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  كتاب اإلهباج يف شرح املنهاج

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
إلسالم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم قال الشيخ اإلمام العامل العالمة القدوة احملقق احلافظ شيخ ا

بقية العلماء األعالم قدوة األئمة آ آخر اجملتهدين حجة اهللا على العاملني سيدنا وموالنا قاضي القضاة تقي الدين أبو 
احلسن علي بن عبد الكايف بن علي بن علي بن متام بن سوار بن سوار بن مسوار األنصاري اخلزرجي الشافعي نضر 

  اهللا وجهه قاضي القضاة بالشام احملروس 
قال رمحه اهللا تعاىل احلمد هللا الذي أسس بنيان دينه على أثبت قواعد وأعلى أعالم ملته فخضعت هلا أعناق كل 

جاحد وأحكم أصول شريعته فأعيا تفريعها كل معاند ورفع قدر علمائها فعد كل واحد منهم بألف كما عد ألف 
بالعجز عن شكره وال يبلغ معشار عشره  من غريهم بواحد أمحده على نعمه اليت عمت كل صادر ووارد واعترف

محد كل حامد وأستغفره استغفار عبد يف حبر الذنوب راكد ال جيد ملجأ من اهللا إال إليه قد أحاطت به الشدائد 
وقعد له عدوه باملراصد وسولت له نفسه باملكايد وغلب عليه هواه الفاسد ونادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت 

الظاملني وأنك أنت اإلله الواحد وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له توحيدا أنا له يف  سبحانك إين كنت من
صميم القلب واجد وعليه يف الدنيا واآلخرة شاهد وأصفه مبا وصف به نفسه من صفات الكمال واحملامد وأنزهه 

وب من العقائد و أستودعه ذلك ليوم ال عن كل ما ال يليق حباله وأقدس له عن وضر التشبيه والتعطيل ما تكنه القل
جيزى فيه ولد وال والد وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي قدره على مجيع اخلالئق صاعد وشرفه بني الربية ناهد 

  املصطفى من خري القبائل األماجد واجملتىب من خري البطون األقارب واألباعد املربأ يف نسبه 

املقدم على األنبياء واملرسلني واملالئكة املقربني يف مجيع املشاهد واملبعوث إىل كل وذاته عن كل شني يتعلق به حاسد 
  إنسي وجين واملنقذ هلم من ربقة الشيطان املارد اهلادي إىل سبيل الرشاد ولواله مل يكن أحد منا براشد 

لذين كل منهم يف اهللا جاهد صلى اهللا عليه و سلم ما سجد هللا ساجد ودام يف اجلنان خالد ورضي اهللا على أصحابه ا
جماهد وحامي حوزة الدين من كل مارق يف الدين جمالد الذين قاموا جباللة نبيه يف مجيع املعاهد وشيدوا أركان دينه 
وحفظوا شرائعه يف مجيع املصادر واملوارد وقاموا بأعباء امللة احلنيفية وذبوا عنها كل زائد ومحوا محاها عن الشبهات 

ودها حتصيال للمصاحل ودرأ للمفاسد رضي اهللا عنهم أمجعني وعن مجيع علماء املسلمني الذين خلفوا ووقفوا عند حد
الصحابة والتابعني يف متهيد القواعد واستخراج الفوائد وضبط األصول الشوارد وتبيني األدلة واملقاصد والتوسع يف 

   خيطئ بعضها إال من هو أسهد الليل مكايد علوم القرآن اليت يتيه يف حبارها كل عامل ناقد ومعرفة السنة وال
وقد جترد لذلك يف املائة الثانية مجاعة من العلماء ما منهم إال من جاهد وجاهد وكد ودأب ونصب واجتهد واهللا 
لسعيه شاهد وكان من أعظمهم منة على من بعده من طالب الفوائد اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه فإن له أمجل 

ني احلديث والفقه وكان غريه يقتصر منهما على واحد ولبناية كالمه على أصول هو أول من صنفها العوائد جلمعه ب
ملا سأله ابن مهدي فصنف له الرسالة وكم فيها من الفوائد فهو أول من صنف يف أصول الفقه ال ميتري يف ذلك إال 

  معاند 



  فائدة علم األصول

ة أصناف عقلية حمضة كاحلساب واهلندسة والنجوم والطب ولغوية وإن علم أصول الفقه وهو من أعظم العلوم ثالث
  كعلم اللغة والنحو والتصريف والعروض والقوايف والبيان وهي علوم القرآن والسنة وتوابعهما 

وال ريب يف أن الشريعة أشرف األصناف الثالثة يف الوسائل واملقاصد وأشرف العلوم الشرعية بعد االعتقاد 
  عرفة األحكام اليت الصحيح وأنفعها م

جتب للمعبود على العابد ومعرفة ذلك بالتقليد ونقل الفروع اجملردة تستفرغ مجام الذهن وال ينشرح الصدر له لعدم 
أخذه بالدليل وأين سامع اخلرب من املشاهد وأين أجر من يأيت بالعبادة لفتوى إمامه أهنا واجبة أو سنة من الذي يأيت 

 ورسوله بأن ذلك دينه تاهللا إن أجر هذا لزائد وهذا ال حيصل إال باالجتهاد وال يكمل فيه هبا وقد ثلج صدره عن اهللا
إال الواحد بعد الواحد وكل العلماء يف حضيض عنه إال من نغلغل بأصل الفقه وكرع من مناهله الصافية بكل 

نشأت حمبا يف هذا العلم مولعا املوارد وسبح يف حبره ودرى من اإلله وبات يعل به وطرفه ساهد وإين مل أزل منذ 
  بالبحث فيه مع كل زائد 

