعجازه يف احلكم 

 تعاىل وليس وإن تعلقوا بقوله تعاىل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها فهذا خرب من اهللا - ١٤٤٢
  فيه ما يتضمن استحالة الوقوع وفيها اخلالف بل ال ميتنع تأويل الظواهر وال وقع هلا يف القطعيات 

مث ال حممل لقول القائل ال تنسخ السنة بالقرآن فيقال ملن أنتحل هذا املذهب نزول القرآن خبالف السنة  - ١٤٤٣
وزعم أن الرسول يسن عند نزوله سنة خبالف السنة األوىل  ممتنع أم ال فإن منعه كان منكرا من القول وإن جوزه

فيقع نسخ السنة بالسنة فهذا من اهلزء واللعب والتالعب باحلقائق وكيف يقدر وقوف النسخ وقد ورد القرآن 
  وباجلملة إىل اهللا مصري األمور ومنه النسخ واإلثبات والرسول عليه السالم مبلغ يف البني وهذا القدر كاف 

  مشهورة بالزيادة على النص مسألة 
وروده االقتصار على املنصوص عليه ) واقتضى ( ومدارها على حتقيق تصويرها فإذا ورد نص يف شئ  - ١٤٤٤

واحلكم باإلجزاء فكان ذلك مقطوعا تلقيا من اللفظ والفحوى ولو فرضنا زيادة مشروطة لتضمن ثبوهتا نسخ 
  تقدير اخلالف يف ذلك ) سوغ ي( اإلجزاء يف املقدار األول ال حمالة وال 

وإن اقتضى ما ورد به أوال اإلجزاء وجواز االقتصار اقتضاء ظاهرا وكان يتطرق التأويل إليه يف منع  - ١٤٤٥
اإلجزاء فلو فرضت زيادة كانت يف معىن إزالة الظاهر األول ومل يتضمن نسخا اعتبارا بكل ظاهر يزال حبكم 

  ف مساغا التأويل وهذا مما ال أرى فيه للخال
وإذا ثبت هذان الطرفان ومها حظ األصول فالكالم بعدمها يف ألفاظ ظنها الظانون نصوصا وهي ظواهر  - ١٤٤٦

ولكنا نضرب للتمثيل صورا منها أن أصحاب أيب حنيفة ظنوا أن ) األساليب ( مث القول يف تفاصيلها مستقصى يف 
يف ذلك مشهور وأقرب مسلك فيه أنا ال نبعد أن يكون من أثبت النية يف الطهارة فقد زاد على النص والكالم 

وتقدير هذا ال خيالف نصا وال فحوى وليس مع جتويز هذا إلدعاء ) أفعال الطهارة ( غرض اآلية مقصورا على بيان 
  النص وجه ومنها قوله تعاىل يف كفارة الظهار فتحرير رقبة قال أصحاب أيب حنيفة 

رقبة املطلقة وقد أوضحنا أن هذا ختصيص عموم ومنها قوله تعاىل واستشهدوا زيادة اإلميان نسخ األجزاء يف ال
شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان قالوا إثبات الشاهد واليمني خيالف هذا احلصر وهذا ال 

لف ومنها قوله تعاىل كاملة مغنية عن احل) إىل بينة ( وجه له مع أن هذا االحتياط مندوب إليه وحنن ال ننكر الندب 
الزانية والزاين فاجلدوا اآلية مع استدالل اخلصم هبا يف معىن التغريب وهذا من أظهر ما يتمسكون به وليس نصا 

فإنه ال ميتنع اشتمال اآلية على بعض العقوبة وإحالة متامها إىل بيان الرسول عليه السالم إذ ليس يف اآلية للرجم يف 



  ن حقيقة القول يف املسألة مسألة حق احملصن ذكر فهذا بيا
أمجع العلماء على أن الثابت قطعا ال ينسخه مظنون فالقرآن ال ينسخه اخلرب املنقول آحادا والسنة  - ١٤٤٧

املتواترة ال ينسخها ما نقله غري مقطوع به ووراء ما ذكرناه حقيقة هي كشف الغطاء وحنن نبينها بسؤال وجواب 
انتصاب دليل قاطع على أن اخلرب إذا نقله العدول جيب ترك حكم القرآن عند نقلهم قلنا عنه فإن قيل ما املانع من 

هذا غري ممتنع لو ورد ولكن مل يرد مث لو قدر وروده فالنسخ يتلقى من الدليل القاطع واخلرب املنقول آحادا يف حكم 
  العلم الذي يقع العمل عنده ال به وقد تكرر 

  اجملموع وهذا الذي ذكرناه يف اخلرب يطرد يف القياس أيضا مسألة  هذا الفن مرارا يف مسائل هذا
جيوز نسخ رسم آية من القرآن يف التالوة مع بقاء حكمها وجيوز تقدير نسخ حكمها مع بقاء رمسها يف  - ١٤٤٨

وما صائرون ) على البدل ( آى القرآن وقد منع مانعون من املعتزلة األمرين وصار إىل منع أحدمها دون اآلخر 
ذكرنا يف طريق إثبات اجلواز يف مسالك هذا الكتاب جيري على املنكر للجواز يف هذه املسألة مث األمر بالتالوة على 

) أصال ( نظم القرآن حكم غري القرآن فيؤل القول يف احلقيقة إىل نسخ حكم فأما عني القرآن فال يرد عليه نسخ 
  مسألة 
وما فهل يثبت النسخ يف حقهم قبل بلوغ اخلرب إياهم هذا ما أختلف فيه إذا ثبت النسخ ومل يبلغ خربه ق - ١٤٤٩

األصوليون وعندنا أن املسالة إذا حقق تصويرها مل يبق فيها خالف فإن قيل على من مل يبلغه اخلرب األخذ حبكم 
وإن أريد  الناسخ قبل العلم به فهذا ممتنع عندنا وهو من فن تكليف ما ال يطاق وهو مستحيل يف تكليف الطلب

بثبوت النسخ يف حق من مل يبلغه اخلرب أن اخلرب إذا بلغه لزمه تدارك أمر فيما مضى فهذا ال امتناع فيه وإذا ردت 
  املذاهب املطلقة يف النفي واإلثبات إىل هذا التفصيل مل يبق 

  للخالف حتصيل مسألة 
زلة وهذا حتكم منهم والدليل على جوازه ما ال ميتنع نسخ احلكم من غري بدل عنه ومنع ذلك مجاهري املعت - ١٤٥٠

  متهد يف مسألة التجويز يف أصل النسخ فال معىن لإلعادة بعد وضوح املقصد مسألة 
وقال أبو حنيفة ال يبطل ) منه ( إذا ورد نص واستنبط منه قياس مث نسخ النص تبعه القياس املستنبط  - ١٤٥١

) يف ترك حكم التتبييت ( عاشوراء ) يوم ( يف األخذ من صوم القياس وإن نسخ النص وقد جرى له هذا املسلك 
  ملا اعتقد وجوبه مث ثبت نسخ وجوبه 

معىن ال أصل ) بقي ( والقول الواقع يف ذلك عندنا أن املعىن املستنبط من األصل األول إذا نسخ أصله  - ١٤٥٢
  له فإن صح استدالال نظرنا فيه وإن مل يصح أبطلناه 

  النسخ والتخصيص فصل يف الفرق بني

قال الفقهاء النسخ ختصيص يف األزمان دون املسميات املندرجة حتت ظاهر اللفظ واملعتزلة يقرب مأخذ  - ١٤٥٣
  كالمهم من مآخذ كالم الفقهاء فإن النسخ عند هؤالء بيان 

ثبوته واملختار عندنا معىن اللفظ وأما القاضي فإنه يقول التخصيص بيان املراد باللفظ العام والنسخ رفع احلكم بعد 
وال يتضمن رفع حكم ثابت ولكنه إظهاره ما ) ال تعلق له مبقتضى اللفظ ( أن التخصيص بيان املراد باللفظ والنسخ 



  ) واهللا أعلم وأحكم ( ينايف شرط استمرار احلكم األول كما سبق تقريره 
هذا اجملموع يف األصول وحنن نرسم  وحسن توفيقه الغرض من) ومنة ( مث الكتاب وقد جنز حبمد اهللا  - ١٤٥٤

بعد ذلك مستعينني باهللا تعاىل كتابا جامعا يف االجتهاد والفتوى يقع مصنفا برأسه وتتمة هلذا اجملموع إن شاء اهللا 
  تعاىل 

خامتة نسخة الشيخ اخلضري واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيد املرسلني حممد وآله مت كتاب الربهان يف 
الفقه إلمام احلرمني على يد كاتبه لنفسه عبد الرمحن بن عبد احلي بن حممد اخلضري الدمياطي الشافعي أصول 

سنة ست وثالثني وثالمثائة وألف من هجرة  ١٣٣٦الشاذيل األشعرى يف يوم اخلميس الثالث من شهر شوال سنة 
ال تفىن أمدا وال تنحصر عددا هذه من خلقه اهللا على أكمل وصف صلى اهللا عليه و سلم صالة ال تنقطع أبدا و

خامتة نسخة الشيخ اخلضري اليت يف ملك جنله الشيخ أمحد كامل اخلضري وهي غري اخلامتة املوجودة يف نسخة دار 
  ) انظر املقدمة ( الكتب املنقولة عن نسخة مصطفى مكاوي وهذا يشهد ملا قلناه عند عرضنا لنسخ الكتاب 