وقد أكثر الناس من التصنيف فيه فكم من تصنيف فيه مبسوط وخمتصر وناقص وزائد ومن أحسن خمتصراته كتاب 
املنهاج يف الوصول إىل العلم األصول الذي صنفه القاضي الفاضل ناصر الدين عبد اهللا بن عمر بن حممد البيضاوي 

هللا فلقد أحسن فيه املعاقد وقد قرئ على مرات كثرية من مجاعات حىت مسحت أقرأه من كثرة املوارد رمحه ا
وانتشرت طلبته فلم أقتنع من واحد ويف هذا الوقت شرع يف االشتغال به ولدي أبو حامد أعطاه اهللا من خري الدنيا 

اجد فأحببت أن أضع له شرحا لينتفع هو واآلخرة ما هو قاصد وزاده مما ليس يف حسابه كل خري إنه الكرمي امل
  وغريه به إن شاء اهللا 

وعسى دعوة من أخ يف اهللا تنفعين وأنا يف القرب راقد ومسيته اإلهباج يف شرح املنهاج وأخذت هذا االسم من قول 
  ... وخمرج العنب فيها يلتفت ... تزداد للعني إهباجا إذا سفرت ... ذي الرمة 

  رأهتا على أيب حممد احلسن عبد الكرمي سبط زيادة يفوذلك من قصيدته اليت ق

سنة سبع وسبعمائة عن عيسى بن عبد العزيز بن عيسى قال أخربنا السلفي قال أخربنا جعفر السراج قال أخربنا 
  احلسن بن علي اجلوهري قال 

أيب حامت عن  قرأت على أيب احلسن علي بن عيسى الرماين قال مسعت ديوان ذي الرمة على أيب بكر دريد عن
  األصمعي عن أيب عمرو بن العالء عن ذي الرمة وامسه غيالن ابن عقبة العدوي 

فإن قلت قد عظمت أصول الفقه وهل هو إال نبذ مجعت من علوم متفرقة نبذة من النحو وهي الكالم يف معاين 
م الكالم وهي الكالم يف احلسن احلروف اليت حيتاج إليها الفقيه والكالم يف االستفتاء وما أشبه ذلك ونبذة من عل

والقبيح والكالم يف احلكم الشرعي وأقسامه وبعض الكالم يف النسخ وأفعاله وحنو ذلك ونبذة من اللغة وهي 
الكالم يف معىن األمر والنهي وصيغ العموم واجململ واملبني واملطلق واملقيد وما أشبه ذلك ونبذة من علم احلديث 

ارف هبذه العلوم ال حيتاج إىل أصول الفقه يف اإلحاطة هبا فلم يبق من أصول الفقه إال وهي الكال يف األخبار والع
الكالم يف اإلمجاع وهو من أصول الدين أيضا وبعض الكالم يف القياس والتعارض مما يستقل به الفقيه فصارت فائدة 



   األصول بالذات قليلة جدا حبيث لو جرد الذي ينفرد به ما كان إال شيئا يسريا
قلت ليس كذلك فإن اإلصوليني دققوا يف فهم أشياء من كالم العرب مل يصل إليها النحاة وال اللغويون فإن كالم 
العرب متسع جدا والنظر فيه متشعب فكتب اللغة تضبط األلفاظ ومعانيها الظاهرة دون املعاين الدقيقة اليت حتتاج 

مثاله وداللة صيغة أفعل على الوجوب وال تفعل على التحرمي إىل نظر األصول واستقراء زائد على استقراء اللغوي 
وكون كل وإخوهتا للعموم يوما أشبه ذلك مما ذكر السائل أنه من اللغة لو فتشت كتب اللغة مل جتد فيها شفاء يف 
م ذلك وال تعرضا ملا ذكره األصوليون وكذلك كتب النحو لو طلبت معىن االستثناء وأن اإلخراج هل هو قبل احلك
أبو بعد احلكم وحنو ذلك من الدقائق اليت تعرض هلا األصوليون وأخذوها باستقراء خاص من كالم العرب وأدلة 

خاصة ال تقتضيها صناعة النحو فهذا وحنوه مما تكفل به أصول الفقه وال ينكر أن له استمداد من تلك العلوم ولكن 
  تلك األشياء اليت استمدها 

ل بالعرض واملذكور فيه بالذات ما أشرنا إليه مما ال يوجد إال فيه وال يصل إىل فهمها إىل منها مل تذكر فيه بالذات ب
  من يلتف به 

فإن قلت قد كانت العلماء يف الصحابة والتابعني وأتباع التابعني من أكابر اجملتهدين ومل يكن هذا العلم حىت جاء 
  الشافعي وصنف فيه فكيف جتعله شرطا يف االجتهاد 

حابة ومن بعدهم كانوا عارفني به بطباعهم كما كانوا عارفني النحو بطباعهم قبل جمئ اخلليل وسيبويه قلت الص
فكانت ألسنتهم قومية وأذهاهنم مستقيمة وفهمهم لظاهر كالم العرب ودقيقه عتيد ألهنم أهله الذي يؤخذ عنهم 

  ىل النحو وأما بعدهم فقد فسرت األلسن وتغريت الفهوم فيحتاج إليه كما حيتاج إ

  شروط اجملتهد

  واعلم أن كمال رتبة االجتهاد تتوقف على ثالثة أشياء 
أحدها التأليف يف العلوم اليت يتهذب هبا الذهن كالعربية وأصول الفقه وما حيتاج إليه من العلوم العقلية يف صيانة 