  تاب االجتهادملحق الربهان الكتاب السادس ك

وحنن نصدر هذا الكتاب بالكالم يف تصويب اجملتهدين ونردفه مبسألتني فيهما إجناز الكتاب فإن معظم  - ١٤٥٥
أحكام االجتهاد تذكر يف كتاب الفتاوى فنقول قد اضطرب األصوليون يف أن اجملتهدين يف املظنونات وأحكام 

وهذا بعد إطباقهم على أن املصيب فيما اختلف فيه اجتهاد الشريعة مصيبون على اإلطالق أم املصيب منهم واحد 
  اجملتهدين يف املعقوالت 

  وقواعد العقائد واحد والباقون على الزلل واخلطأ 
ومل يؤثر فيه خالف إال عن املعروف بالعنربي فإنه نقل عنه أن كل جمتهد مصيب يف املعقوالت  - ١٤٥٦

حممال ونبني له وجها مث نزيفه إذ ال يظن بذي عقل أن يقول االجتهادات واملظنونات مجعيا وهذا ال بد أن نتكلف له 
الواقعة يف أصل امللل والنحل كاالجتهادات الواقعة يف حدث العامل وقدمه ووجود الصانع كاالجتهاد يف املظنونات 

أحد ) والعلم ( حىت يصوب فيه كل جمتهد ولو قال هبذا أحد لكان انسالال عن الدين بالكلية وكيف يعتقد ذلك 
  اجلانبني وما يعارضه جهل فكيف يعتقد اجلاهل مصيبا 

ولعل هذا القائل أراد بذلك أن النظر إذا احنط عن أصول امللل والنحل واخنرط يف سلك الشريعة مث  - ١٤٥٧
) اخلاطئ  وثباته( تباينت اآلراء وتفاوتت األهواء كاختالفها يف خلق االعمال ونفيه وإرادة الكائنات وقدم القرآن 

  فيه ببديع فمثل هذا يصوب فيه كل جمتهد 
وغاية اإلمكان يف تقرير هذا املذهب أن يقال مطالب اخللق الوصول إىل احلق ولكن اكتفى منهم  - ١٤٥٨

فإذا خاضوا يف طلب احلق ومل حيتمل عقلهم إال ما اعتقدوه فيعذرون على اعتقادهم وال ) مصممون ( بعقدهم عليه 
ول مع هذا إن معتقداهتم صحيحة أو يلزم من ذلك أن يكون التشبيه حقا وال وجه له ولكن نقول يوخبون وال نق

يعذرون ألهنم تكلفوا ذلك ومل حتتمل عقوهلم إال ما اعتقدوه والذي يستند إليه هناية هذا التقرير أن األعراب يف زمن 
يعلمهم تفاصيل أحكام الشريعة وكيفية  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا يسألون والرسول عليه السالم

االستنجاء وتدوير األحجار على الصفحات ولو كان البحث عن هذه احلقائق واجبا لكان ذلك أحرى بالتقدمي 
  ولكان يعلمهم ذلك 



  فاستبان مبجموع ذلك أن اخلطأ يف أمر مل يكلف بأصله سهل املدرك 
م إن عنيتم بقولكم إن النظر يف هذه األبواب مل يكن يف زمان وهذا مع ما أطنبنا فيه مزيف فإنا نقول هل - ١٤٥٩

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمسلم وإن عنيتم به االستغناء عنه يف زماننا هذا فال فإن البدع بعد قد ظهرت 
م على والفنت قد بدت وال سبيل إىل تقرير املبتدعة على معتقداهتم ليفشوها ويدعوا الناس إليها وهذا ألنا نعل

االضطرار أن مبتدعا لو أظهر يف عصر الصحابة رضي اهللا عنهم بدعة لكانوا يبالغون يف تقريعه وتوبيخه فإذا مل يكن 
  من التقريع بد جاز أن يكون البحث عنه مأمورا به 

عداه  على أنا نقول هب أنه مل يؤمر به ولكنه جيوز أن يقال إذا خضت فيه فابغ درك اليقني وال تقنع مبا - ١٤٦٠
وقوهلم إن عقلهم ال حيتمل إال ما اعتقدوه قلنا عقل من احتمل التنزيه كعقل من اعتقد التشبيه وإن عنيتم أنه مل 

حيتمل التنزيه فهو قائل للحق إذا مث جاز أن ينتهض هذا عذرا جلاز أن يصوب اليهود على معىن بأهنم يعذرون ألنه مل 
  اجملوس فقد بطل هذا املذهب واستبان أن املصيب يف املعقوالت واحد حيتمل عقلهم إال التهود وكذلك النصارى و

فأما املظنونات فقد اشتهر اخلالف فيه فصار القاضي وشيخنا أبو احلسن إىل تصويب اجملتهدين وتابعهم  - ١٤٦١
  لية الطبقة الغالبة ونقل القاضي عن الشافعي مثل مذهبة وقال لوال أن مذهبه هذا وإال ما عددته من األصو

وصار األستاذ أبو إسحاق إىل أن املصيب واحد مث قال ملن يصوب اجملتهدين هذا مذهب أوله سفسطة  - ١٤٦٢
  وآخره زندقة وهذا هو املشهور من مذهب الشافعي 

مث الذين قالوا بالتصويب انقسموا قسمني فصار املقتصدون منهم إىل أن الوقائع العرية عن النصوص  - ١٤٦٣
 فيها حكم معني ولكن على الناظر فيها الطلب واالجتهاد فإذا غلب على ظنه أمر فحكم اهللا عليه واإلمجاع ليس هللا

  إتباع غلبة ظنه وموجبه 
وأما الغالة فإهنم قالوا ال مطلوب يف اإلجتهاد وال اجتهاد فيفعل ما خيتار أي الطرفني يشاء وعن هذا قال  - ١٤٦٤

احلجة وتفويض األمر إىل اختيار املريد وأوله سفسطة فإنه حتليل شئ حمرم األستاذ آخره زندقة إثبات اخلرية ورفع 
  وعلى العكس 

انقسموا أيضا انقسام الفرقة األوىل فصار املقتصدون إىل أن من ) فقد ( وأما الذين قالوا املصيب واحد  - ١٤٦٥
قب معاتب وحنن نذكر ما لكل فريق أصاب منهما فله أجران واملخطئ معذور وأما الغالة فإهنم قالوا املخطئ آمث معا

  مع التنبيه عليه مث نذكر املختار عندنا 
فأما الذين قالوا املصيب واحد فقد قالوا يستحيل أن يكون الشئ الواحد حالال حراما فإهنما متناقضان  - ١٤٦٦

يف التحليل والتحرمي متنافيان فقيل هلم امليتة حرام على غري املضطر وهي على املضطر حالل قالوا تفاوت األحكام 
  يف حق شخصني قلنا ومن أوجب إتباع الظن يعتقد موجب الظنني صوابا ومها ظنان أيضا من شخصني 

  ) شاء ( فإن قالوا إذا قلتم املصيب الواحد فاملستشفى يستفىت أيهما  - ١٤٦٧

جع األفضل األورع قلنا كذلك قلنا وأنتم إذا صركم إىل أن املصيب كالمها فاملستفيت يراجع منهما من فإن قلتم يرا
إذا قلنا املصيب واحد فإن فرضوا مفتيه حتت مفت قال هلا الزوج أنت بائن واعتقد الزوج أن لفظ البينونة ال يقطع 
الرجعة لكوهنا كناية واعتقدت الزوجة أن الكنايات تقطع الرجعة قالوا فإذا قلتم املصيب من اجملتهدين واحد فكيف 

ويفصل األمر على أي رأي قلنا وأنتم إذا قلتم املصيب كالمها فكيف تقطع اخلصومة وال سبيل ينتظم األمر بينهما 
إىل اجلمع بينهما والصورة كما فرضتموها قال األستاذ أبو إسحاق التحرمي مقصود وله مسلك يف الشريعة 



ناقضة فكيف نعتقد وللتحليل مسلك وله مطلب مقصود يف الشريعة ومسلك التحرمي والتحليل على املضادة وامل
  مسلكني متنافيني على حكم يف حمل متحد 

وهذا فيه بعض النظر ألن من اخلصوم من يعلو قبيله املطلوب بالنظر واالجتهاد ويثبت اخلرية فأىن يفند  - ١٤٦٨
  هذا الكالم معهم هذا منتهى ما يستدل به هؤالء مع اإلجياز 

م أهنم قالوا ال شك أن كل جمتهد يعمل مبوجب اجتهاده هذا وإما الذين صاروا إىل التصويب فمعتمده - ١٤٦٩
ال خالف فيه بال مرية وريب فالذي أدى اجتهاده إىل التحليل يلزمه العمل مبوجب اجتهاده والذي أفضى اجتهاده 

  به إىل التحرمي حيتم عليه اجلريان على مقتضى اجتهاده ووجوب العمل مبقتضى االجتهادين من أمر اهللا تعاىل وإجيا
فاملعىن بقولنا أهنما مصيبان أهنما فعال ما كان الواجب عليهما يف ذلك وجيوز أن يوجب البارئ تعاىل  - ١٤٧٠

حكما على شخص ويوجب على غريه خالفه فإن قيل مب تنكرون على من يزعم أن الواجب طلب احلق ودرك 
  اليقني 

إليه فأحد اجملتهدين ملا خالف مطلب التأين كان مقصرا وإحكام اآلت االجتهاد والتزام املستند يف سرب الرشاد مفض 
يف اجتهاده إذ لو أمت االجتهاد على ما ينبغي الحتد مطلب االجتهادين قلنا أليس وجب عليه بإجياب اهللا تعاىل وأمره 
 العمل مبوجب االجتهاد الذي هو خمطئ فيه فالواجب عليه ذلك فقد أصاب احلق وأما وهي االجتهاد والتقصري يف

انقسامه فال معىن له وألن االجتهاد ليس هو إال طلبا فيه غلبة ظن وإذا أنتج غلبة الظن فقد أمت املقصود وإهناء 
االجتهاد هنايته مما يستحيل أن خياطب به فإن غايته جمهولة ليست معلومة مفهومة مضبوطة فاألمر بإهنائه إىل هناية غري 

لك فقد أدى من االجتهاد ما أفاد غلبة الظن والشرع اوجب عليه مضبوطة تكليف ما ال يطاق وإذا مل يكلف ذ
  أوجب اجلريان عليه ) فيما ( العمل مبوجبه فيبعد أن يوجب الشرع عليه عمال مث حيكم بأنه خمطئ 

فإذا حصلت اإلحاطة هبذه الطرق فأقول املختار عندي أمر ملتفت وكأنه ملتقط من الطرفني وهو جيمع  - ١٤٧١
أنا نقول لألستاذ إن عنيت بتخطئة أحدمها أنه ال جيب العمل مبوجب غلبة الظن فهذا إنكار ما ال  احملاسن وذلك

وال أن يناط لظنه غريه فيتأثر به ) ظنه ( وجه إلنكاره إذ اجملتهد إذا غلب على ظنه أمر فأمر اهللا عليه إتباع موجب 
فال وجه له أيضا إذ االمر واالجتهاد ينضبط به  وإن عنيت به أنه كلف اجملتهد وراء غلبة الظن بتحصيل أمر آخر

  وغلبة الظن حاصل 
وأما القاضي فنقول له إن عنيت بالتصويب وجوب العمل عليهما على وفق ظنهما فهذا مسلم وإن  - ١٤٧٢

عنيت به رفع االجتهاد وإثبات اخلرية واعتقاد التسوية بني التحليل والتحرمي فهذا أمر يناقض وضع الشريعة على 
  القطع وهذا معلوم على الضرورة 

وبالبديهة وإن عنيت به أن ال حكم هللا تعاىل يف الوقائع على التعيني فهذا أيضا جحد ألن الطلب ال ليستقل بنفسه 
كونه فيه ) يقدر ( وال بد من مطلوب ويستحيل فرض طلب ال مطلوب له فإن الباحث عن كون زيد يف الدار 

اجملتهد إذا وقعت واقعة بطلب ) فكذلك ( قوف على أحد األمرين الذي هو احلقيقة ويقدر أيضا خالفه مث يطلب الو
) ويريد ( النصوص من الكتاب والسنة مث اإلمجاع مث إن أعوز املطلوب فيه فينظر يف قواعد الشريعة حياول إحلاقا 

  شبه مجعا ويطلب شبها فيخل يف نفسه وجود التشبه مث جيتهد يف طلب األشبه فاملطلوب هو األ
إذا ثبت هذا وتقرر أنه ال ختلوا واقعة عن حكم اهللا فنقول اجملتهد مصيب من حيث عمل مبوجب الظن  - ١٤٧٣

بأمر اهللا خمطئ إذا مل ينه اجتهاده إىل منتهى حصل العثور على حكم اهللا يف الواقعة وهذا هو املختار ونبني ذلك 



اهللا فيها التحرمي مث اجتهاده أدرك التحرمي فهو مصيب من كل  مبثالني أحدمها أن اجملتهد إذا اجتهد يف واقعة حكم
وجه وإذا اجتهد الثاين فغلب ظنه الكراهة فعمل به فهو مصيب من حيث إنه وجب عليه العمل بالكراهة خمطئ من 

فهو  حيث إنه مل يدرك التحرمي واملثال الثاين إذا اشتبه صوب القبلة فاجتهد أحدمها فأدرك صوب القبلة فاستقبله
مصيب يف اجلريان على مقتضى االجتهاد عمال ومصيب من حيث إنه أدرك حكم اهللا فيه وإذا اجتهد الثاين وغلب 

  على ظنه أن القبلة يف صوب آخر فعليه أن يستقبله 

وهو مصيب يف استقباله خمطئ من حيث إنه مل يدرك صوب الكعبة الذي هو هناية مطلوبه وهذا مما ال سبيل إىل 
  إن صوب القبلة واحد وهو متعني يف علم اهللا لوجوب االستقبال إنكاره ف
فإن قال القاضي اجملتهد مل يكلف طلب الكعبة وإمنا أمر بتحصيل غلبة الظن إذ لو أمر بطلب صوب  - ١٤٧٤

الكعبة فهو متعني وعليه أمارات يتصور الوقوف عليها على اليقني فلو كان كذلك ملا ساغ له استقبال غريه 
هاد وأما املظنونات فهي مشتبكة الطرق ال سبيل إىل حسم مواردها ومسالكها وال يكون املظنون قط إال باالجت

  مظنونا فال حيصل له فيه علم فدل على أنه ال حكم هللا فيه وعلى اليقني 
قلنا نعم ال يتصور حصول علم فيه ولكن يتصور ظنه وللظنون مسالك وفوائد كما للعلوم وهو مل  - ١٤٧٥
إال حتصيل غلبة الظن يف إنه ظفر باألشبه ويف احلقيقة يئول اخلالف إىل لفظ إذ ال يستجيز مسلم تأثيم جمتهد  يكلف

وإذا ارتفع التأثيم وحصل االتفاق على أن كال يعمل بغلبة ظنه مل يبق للخالف أثر ولكن شوفنا فيما أوردناه وردناه 
) األشباه ( ه وهو طلب األشبه واألقرب مث إن تعارضت عودا على بدأ ان تبني أن للمجتهد مطلوبا ه هو شوف

واحنسم مسالك الترجح فقد نقول هذه واقعة خلت عن حكم اهللا تعاىل على ما سيأتى وحنن ننجز األن املسألتني 
  املوعودتني فيهما يتم الغرض مسألة 

ألئمة يف حقيقة األشبه الذي رددنا يف كالمنا أن شوف الناظرين من الطالبني األشبه وهذا قد اختلف ا - ١٤٧٦
هو املطلوب فقال قائلون هو الذي يلوح للناظر فيه املشاهبة واملقاربة وال تنطبع عنه عبارة وهذا هذيان ال حاصل له 

  وراءه 
  وقال ابن سريج األشبه املطلوب هو الذي يغلب على الظن عند تقدير  - ١٤٧٧

  احلكم وهذا حكم على الغيب ورود الشرع حبكم يف احملل أنه كان ينص على ذلك 
فإذا الذي عليه التعويل أنا نقول املسألة إذا ترددت بني أصلني يف التحرمي والتحليل وجياذهبما أصل  - ١٤٧٨

التحرمي وأصل التحليل فاملطلوب تقرير األشبه فإن كانت أشبه بأصل التحرمي فاملطلوب الذي هو هناية التشوف 
التشوف التحليل ومن يسبق إىل األشبه فله أجرا مصيب فيهما وإن أخطأ والتحرمي وإن كانت على العكس ف

الشوف فهو مصيب يف العمل خمطئ هناية الشوف فكأن الذي مل ينته إىل هناية الشوف مصيب من وجه خمطئ من 
  وجه 

ب فإن قال قائل مذهب أيب حنيفة أن كل جمتهد مصيب فما الفرق بينه وبينكم قلت إن عىن بالتصوي - ١٤٧٩
وجوب العمل فهو متابع عليه وإن عىن أنه مصيب غاية الشوف ففيه النزاع وإن عىن به أنه مصيب يف االجتهاد 

عن أيب حنيفة أىن نطق باحلق وال حيتج ) نتربأ ( دون العمل فهو حمال فإن كان املعىن به ما فصلنا يف اختيارنا فال 
  لوفاقه يف األصول ومطالب القطع لوفاقه مسألة 

اجملتهد إذا اجتهد وعمل مث تبني أنه أخطأ نصا فال شك أنه يرجع إىل مقتضى النص وهل يتدارك ما  - ١٤٨٠



تردد فقهي والغرض األصوىل أنه إذا تبني أنه أخطأ نصا فهل يصوب فأما الذين صاروا إىل التخطئة يف ) فيه ( أمضاه 
ختلفوا فمنهم من غلطه وخطاه ومنهم القاضي ألن املظنونات فال شك أهنم يقطعون بتخطئته وأما املصوبون فإهنم ا

  التصويب كان الرتفاع املطلوب 

وختيل أن ال حكم هللا فيه على اليقني وها هنا احلكم متعني بالنص وقد أخطأ ملا مل يصبه وغال من هؤالء غالون فقالوا 
غالة من املصوبة إىل تصويبه وإن يأمث اجملتهد لغفلته عن النص ومنهم من عذره وقال هو خمطئ غري آمث وصار بعض ال

خالف نصا واستدلوا بأن قالوا إذا خفي النص وجب عليه االجتهاد وإذا اجتهد مرتسما ما وجب عليه وأدى 
  اجتهاده إىل أمر غلب على ظنه أنه احلكم وجب عليه العمل به فإذا عمل ما وجب فقد أصاب 

يف حمل ) كالنص ( شوف الطالبني فيما عدم النص فيه واملختار عندي ما قدمته فإن األشبه الذي هو  - ١٤٨١
وجوده فيخرج منه أن الذي أخطأ النص والشوف مصيب من جهة العمل خمطئ من حيث إنه مل ينته إىل هناية 

الشوف وال فرق بني قصور النظر عن األشبه أو درك النص فما فيه الكالم وإن كان النص يفيد ركون النفس وال 
  غلبة الظن واهللا أعلم يفيد األشبه إال 