أللفاظ من حيث هي هي الذهن عن اخلطأ حبيث تصري هذه العلوم ملكة الشخص فإذ ذاك يثق بفهمه لدالالت ا
وحتريره تصحيح األدلة من فاسدها والذي نشري إليه من العربية وأصول الفقه كانت الصحابة أعلم به منا من غري 

  تعلم وغاية املتعلم منا أن يصل إىل بعض فهمهم وقد خيطئ وقد يصيب 
  لف هلا أو موافق الثاين اإلحاطة مبعظم قواعد الشريعة حىت يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه خما

الثالث أن يكون له منة املمارسة والتبع ملقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك وما يناسب 
أن يكون حكما له يف ذلك احملل وإن مل يصرح به كما أن من عاشر ملكا ومارس أحواله وخرب أموره إذا سئل عن 

  ما يقوله فيها وإن مل يصرح له به  رأيه يف القضية الفالنية يغلب على ظنه

لكن مبعرفته بأخالقه وما يناسبها من تلك القضية فإذا وصل الشخص إىل هذه الرتبة وحصل على األشياء الثالثة 
فقد حاز رتبة الكاملني يف االجتهاد وال يشترط العلم بأحوال الرواة من حيث هو فإن الصحابة كانوا جمتهدين ومل 

إمنا الذين بعدهم حيتاجون إىل ذلك يف إيقاع االجتهاد ال يف حصول الصفة هلم وذاك العلم مبواقع حيتاجوا إىل ذلك و
  اإلمجاع واالختالف وكان حمل الكالم على هذا يف أواخر الكتاب ولكنا تعجلناه هنا 

ثاين والثالث ومن املعلوم أن الصحابة كانوا أكمل الناس يف هذه األشياء الثالثة أما األول فبطباعهم وأما ال



  فلمشاهدهتم الوحي ومعرفتهم بأحوال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وملا كان الفقه مستندا إىل الكتاب والسنة وحيتاج الفقيه يف أخذه منهما إىل قواعد مجعت تلك القواعد يف علم 

 يعرف إال من الشرع ومسيته أصول الفقه وهي تسمية صحيحة مطابقة لتوقف الفقه عليها وتلك القواعد منها ما ال
ومنها ما يعرف من اللغة بزيادة على ما تصدى له النحاة واللغويون فالذي ال يعرف إال من الشرع إثبات كون 

اخلرب الواحد حجة وكون اإلمجاع حجة والقياس حجة وكثري من املسائل اليت تذكر فيه والذي يعرف من اللغة ما 
ا فيه من علم الكالم وحنوه فاقتضاه اجنرار الكالم إليه وتوقف فهم بعض يذكر فيه من دالالت األلفاظ اللغوية وم

  مسائل هذا العلم عليه 
وهأنا أبتدئ يف شرح هذا الكتاب مستعينا باهللا تعاىل وذلك يف يوم االثنني ثامن شهر ربيع األول سنة مخس وثالثني 

  قريب جميب وسبعمائة وإىل اهللا أتضرع وأنا أسأل أن ينفع به مبنه وكرمه إنه 

  شرح ديباجة الكتاب

تقدس من متجد بالعظمة واجلالل تقدس أي تطهر ومن أمسائه تعاىل اليت نطق هبا القرآن القدوس وفيه لغتان ضم 
القاف وهي أشهر وكان س يقول بفتحها وأصل الكلمة من القدس بضم الدال وبسكوهنا وهو الطهارة مسي جربيل 

ي إىل الرسل عليهم السالم واألرض املقدسة املطهرة وبيت املقدس بيت الطهارة روح القدس لطهارته يف تبليغ الوح
من الذنوب لتطهريه من الكفار باملسلمني وقال تعاىل ونقدس لك أي نقدسك إن جعلت الالم زائدة أو نقدس 

فنزهه عن كل  أنفسنا لك إن مل ترض زيادهتا ومعىن تقديس اهللا تنزيهه من كل ما ال يليق بكماله سبحانه وتعاىل
وصف يدركه حس أو يصوره خيال وهم أو خيتلج به ضمريه وننزهه عن كل ما نسبه إليه املبطلون من الشركاء 

  واألنداد والصحابة واألوالد وعن كل حمال نسبه إليه أهل الضالل مما يشري إىل نقص أو يومئ إىل عيب 
نا تنزيه عن أن ننطق بنفي ذلك عنه ألن نفي الوجود ولوال ما وقع فيه أهل الكفر والضالل من ذلك لكان األدب ب

  يكاد يوهم بإمكان الوجود وتطرق العيب والنقص إليه حمال ال خيطر بالبال تصوره فضال عن كونه ينفيه 

ويقدره وقولنا تنزيهه عن كل ما ال يليق بكماله عبارة حمررة من قول من يقول بأوصاف الكمال فإن أكثر ما 
وصاف الكمال ما هو كمال ألنفسهم كعلمهم ومسعهم وبصرهم واهللا تعاىل منزه عنها فإن صفاته يتصور الناس من أ

تعاىل ال تشبه صفات البشر وعلمه ومسعه وبصره مباين لسمعهم وبصرهم وعلمهم فتنزيه كثري من اجلهال حيتاج إىل 
ة األبصار واحلاجة إىل غريه وغري تنزيه وجمامع التقديس أن تقدسه عن الشركاء واألضداد والنظري والولد وإحاط

ذلك مما يستحيل عليه وأكثر الناس يعتقدون أن معىن القدوس الطاهر وال شك أنه يدل على ذلك ولكنه ليس كل 
معناه فإن بناء طاهر الزم وقدوس مأخوذ من فعل متعد فمعناه مطهر بكسر اهلاء أي أنه تعاىل مقدس لنفسه بإخباره 