-   

  الكتاب السابع كتاب الفتوى

مناط األحكام وهو مالذ اخلالئق يف تفاصيل احلرام واحلالل ولك ينكر واحد وال سبق إىل ) املفيت (  - ١٤٨٢
إنكاره من ال اعتبار به اهتم يف دينه كيف والصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يفتون فيتبعون ويقضون فينفذون وكذلك 

  لدن عصرهم إىل زماننا هذا مث مقاصد الكتاب حيصرها فصول  من

  فصل

يف صفات املفيت واألوصاف اليت يشترط استجماعه هلا وقد عد األستاذ فيه أربعني خصلة وحنن نذكر  - ١٤٨٣
ذلك يف عبارات وجيزة فنقول يشترط أن يكون املفيت بالغا فإن الصيب وإن بلغ رتبة االجتهاد وتيسر عليه درك 

  ألحكام فال ثقة بنظره وطلبه فالبالغ هو الذي يعتمد قوله ا
وينبغي أن يكون املفيت عاملا باللغة فإن الشريعة عربية وإمنا يفهم أصوهلا من الكتاب والسنة من يفهمه  - ١٤٨٤

ة حمصور يعرف اللغة مث ال يشترط أن يكون غواصا يف حبور اللغة متعمقا فيها ألن ما يتعلق مبأخذ الشريعة من اللغ
مضبوط وقد قيل ال غريب يف القرآن من اللغة وال غريب يف اللغة إال والقرآن يشتمل عليه ألن إعجاز القرآن يف 

  بأن يعول يف معرفة ما حيتاج إليه ) نكتفي ( نظمه وكما ال يشترط معرفة الغرائب ال 

وقد خيتص به العرب مبذاق ينفردون على الكتاب ألن يف اللغة استعارات وجتوزات قد يوافق ذلك مآخذ الشريعة 
به يف فهم املعاين وأيضا فإن املعاين يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق ومراجعة كتب اللغة تدل على ترمجة األلفاظ 

فأما ما يدل عليه النظم والسياق فال ويشترط أن يكون املفيت عاملا بالنحو واإلعراب فقد خيتلف باختالفه معاين 
  صدها األلفاظ ومقا



ويشترط أن يكون عاملا بالقرآن فإنه أصل اإلحكام ومنبع تفاصيل اإلسالم وال ينبغي أن يقنع فيه مبا  - ١٤٨٥
يفهمه من لغته فإن معظم التفاسري يعتمد النقل وليس له أن يعتمد يف نقله على الكتب والتصانيف فينبغي أن حيصل 

وعلم األصول أصل الباب حىت ال يقدم مؤخرا وال  ١٤٨٦د منه لنفسه علما حبقيقته ومعرفة الناسخ واملنسوخ ال ب
  يؤخر مقدما ويستبني مراتب األدلة واحلجج 

  وعلم التواريخ مما متس احلاجة إليه يف معرفة الناسخ واملنسوخ  - ١٤٨٧
  وعلم احلديث وامليز بني الصحيح والسقيم واملقبول واملطعون  - ١٤٨٨
  حكام الثابتة املستقرة املمهدة وعلم الفقه وهو معرفة األ - ١٤٨٩
مث يشترط وراء ذلك كله فقه النفس فهو رأس مال اجملتهد وال يتأتى كسبه فإن جبل على ذلك فهو  - ١٤٩٠

  املراد وإال فال يتأتى حتصيله حبفظ الكتب 
صا يشري إىل وعربوا عن مجلة ذلك بأن املفيت من يستقل مبعرفة أحكام الشريعة نصا واستنباطا فقوهلم ن - ١٤٩١

  معرفة اللغة والتفسري واحلديث وقوهلم استنباطا يشري إىل معرفة األصول واألقيسة وطرقها وفقه النفس 
واملختار عندنا أن املفيت من يسهل عليه درك أحكام الشريعة وهذا ال بد فيه من معرفة اللغة والتفسري  - ١٤٩٢

  وأما احلديث فيكتفي فيه بالتقليد وتيسري 

وفقه النفس هو الدستور والفقه ال ) منه ( إىل دركه مبراجعة الكتب املرتبة املهذبة ومعرفة األصول ال بد الوصول 
بد منه فهو املستند ولكن ال يشترط أن تكون مجيع األحكام على ذهنه يف حالة واحدة ولكن إذا متكن من دركه 

  فهو كاف 
  فصل 
  وإن أدرك فال يصلح قوله لإلعتماد كقوله الصىب  ويشترط أن يكون املفىت عدال ألن الفاسق - ١٤٩٣
معقود فيمن كان جمتهدا من الصحابة فال خيفي على ذي بصرية أن اخللفاء الراشدين كانوا جمتهدين  - ١٤٩٤

وال يصلح هلا إال جمتهد وكانوا يفتون يف زمنهم ويقضون وحيكمون وينفذون ومل ) لإلمامة ( مفتني ألهنم تصدوا 
  ذلك على القطع بأهنم كانوا مفتني ) فدل ( يعترض عليهم 

وكان معهم عثمان وعلي ) والزبري ( وأما أصحاب الشورى وهم طلحة وعبد الرمحن بن عوف وسعد  - ١٤٩٥
إال أنا قطعنا بأهنم كانا مفتيني فقال قائلون هؤالء جمتهدون ألن عمر رضي اهللا عنه أسهم اخلالفة بينهم وألقاها فيهم 

  مستصلحون لإلمامة وال يصلح هلا إال جمتهد فدل على أهنم 
قال القاضي وهذا االستدالل ضعيف فإن عمر مل يفوضها إىل أحدهم ولذلك كان إذا ذكر واحد منهم  - ١٤٩٦

  له قال فيه قوال فذكر له الزبري فقال صاحب املد والصاع فإنه كان تاجرا فبني أن هذه املرتبة 

ة والركاكة وتفتقر إىل كمال العقل والثبات فذكر له سعد فقال صاحب مقت العلية تترقى عن أفعال تالئم اخلس
فذكر له طلحة فقال إنه ذو خري وإنه ذو استكبار فذكر له علي فقال لو وليتموه ليولني بين أيب معيط ولو والهم 

فال أتقلده ميتا فدل على أنه لتثورن الثوار واهللا لو فعلتم ذلك ليفعلن واهللا لو فعل ليفعلن مث قال هذا أمر تقلدته حيا 
  مل يقطع بصالح كل واحد منهم هلذا الشأن 

وأما أبو هريرة فقال القاضي كان ناقال وما كان مفتيا واملختار عندي يف هذه التفاصيل ما نقول من  - ١٤٩٧
القول يف  تصدى للفتوى يف زمان وشاع ذلك واستفاض ومل يبد من أهل الفتوى عليه نكري كان مفتيا وعليه بنينا



اخللفاء الراشدين فإنه ما كان خيفى أمرهم وعبد اهللا بن مسعود كان فقيه الصحابة وكذلك العبادله األربعة ال خيفى 
تصديهم للفتوى وأما أبو هريرة فقد كثرت روايته ومل يتبني لنا أنه كان يفىت فالوجه أن نقول من كان يفىت يف 

فيهم نقطع القول بأنه ما كان مفتيا ومن ترددنا فيه نتردد يف كونه جمتهدا زماهنم ومل ينكروا فهو مفت ومن مل يفت 
  مفتيا والشافعي قلد معاوية يف مسألة وذلك يدل على أنه كان جمتهدا 

وأما من احنط عنهم من التابعني فللشافعي عن احلسن البصري كالم وحنن نكلف أنفسنا عن تعدادهم  - ١٤٩٨
  ج كل كالم مقصود من فقد ذكرنا املختار وعليه خير

  هذا الفن 
وأما مالك رضي اهللا عنه فكان تدواره على النصوص حىت كان معظم أجوبته يف املسائل اخلالية من  - ١٤٩٩

النصوص ال أدرى وقد اشتهر مذهبه يف استصالحات مرسلة يراها انسلت تلك القواعد عن ضبط الشريعة وقدم 
  ة مذاهب أهل املدينة على األحاديث الصحيح

وأما أبو حنيفة فما كان من اجملتهدين أصال ألنه مل يعرف العربية حىت قال لو رماه بأبا قبيس وهذا ال  - ١٥٠٠
خيفى على من شدا أدىن شيء من العربية ومل يعرف األحاديث حىت رضي بقبول كل سقيم وخمالفة كل صحيح ومل 

ه اضطرب مذهبه وتناقض وهتافت فال خيفى أن يعرف األصول حىت قدم األقيسة على األحاديث ولعدم فقه نفس
فمن ) ( وإباحة نفي يف احملرمات ( على مكارم األخالق والنهي عن الفواحش واملوبقات ) احلث ( الشريعة جمامعها 

صار يف العقوبة اآليلة إىل حقوق اآلدمي مثل القصاص إىل إسقاطه باملثقل فقد خرجت القاعدة اليت ألجلها ثبت ) 
ث قال تعاىل ولكم يف القصاص حياة مث ترقى من نفي القصاص إىل إنكار احلس فحكم بكونه خطأ حىت القصاص حي

ضرب العقل على العاقلة وأثبت فيه الكفارة مع نفيه الكفارة عن العمد وصار يف العقوبات الثابتة هللا تعاىل إىل أن 
وحرم اهنه العبادات ( م ما ال قطع فيه إليه قطع السرقة يسقط فيما كان أصله على اإلباحة واألشياء الرطبة ويض

  وأبطل مقصود الزكوات حيث أنكر وجوهبا على الفور مث ) بترتيب أقل ما جيري من الصالة 

أسقطها باملوت مث حج ذلك باعتقاده تغري حكم اهللا تعاىل بقبول كل قاض فأباح زوجة زيد لعمرو بغري طالق من 
وبشهادة زور ودعوى باطلة ومل ير القصاص يف القتل باملثقل وكان يقول ال زيد ومن غري عدة وال نكاح من عمرو 

يضر مع اإلميان معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة فقال كل فقه بعدك حرام ووقع ذلك منه موقعا عظيما وعن 
  دا فكيف يظن وحاله هذا جمته) املرجئة ( هذا قيل استتيب أبو حنيفة من اإلرجاء مرتني فإن هذا مذهب 

وأما الشافعي فقد استبان تبحره يف اللغة وهلذا قال حرب الصناعة األصمعي صححت دواوين اهلذليني  - ١٥٠١
على شاب من قريش يقال له حممد بن إدريس الشافعي أما األصول فهو أول من صنف فيه وأما فقه النفس وغريه 

  هللا إن شاء ا) التايل ( فيتبني يف كيفية ترتيبه األدلة يف الفصل 

  فصل

  ذكر الشافعي يف الرسالة ترتيبا حسنا فقال إذا وقعت واقعة فأحوج  - ١٥٠٢

اجملتهد إىل طلب احلكم فيها فينظر أوال يف نصوص الكتاب فإن وجد مسلكا داال على احلكم فهو املراد وإن أعوزه 
إن عثر على مغزاه وإال انعطف احندر إىل نصوص األخبار املتواترة فإن وجده وإال احنط إىل نصوص أخبار اآلحاد ف



على ظواهر الكتاب فإن وجد ظاهرا مل يعمل مبوجبه حىت يبحث عن املخصصات فإن الح له خمصص ترك العمل 
بفحوى الظاهر وإن مل يتبني خمصص طرد العمل مبقتضاه مث إن مل جيد يف الكتاب ظاهرا نزل عنه إىل ظواهر األخبار 

  ىل أخبار اآلحاد املتواترة مع انتفاء املختص مث إ
فإن عدم املطلوب يف هذه الدرجات مل خيض يف القياس بعد ولكنه ينظر يف كليات الشرع ومصاحلها  - ١٥٠٣

العامة وعد الشافعي من هذا الفن إجياب القصاص يف املثقل فإن نفيه خيرم قاعدة الزجر مث إذا مل جيد يف الواقعة 
  جدهم أطبقوا على حكم نصوا عليه فقد كفوه مؤنة البحث والفحص مصلحة عامة التفت إىل مواضع اإلمجاع فإن و

فإن عدم ذلك خاض يف القياس ونظر فإن وجد الواقعة يف معىن املنصوص عليه فال يثقل عليه سرب  - ١٥٠٤
الطرق فإن أعوزه فيقيس ويطلب اإلخالة واملناسبة واإلشعار فإذا هجم عليه عمل به إذا مل يعارضه مثله فإن عارضه 
ما يوازيه يف اإلخالة يكلف الترجيح فإن استويا يف طرق التلويح مل يفت بواحد منهما فإن تعسر عليه وجدان املخيل 

فإنه لو قدم اإلمجاع ليفيت به جاز فإنه ) يعينه الرب ( طلب الشبه إن جعلناه حجة ال مزيد على هذا الترتيب إال أن 
  علم مقدم على كل مسلك يف املرتبة العلية واهللا أ

  فصل 
اجملتهد يف القبلة إذا كان من أهل االجتهاد وضاق الوقت وخاف فوات الصالة لو اشتغل باإلجتهاد فله  - ١٥٠٥

  أن يقلد جمتهدا آخر 
  وكذلك اجملتهد إذا استشعر الفوات لو اشتغل باالجتهاد يف األحكام فله أن يقلد جمتهدا  - ١٥٠٦
ع سعة الوقت وإمكان االجتهاد قال الشافعي ليس له أن يقلد بل عليه أن فأما اجملتهد لو أراد التقليد م - ١٥٠٧

جيتهد وسلك األستاذ أبو إسحاق يف تقرير هذا املذهب مسلكا فقال ذكرنا مراتب األدلة ودرجاهتا وبينا أن 
جب أن النصوص مقدمة على غريها مث اجتهاد املرء يف حقه يضاهي النص واجتهاد غريه يف حقه مبثابة القياس في

  يقدم اجتهاده على اجتهاد غريه كما يقدم النص على القياس 
وهذا فيه خلل ألننا نقول من أين قلت ومن أين تلقيت ومل جعلت االجتهاد كالنص واجتهاد الغري  - ١٥٠٨

  وقت بأن يكون املقلد عاميا أو جمتهدا ) يف أي ( كالقياس واالجتهاد متبع 
ر فقال قول الغري ال يتبع إال بدليل قاطع فإنا مل نقبل قول النيب إال مبعجزة وسلك القاضي فيه مسلكا آخ - ١٥٠٩

قاطعة دلت على الصدق وقد قام دليل قاطع على وجوب إتباع اجتهاد اجملتهد ومل يقم دليل قاطع على وجوب 
ألخبار فقال كل ما دل إتباع اجملتهد اجملتهد يف اجتهاده وانتفاء القاطع دليل قاطع على منع اإلتباع وطرد هذا يف ا

  قاطع على رده رددناه وما دل قاطع على قبوله قبلناه وما ترددنا فيه فانتفاء القاطع دليل على رده 
وحنن ال نرى هذا إذ نعلم أن الصحابة رضي اهللا عنهم اختلفوا يف قبول األحاديث مث من صار إىل قبوهلا  - ١٥١٠

تردد مل يقم دليال على الرد وكذلك تقليد اجملتهد وما دل على وجوب مل يبال خبالف من ردها وكان تقضي هبا فامل
  اإلتباع 

وما دل الدليل فيه على الرد فنرده وما ترددنا فيه فاملسألة يف مظله االجتهاد وهو حمل التحري والتوخي ) يتبعه ( 
  وذلك من شأن الفقهاء وحظ األصول منه ما ذكرناه 

  فصل



  س له ان يقلد غريه إال بعد نظر واجتهاد وقد اختلفوا فيما عليه ال خيفى أن املقلد لي - ١٥١١
عليه ان يتلقف مسائل من كل فن مما حيتاج املفيت إىل معرفته من األحاديث ) التقريب ( فقال القاضي يف  - ١٥١٢

أ فيه أو يف وغرائبه والقرآن ومشكالته ومسائل الفقه فيمتحن من يوقع تقليده به فإن أصاب يف الكل قلده وإن أخط
  البعض وقف يف إتباعه وال بد أن خيربه عدالن بأنه جمتهد 

قال األستاذ أبو بكر بن فورك إذا قال املفيت أنا جمتهد اعتمده واتبعه ويكتفي بأخباره وقال اآلخرون ال  - ١٥١٣
  بد من أن تستقصي كونه جمتهدا أو يتوافر ذلك بالتسامع 

فال وجه له فإنا نعلم أن األجالف من العرب كانوا يستفتون اجملتهدين من فنقول أما اشتراط االمتحان  - ١٥١٤
الصحابة وما كانوا مبختربة هلم فاشتراطه بعيد وأما التسامع فال اعتبار به ألن املخربين ال خيربون عن حمسوس وإمنا 

فت صدق إذ كان عدال واتبع واهللا يلهجون به عن قول خمربين فال ثقة بقوهلم فإذا لعل املختار أن املفيت إذا قال أنا م
  أعلم 
  فصل 
اختلف أهل األصول يف أن املستفيت هل جيب عليه أن يستفيت األفضل أم له أن يراجع من هو دونه إذا  - ١٥١٥

  كان جمتهدا قال قائلون يتحتم مراجعة 

ل أكمل فمراجعته أوىل وهذا األفضل ألن املقصود من املراجعة حصول الثقة بأمر اهللا تعاىل والثقة يف مراجعة األفض
  يتأيد بوجوب تقدمي األفضل يف اإلمامة الكربى 

األفضل ألن املقصود منه املصلحة ويف إتباع األفضل ) هلا ( واملختار عندي أن اإلمامة العظمى يتعني  - ١٥١٦
لنبايع األفضل ألن  املصلحة أظهر إال أنا نقول إذا حصلت املتابعة من واحد أو من مجع لذي جندة وشوكة فال خيلع

املفضول مث نشأ من هو أفضل منه ومل خيلع املفضول ومل خيلع ) بويع ( فيه إظهار املفسدة ثوران نفنت أو كذلك إذا 
ألنه إذا كان األول صاحب شوكة كان خلعه مقتضيا إىل نقيض املقصود من اإلمامة وأما الفتوى فعندي أنه ال جتب 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكانوا يراجعون املفتني مع توافرهم وما كانوا مراجعة األفضل ألن أصحاب رسول 
  يقتصرون على مراجعة من كان أفضلهم واهللا أعلم مسألة 

إذا وقعت واقعة واستفىت فيها املستفيت مث وقعت ثانية تلك الواقعة فهل يلزمه املراجعة ثانيا اختلفوا فيه  - ١٥١٧
تهاد يتغري واملسؤل إذا سئل ثانيا لزمه جتديد االجتهاد فإن نتيجة اإلجتهاد يف حقه فقال قائلون يلزم ذلك ألن االج

  كوحي يتصور نسخه 
وعندي أن الفتوى األوىل إذا استقرت إىل قطع من نص فال يلزمه املراجعة ثانيا ألنه ال يتصور تغريه  - ١٥١٨

دفعة بأن كان حيتاج إىل انتقال وسفر والسبب وكذلك إذا كانت املسالة يف مظنه االجتهاد وعسر املراجعة يف كل 
فيه أنا نعلم أن أهل الفيايف كانوا يستفتون يف عصر الصحابة مرة وكانوا يتخذون اإلجوبة قدوهتم عند تكرار تلك 
الواقعة وكذلك إذا كانت املسألة فيما يتواتر ويتكرر كاالستنجاء والصالة فقد يتكرر يف كل يوم دفعات فإجياب 