واإلكرام واستحالة النقائض عليه وعجز األوهام عنه وخالق األدلة على ذلك ومقدس عنها التوحيد واإلجالل 
خللقه عن اعتقادهم فيه ما ال يليق بذاته واألول صفة ذات والثاين والثالث صفتا فعل وعن ابن عباس وقتادة القدس 

  الذي منه الربكات 
طاوع شرطه التأثر مثل كسرته فتكسر وذلك إذا عرفت ذلك فقوله تقدس ال جيوز أن يكون مطاوعا لقدس فإن امل

مفقود هنا والتقديس هنا مثل التصديق يف أن املراد منه اإلخبار عن الصدق فال يأيت منه مضارع لكن يصح 
استعمال تقدس ملوافقة اجملرد وقال الراجز احلمد هللا العلي القادس ومن مجلة معاين تفعل أن يوافق اجملرد وإن مل ينطق 



نا يف الفعل وقد قال القرايف يف قوله تبارك وتعاىل أن معناه تقدس وللمصنف يف القرآن أسوة يف استعماله باجملرد هه
تقدس وكذلك السهيلي وهو من املتقنني يف العلم وقع يف كالمه تقدس سبحانه عن مضاهاة األجسام وقدوس مثل 

 يرد السبوح يف القرآن وال يف حديث أيب سبوح كان س يفتح أوهلما واملشهور الضم فيها والتسبيح التنزيه ومل
هريرة ولكن جاء التسبيح واختلف العلماء هل كونه سبوحا قدوسا يرجع إىل معىن خاص يسمى قدسا وسبحة أو 

  وضعه بذلك يرجع إىل نفي حمض وتنزيه عن النقائض ومعىن ذلك أنه هل هو صفة ثبوتية أو سلبية 

س وهو مأخوذ من اسم اجمليد وقد نطق به القرآن والسنة وأمجعت األمة عليه وقوله متجد الكالم فيه كالكالم يف تقد
واجملد معناه الشرف والعظمة والكثرة واالرتفاع مسي تعاىل بذلك لكثرة جالله وشرفه وعلوه مبا خيرج عن طوق 

ووجوه نفي البشر واختلف العلماء هل هو صفة خاصة كالعلم والقدرة أو هو عبارة عن استجماع صفات املعايل 
  النقائص فال كمال إال له وال نقص إال وهو منزه عنه 

وقوله بالعظمة واجلالل متعلق بتمجيد واسم العظيم نطق به القرآن والسنة وهو تعاىل عظيم يف ذاته وصفاته وقهره 
ة لكن يف وسلطانه فكل عظيم بالنسبة إىل عظمته عدم حمض واسم اجلميل مل يرد يف القرآن وال يف حديث أيب هرير

  احلديث إن اهللا مجيل حيب اجلمال وورد أيضا يف بعض طرق أيب هريرة 
  وملا كان تعاىل كامال يف ذاته وصفاته وأفعاله وصف باجلمال وهو تعاىل مقدس عن الصورة وعن الصفات البشرية 

يضا فلهذا قرن املصنف ومشاهدة صفة اجلمال يثري احملبة ومشاهدة صفة اجلالل يثري اهليبة والعظمة تثري اهليبة أ
العظمة باجلالل لتفيده معىن زائدا على اجلالل فالباء حيتمل أن تكون مبعىن يف أي متجد يف عظمته وجالله فارتفع 

هبما على كل عظيم وجليل وحيتمل أن تكون للسببية على معىن أنه ارتفع بعظمته وجالله على كل شيء فال شيء 
بذاته عظيم بذاته فليس املعىن أن بعض الصفات أثر يف بعض وإمنا ملا كانت هذه  إال وهو جمد تعاىل وهو تعاىل جميد

  الصفات تشري إىل جمموع معان ومالحظة كل منها يوجب العلم بالكمال هبا حسن ذلك كله 
  وتنزه من تفرد بالقدم والكمال التنزيه مبعىن التسبيح وقد ورد مصرحا 

 مير بآية فيها تنزيه هللا إال نزهه وأصل النزهة البعد وتنزيه اهللا تبعيده عن به يف احلديث أنه كان يصلي من الليل فال
ما ال يليق به وال جيوز عليه فمعىن تنزه بعد والتفرد االنفراد يقال تفرد به واستفرد به مبعىن واحد والقدم وجود ال 

إنه غريه والكمال املطلق ليس أول له وكل شيء سوى اهللا وصفاته فهو حادث لوجوده أول وصفاته ال يقال فيها 
إال هللا تعاىل فهو الكامل يف ذاته وصفاته وأفعاله وكل ما سواه مفتقر إليه واالفتقار ينايف الكمال فله حدوثه عن 

  العدم وغري ذلك مما للمخلوق من صفات النقص 
س فإما أن جيعل كالما تاما عن مشاهبة األشباه واألمثال ومصادمة احلدوث والزوال هذا متعلق بقوله تنزه وأما تقد

وإما أن جيعل من باب التنازع ويضمر يف تقدس كما ذكره هنا واملشاهبة املشاكلة والشبه الشبه والشبيه مبعىن واحد 
وهو ما يشبه الشيء وبينهما شبه بالتحريك وكل منها جيمع على أشباه واملثل واملثل كالشبه والشبه وهو ما يساوي 

مقام اآلخر يف حقيقته وما هيته كاألجسام متساوية يف اجلسمية وإن اختلفت باأللوان  الشيء ويقوم كل منهما
واألشكال وغريها من األعراض واختالفها بذلك ال خيرجها عن التماثل يف احلقيقة هذا حقيقة املثلني وبه تزول 