  يف كل مرة تكليف مشقة وما عداه فعلى ما قاله األولون  املراجعة

أن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا ال ) معظم املشقة ( آخرا بل نستبني ) استقناه ( ولسنا جنعل املشقة دليال فيما 
  يفعلونه بل يتساحمون فيه واهللا أعلم مسألة 

هاد وتناقض جواهبما نفيا وإثباتا فاملتغين يتبع الواقعة إذا ترددت بني مفتيني مستجمعني خالل االجت - ١٥١٩



يف الورع اتبع األورع وإن استويا يف ) مبزيد  ٠األعلم واألورع فإن استويا يف الفضل والعلم واختص أحدمها 
الورع وكان أحدمها أفضل قلد األفضل وإن أختص احدمها بتقدم يف الورع وعارضها زيادة ورع يف اجلانب الثاين 

فاتباع األعلم أوىل فإما إذا استويا يف الورع والفضل فقد اختلف األصوليون فيه فقال قائلون يؤخذ  قدم األفضل
باألشد واألغلظ وقال آخرون يراجع نفسه فما شهد بصحته خاطرة وفكره عمل به وقال آخرون يتخري إن شاء 

مها القول يف تقدير فتور الشرائع عمل هبذا وإن شاء عمل بغريه وتفصيل القول يف هذا يستدعي تقدمي فصلني أحد
والثاين جواز خلو بعض الوقائع عن حكم اهللا تعاىل فإذا التجز ننعطف إذ ذاك على املسألة ونرى املختار فيه فأما 

  القول يف فتور الشرائع فنذكره يف فصلني أحدمها يف تقدير فتور الشرائع 

  قبلنا والثاين يف جتويز فتور شريعتنا 

  فصل

ا الشرائع السالفة فمذهب عصبة احلق وبعض املخالفني من املعتزلة أنه جيوز تقدير فتورها وذهب فأم - ١٥٢٠
على أصل له وهو أنه يعتقد أن اهللا تعاىل عن قول املبطلني جيب عليه رعاية األصلح ) بناه ( الكعيب إىل منعه وهذا 

صلح أن يبقيه وفتوره سبب اشباك الغوايات وهو على العباد مث قال إذا اتقوا مسلك شريعتهم وقبلوه وقالو به فاأل
  نقيض األصلح 

قلنا أصل معتقدك يف وجوب األصلح على اهللا تعاىل باطل قطعا على ما يربهن يف حمله مث إن نزلنا على ما  - ١٥٢١
  هلم ختجيلته فمن الذي أنبأك أن األصلح تقرير الشرائع فقد ال يكون األصلح يف فتورها حىت يعلموا مبقتضى عقو

  فصل 
فأما القول يف فتور شريعتنا فالذين أحالوا فتور الشرائع قبلنا منعوا فتور هذه الشريعة والذين سبقوا إىل  - ١٥٢٢

جواز فتور الشرائع اضطربوا يف شريعتنا فمنهم من سوى بني الكل ومنهم من صار إىل أن هذه الشريعة ال يتطرق 
مل تكن حمفوظة من النسخ والتبديل ولو قدر فيه فتور لظهرت الشريعة  إليها الفتور والسبب فيه ان سائر الشرائع

على قول النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي نتبع ولو تطرق الفتور إىل شريعتنا الستمر ذلك إىل قيام القيامة وهذا 
  الفرق ال أصل له فإن من مات منا يف زمان الفتور يف سائر الشرائع فقد 

  ه ارتفاع الفتور قامت قيامته وال يلحق
فاملختار عندنا أنا نقول الفتور يف الشرائع جائز عقال إذ ليس فيه ما حييل ذلك وال ختصص شريعة عن  - ١٥٢٣

شريعة وقد صرح هبذا شيخنا أبو احلسن إال أنه ضم إليه شيئا آخر ال يساعد عليه فقال تبقى التكاليف على العباد 
يف جواز تكليف ماال يطاق وقد صار األستاذ أبو إسحاق إىل اختيار جواز مع فتور الشرائع وهذا بناه على أصله 

الفتور وختلف عن شيخنا ايب احلسن يف تقرير التكليف إال أنه قال يبقى تعبد على اخللق بإفتاء حماسن العقول وهذا 
  أيضا مما ال يساعد عليه إذ ال حيسن يف العقل وال يقبح 

وقوع ال يتلقى من مسالك العقل وإمنا يعرف ذلك من طريق السمع وقد طمع فإن قيل أوقع ذلك قلنا ال - ١٥٢٤
طامعون يف إثبات نفي الفتور عن شريعتنا من طريق السمع واستدلوا بظواهر منها قوله تعاىل إنا حنن نزلنا الذكر وإنا 

هللا يؤيد هذا الدين بأقوام ال إن ا( له حلافظون قالوا إذا ضمن احلفظ أمن الفتور ومما استدلوا به قوله عليه السالم 
  ) خالق هلم 



قوله تعاىل إنا حنن نزلنا الذكر فاملراد به القرآن والغرض أنه ) فأما ( وهذه ظنوها نصوصا وهي ظواهر  - ١٥٢٥٠
  ال تندرس تالوته فلذلك يزداد 

ء التأبيد إىل قيام الساعة التأييد ليس فيه ما يدل على بقا) ووقوع ( القراء كل يوم وأما احلديث فالتأييد قد وقع 
) سيأيت يوما على أميت زمان رجالن يف فريضة فال جيدان من يذكر حكم اهللا فيها ( ويعارض هذا قوله عليه السالم 

  والظواهر مع تطرق االحتمال إليها إذا تعارضت كيف تنتج القطع 
ا ما يدل حىت يفيد غلبة الظن ولكنا هذا قولنا يف نفي القطع يف نفي الفتور وأما غلبة الظن فليس معن - ١٥٢٦

فأما سفرة ( نقول إن قامت القيامة يف مخسمائة سنة فيغلب على الظن أن الشريعة ال يندرس أصلها وال تفاصيلها 
والدواعي على تعلمها متوفرة وإن متادت اآلماد فيتوقع اندراسها بقبض العلماء الناقلني هلا ) محاهلا ويف محلها كره 

  هذا هناية القول يف غلبة الظن وقد جنز الغرض من القول يف الفتور ) محلتها ( قبض فانطماسها ب

  فصل

واما القول يف خلو الواقعة عن حكم اهللا تعاىل فقد اضطرب األصوليون يف جواز ذلك فصار القاضي إىل  - ١٥٢٧
حمصورة مضبوطة من  جواز ذلك وترقي عنه إىل وقوعه فقطع به وقال ال بد أن يقع ذلك فإن مآخذ األحكام

  الكتاب والسنة واإلمجاع والوقائع ال تنضبط وال تتناهى ويستحيل أن يرد ما ال يتناهي إىل ما يتناهي 
فنقول أما جواز خلو الواقعة عن احلكم فال ينكره عقل وأما وقوعه فأنكر ذلك فإن األمم املاضني  - ١٥٢٨

  ) كثرة ( املننقرضني كانوا يتصدون للفتوى مع 

حصرا ومنتهى ولو كان ) لألجوبة ( وكانوا يهجمون على اجلواب فيها هجوم من ال يرى ) وتفننها ( ألقي إليهم ما 
على ( فإذا مل يتفق دل ) وبدت ( وقوع واقعة خلت عن حكم اهللا ) التفق ( جيوز خلو بعض الوقائع عن حكم اهللا 

  أهنم ما اعتقدوه جواز خلو الواقعة عن حكم اهللا ) 
ال حاصل له ) بني ( وأما ما استدلوا به من كون املآخذ حمصورة واستحالة ما ال يتناهي مما يتناهى فهو  - ١٥٢٩

فإن من تأمل قواعد الشريعة وجدها مترددة بني طرفني أحدمها حمصور واآلخر غري حمصور فالنجاسة حمصورة 
إذا ترددت من الطرفني ووجدت يف شق والطهارة ال حصر فيها والتحرمي حمصور واإلباحة ال حصر هلا فالواقعة 

  احلصر وذلك وإال حكم فيها حبكم الشق اآلخر الذي أعفى احلصر عنه 
عدنا إىل املقصود فالواقعة إذا ترددت بني مفتتني وتناقض جواهبما ) وإذا ( هذا هناية القول يف املقدمتني  - ١٥٣٠

إىل إتباع ما يشهد له نفسه بالصحة فهو إتباع فمن صار إىل األخذ باألغلظ فقد حتكم من غري ثبت ومن صار 
اهلواجس واحلماقات ومن صار إىل التخيري فهو أقرب قليال وله الثبات على مأخذ املضربني فإنه ما من مسلك إال 

  وجيوز أن يفترض اختيار جمتهد وعن هذا صار بعض الناس إىل التخيري يف مسألة التصويب من غري اجتهاد 
هو عليه من القرب ال وجه له فإن التخيري استواء اإلقدام واإلحجام وهو حقيقة اإلباحة  وهذا مع ما - ١٥٣١

فمنه صار إىل التخيري فقد أثبت اإلباحة من غري أصل وثبت فإن قيل فما الذي ختتارونه أنتم يف هذه املسألة وقد 
  زيفتم املسالك املقدمة 



املراد فيها فنقول اختلف الشافعي وأبو حنيفة يف وجوب  قلنا نبني أوال صورة نفرضها مث تظهر حقيقة - ١٥٣٢
فقال الشافعي بوجوب اإلمتام وجوز أبو حنيفة القصر فإذا تناقض جواب املفتيني ) بسفره ( اإلمتام على العاصي 

عليه  على هذا الوجه فنراجعهما ثانيا ونقول قد تناقض األجوبة فإن اتفقا بعد التخالف فهو املراد فنتعلق مبا اتفقا
فقد جيدان أصال يستندان إليه كتغليب الدرء يف القصاص وغريه والتحري يف الصيود والذبائح وإن استمر على 

اخلالف ووجد أفضل منهما استفيناه واتبع قوله وإن ساوى الثالث األوليني يف الفضل ووافق قوله قول أحدمها فهل 
ختاره وال سبيل إىل التخري واألخذ باألغلظ كما تقدم ترجح قول أثنني على قول واحد فقد سبق ترجيحه ولست أ

  وال يعتقد أيضا خلو الواقعة عن حكم اهللا تعاىل وال نرى ذلك يف قواعد الدين 
فالوجه أن نقول القول يف هذه الواقعة كالقول فيمن يفرض يف جزيرة بلفه أصل الدعوة باإلسالم ومل  - ١٥٣٣

  كليف اهللا عليه إذ شرط التكليف إفهام املكلف ما يكلف به تبلغه تفاصيل األحكام ونقول فيه ال ت
فإن قيل ألستم قلتم فيمن تردى يف بئر من غري بعد ووقع على مصروع ولو مكث عليه ملات وفيه  - ١٥٣٤
لو انتقل إىل غريه ملات املنتقل إليه هذه واقعة خلت عن حكم اهللا قلنا ال تلك مسألة إذا فرضت كما ) و ( صرعى 
وها فنقول ال تكليف على املتردى إذا كان كما وصفتموه للعلة اليت تقدم ذكرها هذا هناية القول يف املسألة وصفتم

  مع اختيار وإجياز مسألة 
املقلد إذا قلد إماما فمات إمامه ويف عصره جمتهد آخر فيتبع مقلده امليت أم يقلد احلي قال قائلون يقفي  - ١٥٣٥

  املذهب ال ميوت  أثر املقلد األول ويتبعه فإن

مبوت صاحبه وقال آخرون يتبع اجملتهد احلي إذا أمجعت األمة على أن واحدا لو أراد أن يتبع مذهب أيب بكر مل جيز 
واهللا ما طلعت الشمس وال ( اآلن وإن شهد له الرسول صلى اهللا عليه و سلم بالتقومي على الكافة حيث قال 

باحث الناظر أعرف مبذاهب من سبق وأخرب حبقيقة احلال والصحابة رضي والسبب فيه أن اجملتهد االخر ال) غربت 
احلاجة ) عند مسيس ( اهللا عنهم ما اعتنوا بتبويب األبواب ورسم الفصول واملسائل نعم كانوا مستعدين للبحث 

كل هذا إليه متمكنني وما اضطروا إىل متهيد القواعد ورسم الفروع واألمثلة ألن األمور يف زماهنم مل تضطرب 
  اإلضطراب والذين اعتنوا بالتمهيد أعرف باألصول والفروع من غريهم 

وعلى هذا إذا قلد مقلد الشافعي مل جيز له أن يترك متابعته وخيتار مذهب القفال وابن سريج أو غريه  - ١٥٣٦
قه ال ميكن نقله وإن وعليه أن يتبع ما ينقل عن الصاحب ولكن ينبغي أن يكون الناقل موثوقا به فقيه النفس ألن الف

مل جيد نصا وال خترجيا فهل له أن يقيس منهم من منع وقال القاضي جيوز له أن يقيس على نص صاحبه كنص 
  احلديث يف حقه وكانه جمتهد يف وجه دون وجه 

  فصل 
ختلفوا ذكرنا اختالف العلماء يف تصويب اجملتهدين إذا اختلفت آراؤهم يف مسألة ال نص فيها فأما إذا ا - ١٥٣٧

  ويف الواقعة نص غفل عنه احدمها فالذي حكم بالتخطئة ها هنا بالطريق األوىل 
وأما املصوبة فقد اختلفوا ها هنا فمنهم من حكم بالتخطئة ومنهم من صوب ومنهم القاضي واستدل  - ١٥٣٨

  عليه بأن 

صل على غلبة ظن مث وجب قال اجملتهد إذا خالف النص حبث وسرب وبذل اجملهود ومل يأل جهدا يف طلب حىت ح
عليه العمل مبقتضي غلبة الظن فقد عمل ما وجب عليه فكيف يقال أخطأ وقد عمل ما هو الواجب وال يبعد أن 



خيتلف حكم اهللا باختالف األشخاص فإن امليتة حمرمة على صاحب الرفاهية وهى بعينها حمللة على صاحب املخمصة 
  املخمصى فقد أدى ما أمر به والذي مل يعثر على النص كصاحب الضرورة و

فإن قيل حكم اهللا تعاىل يف هذه الواقعة متعني كائن مستقر فالذي مل جيد النص هو الذي قصر ملا مل ينه  - ١٥٣٩
  النظر هنايته فإنه لو مل يقصر وأهنى النظر لوجد النص وليس هذا كمسألة ال نص فيها فإن احلكم فيها غري متعني 

قد وجب عليه العمل مبقتضى الظن املخالف للنص املستقر مع ) أليس ( ذا كله قال القاضي مع ه - ١٥٤٠
وجب عليه العمل بذلك فال حيكم بتخطئته بعد ذلك فإن اجملتهد الذي غفل عن النص أفىت مبا قدر ) و ( تقصريه 

ن اعتقاده أنه متم عليه واعتقد أال مطلب وراءه فأمره بطلب النص تكليف ما ال يطاق إذ ال يتأىن افتتاح النظر مم
فإذا أخطأ النص ذلك أنه لن جيب الوصول إليه وهذا كقول القائل ملن يصلي بالتيمم ومل يتوضأ ولكن جيب ( النظر 

قال القاضي ولست أبعد أن يرد الشرع بوجوب تدارك ما فاته من ) عليه الوضوء عند عسر الوصول إىل املاء 
  ه التبعناه فإنا عبيد الشرع وإذا مل يرد فقد أدى ما كلف العمل الواقع مبقتضى االجتهاد ولو ورد ب

قلت أما املختار فقد سبق يف مسألة تصويب اجملتهدين وهنا ال سبيل إىل إنكار أداء هذا اجملتهد ما عليه  - ١٥٤١
د يف وال سبيل إىل إنكار خمالفة النص وكأنه خمطىء من وجه مصيب من وجه وأما القضاء والتدارك فأقول إذا اجته

صح يقني آخر باستقبال عني القبلة وثبت أنه مقصود يف نفسه وجب ) فإن ( القبلة مث تبني أنه أخطأ والوقت باق 
  عليه 

وإمنا ردد الشافعي قوله يف ) جمدد ( تداركه وإمنا فرضته يف قضاء الوقت ألن الوقت إذا زال فالقضاء إمنا يلزم بأمر 
إذا مل يتوصل إليه باجتهاده ونفس استقبال القبلة مقصود يف عينه فلهذا نقول  هذه الصورة ألنه ختيل أن املأمور به

  األظهر سقوط القضاء واهللا أعلم مسألة 
اختلف األئمة يف الذين عاصروا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل كان جيوز أن جيتهدوا منهم من  - ١٥٤٢

وله عليه السالم يف القصة املعروفة ملا قال معاذ أجتهد رأىي قال جيوز كما جيوز االجتهاد يف عصرنا ودل على ذلك ق
ما يرضاه وقال آخرون كان ال جيوز هلم أن جيتهدوا فإنه غلبه الظن وقد ) إىل ( احلمد هللا الذي وفق رسول رسوله 

  أمكنهم حتصيل القطع مبراجعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
كان يف بلدته تعني املراجعة وإن كان على مسافة يسوغ ) كأن ( راجعة واملختار عندنا أنه إن أمكن امل - ١٥٤٣

االجتهاد وقد ظهر من اآلثار أهنم كانوا جيتهدون يف الغيبة ويشهد له قصة معاذ والذين كانوا معه كانوا ال جيتهدون 
  مسألة 
لون كان ينتظر الوحى وال أختلف األئمة يف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل كان جيتهد قال قائ - ١٥٤٤

جيتهد وقال آخرون كان جيتهد وقد ظهر ذلك من قرائن أحواله حيث قال أرأيت لو متضمضت ولعل األصح أنه 
كان ال جيتهد يف القواعد واألصول بل كان ينتظر الوحي فأما يف التفاصيل فكان مأذونا له يف التصرف واالجتهاد 

  اهللا عليه و سلم فرق وهو أن ما يراه أمارة تفيد القطع ويبقى بني اجتهاده واجتهاد غريه صلى 

  واجتهاد غريه يفيد غلبة الظن واهللا أعلم مسألة 
فعلى  ١واختلف األئمة يف حقيقة التقليد وما هيته فقال قائلون التقليد هو قبول قول الغري من غري حجة  - ١٥٤٥

آلحاد قوال ومسعه من خلق عن رسول اهللا صلى اهللا عليه هذا قبول العامي قول املفيت تقليد وقبول من يروى أخبار ا
و سلم ليس تقليدا ألنه حجة يف نفسه وقبول قول الصحايب تقليد إن مل جتعل أقواهلم حجة ومل نر االحتجاج بقوهلم 



الغري فإذا ذاك ال يسمى قبول أقواهلم تقليدا وقال قائلون التقليد قبول قول ) هبا ( فإن جعلنا أقواهلم حجة حيتج 
وأنت ال تدري من أين يقوله فعلى هذا قبول قول املفيت وقبول قول الصحايب تقليد ألنا ال ندري من أين يقولون 