ماسة واملراد هبا ههنا اإللصاق شبهات يوردها اجملسمة وكثري ممن وقع يف التشبيه ظانا أنه سامل منه واملصادمة امل
واللحاق واحلدوث وجود مسبوق بعدم فهو ضد األزلية والزوال طريان العدم وهو ضد األبدية واألولية واألبدية 

  واجبان هللا تعاىل ألنه يقال واجب لذاته يستحيل عليه العدم ال أوال وال آخرا 



ذا مما ال جيحده مسلم وال كافر تفرد الرب سبحانه وتعاىل مقدر األرزاق واآلجال ومدبر الكائنات يف أزل اآلزال ه
به وما فيه من عظيم العلم والقدرة واملنة واألزل املقدم واألزل القدمي وأصل هذه الكلمة قوهلم للقدمي مل يزل مث 

ا يف الرمح نسب إىل هذا فلم يستقم إال باختصار قالوا يزيل مث أبدلت الياء ألفا ألهنا أخف فقالوا أزيل كما قالو
  املنسوب إىل ذي يزن أذين وقوله أآلزال على سبيل املبالغة يف اللفظ 

  عامل الغيب والشهادة الكبري املتعال الغيب والشهادة قيل السر 

والعالنية وقيل الدنيا واآلخرة وقيل ما غاب عن العباد وما شهدوا وقيل الغيب املعدوم والشهادة املوجود واملدرك 
كبري الكامل يف ذاته وصفاته املتقدم يف املنزلة والسبق يف املرتبة من كرب بضم الباء واملتعال املستعلي كأنه مشاهد وال

  على كل شيء بقدرته كرب عن صفات املخلوقني وتعاىل عنها 
حنمده على فضله املترادف املتوال على ما عمنا من األنعام واألفضال احلمد الثناء جبميل الصفات واألفعال وال 

كون إال بالقول سواء كان ذلك اجلميل يف احملمود خاصة به أو كان واصال منه إىل غريه والثاين شكر والشكر ي
يكون بالقول والفعل واإلعتقاد فبينه وبني احلمد عموم وخصوص من وجه وبني احلمد واملدح فرق آخر أدعاه 

الصفات حممودة صفات كمال وهلذين السهيلي وهو أن احلمد يشترط فيه أن يكون صادرا عن علم وأن تكون 
الشرطني ال يوجد احلمد لغري اهللا واهللا هو املستحق احلمد على اإلطالق واملدح قد يكون عن ظن وبصفة مستحسنة 

وإن كان فيها نقص ما واإلتيان بالنون يف هذا الفعل ينبغي أن يقصد به أن مجيع اخلالئق حامدون وليست للتعظيم 
املتوايل كذلك فينبغي أن يكون مقصوده باملترادف الذي يأيت بعده يف أثر بعض ليسلم من واملترادف املتتابع و

التأكيد ويفيد كثرة الفضل يف الزمان الواحد واستمرار ذلك يف كل زمان وفضل اهللا هكذا هو ويف عمنا ضمري 
وقد قدمنا أن بني احلمد مرفوع عائد على املوصول أي عمنا هو ومن األنعمام واألفضال بيان لذلك يف حمل رفع 

والشكر عموما من وجه وأهنما يتفقان فيما كان منه فيسمى محدا وشكرا وقد استعمل املصنف هذا احلمد على ما 
هو منة واستعمل الشكر بالقول فتوافقا يف هذا احملل وإن تغايرا يف وصفهما والفضل من قوله واسألوا اهللا من فضله 

عظيما واألفضال اإلحسان والتفضل وقد استعمل الفضل على خالف النقص ومن قوله وكان فضل اهللا عليك 
  فيكون الثناء عليه محدا مباينا للشكر لكنه ليس املراد هنا لقوله املترادف املتوال فإهنما يقتضيان الوصول إىل الغري 

لصالة من اهللا تعاىل ألن ونصلي على حممد اهلادي إىل نور اإلميان يف ظلمات الكفر والضالل معىن نصلي هنا نطلب ا
النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت 

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد وبارك على حممد وعلى آل م حممد كما باركت على إبراهيم وعلى 
عىن نطلب إنشاء الطلب وكذلك حنمد معناه إنشاء احلمد وليس معناه اخلرب آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد وم

فعطف إنشاء على إنشاء ووصفه صلى اهللا عليه و سلم باهلداية لقوله تعاىل وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم وبني 
  اهلداية والضالل والنور والظلمات واإلميان والكفر ما ال خيفى من الطباق 

صحب وآل آله صلى اهللا عليه و سلم بنو هاشم وبنو املطلب هذا اختيار الشافعي وأصحابه وعلى آله وصحبه خري 
وقيل عترته وأهل بيته وقيل مجيع أمته وهو قول مالك والصحيح إضافة اآلل إىل مضمر كما استعمله املصنف وقال 

أى النيب صلى اهللا عليه و مجاعة من أهل العربية ال يصح إضافته إال إىل مظهر والصحب مجع صاحب وهو كل من ر
سلم مسلما وقيل من طالت جمالسته والصحيح األول خبالف التابعي ال يكفي فيه رؤية الصحايب والفرق شرف 

الصحبة وعظم رؤية النيب صلى اهللا عليه و سلم وذلك أن رؤية الصاحلني هلا أثر عظيم فكيف روية سيد الصاحلني 



لى االستقامة ألنه بإسالمه متهيء للقبول فإذا قابل ذلك النور العظيم أشرق فإذا رآه مسلم ولو حلظة انطبع قلبه ع
  عليه وظهر أثره يف قلبه وعلى جوارحه 

وقوله خري صحب وآل صحيح ألنه ليس يف أصحاب األنبياء مثل أصحاب نبينا صلى اهللا عليه و سلم وألجل 
رب وهو رد األول على الثاين والثاين على السجع قدم الصحب على اآلل يف الثاين وجاء على أحد طريقي الع

  األول ولوال هذا لقال خري آل وصحب فرد األول لألول والثاين للثاين ومها طريقان للعرب جائزان 

وبعد فأوىل ما هتم به اهلمم العوايل وتصرف فيه األيام والليايل تعلم املعامل الدينية والكشف عن حقائق امللة احلنيفية 
حبار مشكالته والفحص عن أستار أسرار معضالته بعد ضم الدال على الصحيح مقطوع عن  والغوص يف تيار

اإلضافة أي بعد ما سبق من التقديس والتنزيه واحلمد والصالة والعامل فيه فعل مقدر تقديره أقول وهو معطوف 
الفاء على أوىل ويف بالواو على حنمد ونصلي وبعده فعل آخر مقدر تقديره تنبه هو معمول القول ألجله دخلت 

  الفاء فائدة أخرى وهي رفع توهم اضافة بعد إىل أوىل 
وقوله هتم بضم اهلاء يقال هم باألمر يهم مها أي أراده فأما بكسر اهلاء فهو من اهلميم وهو الدبيب واهلمم مجع مهة 

عل للهمم وهو يف احلقيقة وهي الواحدة تقول مهة مثل جلسة بالفتح للمرة وبالكسر للهيأة واجلمع هلا وإسناد الف
لفاعلها من باب قوهلم شعر شاعر واملعامل مجع معلم وهو ما جعل عالمة للطرق واحلدود مثل أعالم احلرم ومعامله 
املضروبة عليه ويقال املعلم األثر وهو راجع إىل معىن العالمة وال خالف يف املعىن واملعامل الدينية األدلة الشرعية 

تعلمها تعرفها وامللة احلنيفية هذه امللة قال صلى اهللا عليه و سلم بعث باحلنيفية السهلة وكل ما يهدي إليها و
السمحة ومسيت حنيفية ألهنا على ملة إبراهيم واحلنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه السالم ومسي 

باعه حنفاء لذلك ومليلهم عن اليهودية إبراهيم عليه السالم حنيفا مليله عن دين الصابئة وهم عباد الكواكب ومسى أت
  والنصرانية قال تعاىل ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما 

وامللة الدين والدليل على أن هذه امللة ملة إبراهيم قوله تعاىل مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وادعى بعض 
فروع واملشهور أهنا موافقة هلا يف األصول فقط وعلى هذا ال اختصاص مللة العلماء أهنا موافقة هلا يف األصول وال

  إبراهيم بذلك ألن دين األنبياء كلهم واحد يف األصول وإمنا اختلفت 

الشرائع يف الفروع ويكون تسميته هذه امللة حنيفية ملخالفتها ما كان عليه أهل الشرك واليهود والنصارى كمخالفة 
مانه من الكفار وهم الصابئة واتباعه دين األنبياء قبله وبعده وهواإلسالم وحقائقها على هذا إبراهيم من كان يف ز

أصول الدين وال تشمل أصول الفقه الذي تصدى له واملعامل الدينية شاملة له وإن جعلنا اسم امللة شامال لألصول 
ل والفروع فيندرج فيه أصول الفقه الذي والفروع وكال األمرين أعين املعامل الدينية وحقائق امللة شامال لألصو

تصدى له وهو أحسن ليكون مناسبته للتصنيف الذي تصدى له أكثر ويشهد له قوله بعثت باحلنيفية السمحة فإنه 
يشري إىل األصول والفروع مجيعا وال يلزم من ذلك موافقتها لشريعة إبراهيم يف مجيع األشياء بل ملوافقتها األصول 

قها على هذا مجيع أحكامها ومعانيها وأسرارها والضمري يف مشكالته ومعضالته عائد على مسيت بذلك وحقائ
الكشف ألن األشكال واألعضال فيه ال فيها فإهنا بينة جلية بيضاء نقية إذا ارتفع احلجاب عن الناظر رآها وال خفاء 

ار وكم من حبر ال يدرك له قرار حبسن استعاراته وترشيحها يف الغوص يف تيار البحار والفحص عن أستار األسر
  وسر تتغيب يف أستاره األفكار 

وإن كتابنا هذا منهاج الوصول إىل علم األصول اجلامع بني املعقول واملشروع واملتوسط بني األصول والفروع 



وصول املنهاج الطريق جعل علما على هذا الكتاب والوصول إىل الشيء إمنا يكون عند انتهاء طريقه فقوله منهاج ال
معناه الطريق اليت يتوصل فيها إىل الوصول إىل علم األصول كما تقول طريق مكة أي املتوصل فيها إىل مكة فليس 

  الوصول فيه ولكنه غايته 
وقوله منهاج خرب إن وجيوز إطالق ذلك على هذا الكتاب مبعناه األصلي غري علم ألن االشتغال به يوصل إىل ذلك 

علم األصول وال خفاء يف مجعه بني املعقول واملشروع فإنه نتج من نكاح نور الشرع وقوله اجلامع خمفوض صفة ل
لصايف بنات الفكر فجاء عريق االصالة شديد البسالة وتوسطه بني األصول أي أصول الدين والفروع وهذا يستمد 

  من األول وميد الثاين 
  وهو إن صغر حجمه وكرب علمه وكثرت فوائده وجلت عوائده قوله 

و يعين هذا الكتاب وصغر بضم الغني وكذلك كرب الباء ألنه مبعىن عظم وأصل كرب بضم الباء لكرب اجلثة مث وه
استعمل يف كرب املعىن وأما كرب السن فال يقال فيه إال كرب بكسر الباء وراعى املطابقة بني صغر وكرب لتضادمها 