وقبول قول النيب صلى اهللا عليه و سلم إن قلنا إنه كان جيتهد تقليد ألنا ندري أيقول عن وحي أم عن اجتهاد وإن 
  نعلم أن ما يقوله يقوله عن وحي  قلنا كان ال جيتهد فقبول قوله ليس تقليدا فإنا

قال القاضي عندي ال تقليد وال مقلد وكل من قبل قوال كالعامي يقبل قول املفيت وجب عليه قبوله  - ١٥٤٦
  وكان قوله حجة يف حقه 

واملختار عندي على الضد والعكس فإن اخلالئق عندي يف أفعاهلم وعقائدهم مقلدون ومن قبل قول  - ١٥٤٧
اهللا عليه و سلم منهم فهو مقلد فإن قوله عليه السالم ال يكون حجة لذاته واملعجزة وإن قامت فال  رسول اهللا صلى

تفيد كوهنا حجة ما مل يقدم عليه العلم باملرسل فإذا كل من نظر فأدرك حدث العامل احندر عنه إىل ما يليه فعلم 
  ر يف املعجزة بعده فهو وجود الصانع وصفاته مث احنط إىل النبوات فأدرك جواز العصمة ونظ

الشبهات إىل قبول قوله عليه السالم فهو مقلد حتقيقا وما قاله القاضي من أنه ) عن ( العامل ومن عاداه ممن يترقى 
  جيب قبوله قلنا كيف يكون ذلك حجة وهو مل يعلم املرسل واهللا أعلم مسألة 

األصوليون فقال قائلون جيب لقول عليه هل جيب االحتجاج بأقوال الصحابة وهذا مما اختلف فيه  - ١٥٤٨
السالم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقوله عليه السالم اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر وقوله 
عليه السالم خري القرون قرين وألهنم عاصروا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وشاهدوا الوحي والتنزيل وهذا ال 

أقواهلم حجة فقوله أصحايب كالنجوم يعين يف التقوى والسرية وقوله اقتدوا ) وانتهاض ( أتباعهم يدل على وجوب 
باللذين من بعدي يعين يف اخلالفة إذ ليس يف العلماء من خيصص قوهلما عن قول غريمها من الصحابة وقوله خري 

  القرون قرين فأي دليل فيه على وجوب األتباع 
ب أتباعهم ألهنم ليسوا معصومني عن الزلل فكيف حيتج مبا رمبا يكون غلطا وخطأ وقال قائلون ال جي - ١٥٤٩

  وأيضا فقد كانوا خيتلفون يف زماهنم فإذا مل يكن قول البعض منهم حجة على البعض مل يكن حجة يف حق من بعدهم 

ن يكون قول الصحايب وهذا جيانب اإلنصاف فإن أخبار اآلحاد حجة مع أن الناقل عرضة للزلل واخلطأ فال يبعد أ
أيضا حجة وإن مل يكن معصوما فإن قيل قوله صلى اهللا عليه و سلم حجة قلنا نعم ولكن ال نقطع بإصابة هذا الناقل 
وأما العلة الثانية فنقول قول املفيت حجة على العامي وليس حجة على العامل اجملتهد وكذلك ال يبعد أن يكون قوهلم 

ون حجة على غريهم ممن بعدهم وقد متسك الصائرون إىل األتباع بأن قالوا ليس حجة على من يعاصرهم ويك
وجدنا التابعني يقتفون آثار الصحابة ويستندون إليها وحيتجون بآثارهم احتجاجهم باألخبار فلوال أهنم رأوا ذلك 

بة إذا وقعت هلم واقعة حجة وإال ملا أطبقوا على األتباع هذا اإلطباق وأجاب املانعون عن هذا بأن قالوا كان الصحا
جيتهدون فيها مث يبدون ما غلب على ظنهم يف معرض التردد مظهرين أن املسألة يف مظنة االجتهاد واالحتمال فإن 

  كانوا ال يتخذون األتباع بالقطع فكيف حيكم بكونه حجة وهذا أوقع مما قال األولون 
نة فنقول ال شك أن الصحابة رضي اهللا عنهم وإن فنقول إظهار احلق فيه يستدعي تفصيال يف مسائل معي - ١٥٥٠

كانوا على رتبهم العلية ومناصبهم الرفيعة اجللية فما كانوا معصومني وال تؤمن عثرهتم وليس يف مسالك السمع ما 
يدل على وجوب االتباع كما تقدم وكان الوجه أن جيعل قوهلم كقول من عداهم من اجملتهدين لكنا نقول على ما 



ئرون إىل االتباع واالحتجاج من قوهلم وجدنا التابعني حيتجون بأقواهلم منقسمة منها ما جزموا القول فيه ذكره الصا
  احتمال وظن وما كانوا قاطعني بل ) استبقاء ( بنفي وإثبات باتني حكما ومنها ما ترددوا فيه وأفتوا مع 

ألهنم قالوا ماقالوا عن ظن واجتهاد ) ا منهم بن( فما كان كذلك فال نرى االحتجاج ) متمانعني ( كانوا مستدلني 
ونظر غريهم واجتهادهم مبثابة اجتهادهم وأما ما قطعوا القول به ومل تكن املسألة يف مظنة االجتهاد فقالوا قوال خمالفا 

قتضى للقياس ما أرشد إليه نظر وال يدل عليه اعتبار من تقليد أو غريه ورأيناهم حاكمني قاطعني فتحسني الظن هبم ي
أن يقال ما نراهم حيكمون من غري بينة وال مستند هلذا احلكم من قياس فلعلهم الح هلم مستند مسعى قطعى من نص 

  حديث كان حكمهم بذلك فيجب اتباعهم هلذا املقام 
وكان الشافعي يرى االحتجاج بقول الصحايب قدميا مث نقل عنه أنه رجع عن ذلك والظن أنه رجع عن  - ١٥٥١

يوافق القياس دون ما خيالف القياس إذ مل خيتلف قوله جديدا وقدميا يف تغليظ الدية ) فيما ( بقوهلم  االحتجاج
  باحلرمة واألشهر احلرم وال مستند فيه إال أقوال الصحابة 

فإن قيل فأحسنوا الظن بغري الصحايب كمالك يف مسألة خيار اجملالس فقولوا إنه خالف احلديث لدليل  - ١٥٥٢
قدما على احلديث يف االستعمال قلنا إحسان الظن به ثابت ولكن إمنا مل نتبعه ألنا عرفنا سبب خمالفته ثبت له م

قطعا ومن هذا ) البابت خطأ ( احلديث وذلك أنه كان يرى تقدمي مذهب أهل املدينة على احلديث وهذا الذي 
ل صار ابن مسعود إىل إجياب ألفى درهم القبيل استحسان أيب حنيفة فإنه خمالف ألدلة الشرع مبسلك باطل فإن قي

يف أجرة رد العبد اآلبق وهذا تقدير ال يقتضيه قياس قلنا مل يثبت ذلك منه تقديرا يف كل آبق وإمنا حكم بذلك يف 
ألفى درهم فإن قيل صار ابن مسعود إىل رد قيمة العبد أي ) كانت ( قضية خاصة فلعل أجرة املثل يف تلك الصور 

  حنط بعشرة فهال اتبعتموه مقدار الدية وا

قلنا لعله قال ذلك عن قياس حتلل مثله أبو حنيفة من تفضيل احلر على العبد وغريه على أنا يف مسالك األصول ال 
  على الفرع مسألة ) ال ( نلتفت إىل مسائل الفقه فالفرع يصحح على األصل 

ق ترديد الشافعي أقواله يف املسائل عن درك احلقائ) قصرت مهمهم ( استبعد مستبعدون من الذين  - ١٥٥٣
وختيلوا أن ذلك حكم منه حبكمني متناقضني ومجع بني حتليل وحترمي يف قضية واحدة وهذا جهل من هذا الظان 

وعماية وقلة دراية فإن التردد الذي ذكره الشافعي نفى املذهب واعتراف باالعتراض واإلشكال وتصريح منه أنه ال 
مث نقول أوقع أليب حنيفة تردد يف مسألة من مسائل الفقه فإن قالوا ال قلنا مثل هذا الرجل  مذهب يل يف الواقعة بعد

  ال يعد من أحزاب الفضالء فإنه مهد أبوابا 

فيما ) يستقله ( من غري نص كتاب وسنة مث مل ) واإلعتضال ( قواعد يف مسالك الظنون ومظان الغموض ) وقعد ( 
على حكم اهللا يف كل واقعة فهذا إنكار ومكابرة الضرورة وإن اعترفوا بتعارض خيرب به ظن يعارضه ظن بل هتجم 

الظنون يف حقه قلنا فهو مل يعرب عن تردده والشافعي عرب عنه على أنا ال حنسب األقوال القدمية من مذهب الشافعي 
ل استقر رأيه على قول فإنه رجع عنها جديدا واملرجوع عنه ال يكون مذهبا للراجع والشافعي بعد ما ردد األقوا

  واحد يف جلة املسائل ومل يبق 

( على التردد إال يف مثاين عشرة صورة فليس هو كثري التردد وقد صار أبو حنيفة على الشك يف سؤر احلمار و 
الشك فيه مذهبا وهذا عجب وأعجب منه رأى أصحابه نقلوا الشك عنه حىت انتهضوا ذابني عنه داعني ) اعتقد 



اية الغرض من هذه املسألة وقد جنز بنجازها هذا اجملموع وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب إليه هذا هن
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما مت حبمد اهللا تعاىل 
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