د مجع عائدة وهي العطف واملنفعة يقال هذا أعود عليك واجتمعا لرجوع الصغر إىل اجلثة والكرب إىل املعىن والعوائ
  من كذا أي أنفع وفالن ذو عائدة أي تعطف ونفع وإن هذا الكتاب لكما وصف 

مجعته رجاء أن يكون سببا لرشاد املستفيدين وجنايت يوم الدين واهللا تعاىل حقيق بتحقيق رجاءه وقوله حقيق بتحقيق 
كل ذلك مبعىن واحد وقصد املصنف التجانس بني حقيق وحتقيق وإطالق أي خليق له وخليق وجدير وحري وحر 

  ذلك على اهللا ينبئ على أن األمساء توقيفية أوال 

  تعريف أصول الفقه

  أصول الفقه معرفة دالئل الفقه إمجاال وكيفية االستفادة منها وحال املستفيد 
دم مقدمة وهي أنه ينبغي أن يذكر يف ابتداء كل علم هذه العبارة بعينها عبارة تارج الدين األرموي يف احلاصل ولنق

حقيقة ذلك العلم ليتصورها الذي يريد االشتغال به قبل اخلوض فيه فمن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل فال 
  جرم احتاج إىل تعريف أصول الفقه يف أوله وههنا مخسة أشياء 
  مضاف ومضاف إليه  أحدها لفظ أصول الفقه قبل أن يسمى به هذا العلم مركب من

والثاين هذا اللفظ بعد أن مسي به فإنه صار امسا للعلم وكل من املضاف واملضاف إليه هبذا االعتبار صار كالزاي 
والدال من زيد ال معىن له وكل مركب مسي به معىن فقد يتطابق معناه حال التركيب وحال التسمية كعبد اهللا 

ن وقد ال يتطابقان كأنف الناقة مسمى به رجل ولفظ أصول الفقه مما مسمى به رجل فهو صادق عليه باالعتباري
  تطابق فيه معناه حال التركيب ومعناه حال التسمية من بعض الوجوه كما سنبينه 

  الثالث معىن أصول الفقه قبل التسمية 
  الرابع معىن أصول الفقه بعد التسمية مع قطع النظر عن أجزاء اللفظ املطلق عليه 

ناه بعد التسمية مع االلتفات إىل أجزاء اللفظ املطلق عليه ألن اللفظ يدل عليه باعتبارين كما قدمناه فإذا اخلامس مع
  أخذ املعىن بأحد االعتبارين 

كان مغايرا له باالعتبار اآلخر فيصدق على املعىن املذكور أنه إضايف لقيب باعتبارين لكن صدق اللفظ عليه باإلضافة 
ز ألنه أخص من معناه احلقيقي واحلد إمنا هو للمعىن دون اللفظ فاملقصود بيان املعاين الثالثة ويعرب إمنا هو بطريق اجملا



عن املعىن األول باإلضايف ألن املعىن مركب من مضاف ومضاف إليه يف الذهن كما أن لفظه كذلك يف النطق ويعرب 
فظ املركب جعل امسا عليه زلقبا له وعلما كسائر أعالم عن املعىن الثاين باللقيب باعتبار أنه ملقب هبذا االسم فإن الل

األجناس أو أمساء األجناس فإن علم اجلنس هو الذي يقصد به متييز اجلنس من غريه من غري نظر إىل أفراده واسم 
اجلنس الذي يقصد به مسمى اجلنس باعتبار وقوعه على أفراده حىت إذا دخلت عليه األلف والالم اجلنسية الدالة 

ى احلقيقة ساوى علم اجلنس هذا هو الذي خنتاره يف الفرق بني اسم اجلنس وعلم اجلنس ويستنتج منه أن علم عل
اجلنس ال يثىن وال جيمع ألنه إمنا يثىن وجيمع األفراد وجعله اسم جنس أوىل من جعله علم جنس ألنه لو كان علما 

قه وحنو وغري ذلك ويعرب عن املعىن الثالث باإلضايف ملا دخلت عليه األلف والالم وكذلك سائر أمساء العلوم من ف
  باالعتبارين كما سبق 

  إذا عرفت هذه املقدمة فهمت ثالثة مباحث 
أحدمها يف تعريف معىن أصول الفقه التركييب قبل التسمية وال بد يف ذلك من تعريف املضاف واملضاف إليه 

ونبدأ ذلك بتعريف املضاف وليس كما توهم بعض الناس من واإلضافة ألن العلم باملركب يتوقف على العلم باملفرد 
أنه يعتين بالبداءة باملضاف إليه حمتجا بأن املضاف يتعرف بتعريف املضاف إليه ألنا نقول التعريف تعريف مقابل 
ف التنكري وهو الذي يكتسبه املضاف من املضاف إليه وتعريف مقابل اجلهل وهو املقصود هنا وهذا ال يكتسبه املضا
من املضاف إليه فنقول األصول مجع وتعرفه بتعريف مفرده واألصل ما يتفرع عنه غريه وهذه العبارة أحسن من 

قول أيب احلسني ما يبىن عليه غريه ألنه ال يقال إن الولد يبىن على الوالد ويقال إنه فرعه وأحسن من قول صاحب 
  احلاصل ما منه الشيء الشتراك من بني 

ض وأحسن من قول اإلمام احملتاج إليه ألنه إن أريد باالحتياج ما يعرف يف علم الكالم من احتياج االبتداء والتبعي
األثر إىل املؤثر واملوجود إىل املوجد لزم إطالق األصل على اهللا تعاىل وإن أريد ما يتوقف عليه الشيء لزم إطالقه 

ف من االحتياج لزم إطالقه على األكل واللبس على اجلزء والشرط وانتفاء املانع وإن أريد ما يفهمه أهل العر
وحنومها وكل هذه اللوازم مستنكرة وكل هذه التعريفات لألصل حبسب اللغة وإن كان أهل اللغة مل يذكروها يف 

  كتبهم وهو مما ينبهنا على أن األصوليني يتعرضون ألشياء مل يتعرض هلا أهل اللغة 
يترك أهل العرف االستعمال يف ذلك لكن العلماء يطلقونه مع ذلك  وأما يف العرف فاألصل مستعمل يف ذلك ومل

  على شيئني أخص منه 
  أحدمها الدليل والثاين احملقق الذي يشك يف ارتفاعه لتفرع املدلول على الدليل واالستصحاب على اليقني السابق 

امسا جامدا أفادت مطلق والفقه تعريفه سيأيت يف كالم املصنف واإلضافة تفيد االختصاص فإن كان املضاف 
عال زيدنا يوم النقا رأس ... االختصاص كحجر زيد وإضافة األعالم إذا وقعت من هذا القبيل كقول الشاعر 

  ... زيدكم 

  وإن كان املضاف امسا مشتقا أفادت اإلضافة اختصاص املضاف باملضاف إليه يف

ىن الغالمية وكانت للملك وتفيد هنا اختصاص املعىن املشتق منه كغالم زيد تفيد اختصاص الغالم بزيد يف مع
األصول بالفقه يف معىن لفظة األصول وهو كون الفقه متفرعا عنه وظهر هبذا أن أصول الفقه باملعىن التركييب ما 



يتفرع عنه الفقه والفقه كما يتفرع عن دليله يتفرع عن العلم بدليله فيسمى كل منهما أصال للفقه وال فرق يف 
  ذا املقام بني اإلمجالية األدلة يف ه

والتفصيلية فإن كال منهما يتفرع الفقه عنه وعن العلم به فصار أصول الفقه باملعىن التركييب يشمل أربعة أشياء 
األدلة اإلمجالية وعلمها واألدلة التفصيلية وعلمها وهذا ليس هو املصطلح وال يصح تعريف هذا العلم مبدلول 

  منه إال إذا أخذ بعد التسمية كما سيأيت  أصول الفقه اإلضايف ألنه أعم
البحث الثاين يف تعريف معىن أصول الفقه اللقيب وهو املصطلح عليه وال شك أن كال من األدلة التفصيلية والعلم 

هبا غري داخل فيه ألن ذلك من وظيفة الفقيه واخلاليف فلم يوضع أصول الفقه يف االصطالح لكل ما حيتاج إليه الفقه 
ما حيتاج كدأب أهل العرف يف ختصيص األمساء العرفية ببعض مدلوالهتا يف اللغة واألدلة التفصيلية مثل  بل لبعض

أقيموا الصالة وداللته على وجوب الصالة وحنو ذلك وملا استفيد إخراج األدلة التفصيلية و علمها من الوضع تبقى 
ه أقيموا الصالة وال تقربوا الزنا اقتلوا املشركني وهنيه صلى اإلمجالية وعلمها واملراد باإلمجالبة كليات األدلة فإن قول

اهللا عليه و سلم عن قتل النساء والصبيان وإطالق الرقبة يف موضع وتقييدها باإلميان يف موضع وصالته صلى اهللا 
س واإلمجاع عليه و سلم يف الكعبة وإمجال الصالة يف اآلية املذكورة وبيان جربيل هلا ونسخ التوجه إىل بيت املقد

على أن بنت االبن هلا السدس مع الثلث عند عدم العاصب وخرب ابن مسعود يف ذلك وقياس األرز على الرب 
ومرسل سعيد بن املسيب يف النهي عن بيع اللحم باحليوان وقول عثمان يف بيع الفراء واملصلحة املرسلة يف التترس 

ليف على املصحف وحنو ذلك كلها أدلة معينة وجزئيات واألخذ باألخف يف دية اليهودي واالستحسان يف التح
مشخصة والعلم هبا ليس من أصول الفقه يف شيء وإمنا هي وظيفة الفقه وهلذه األدلة وأمثاهلا كليات وهي مطلق 
األمر والنهي والعموم واخلصوص واإلطالق والتقييد والفعل واإلمجال و التبيني والنسخ واإلمجاع وخرب الواحد 

واملرسل وقول الصحايب واملصلحة املرسلة واألخذ باألخف واالستحسان عند من يقول به وهذه الكليات  والقياس
  داخلة يف اجلزئيات فإن الكلي الطبيعي موجود يف اخلارج ويف الذهن يف ضمن مشخصاته ففي األدلة اعتباران 

  أحدمها من حيث كوهنا معينة وهذه وظيفة الفقيه وهي املوصلة القريبة 

ىل الفقه والفقيه قد يعرفها بأدلتها إذا كان أصوليا وقد يعرفها بالتقليد ويتسلمها من األصول مث هو يرتب األحكام إ
  فمعرفتها حاصلة عنده 

واالعتبار الثاين من حيث كوهنا كلية أعين يعرف ذلك الكلي املندرج فيها وإن مل يعرف شيئا من أعياهنا وهذه 
يل الكلي وال معرفة له باجلزئي من حيث كونه أصوليا ومعلوم الفقيه اجلزئي وال وظيفة األصويل فمعلوم األصو

معرفة له بالكلي من حيث كونه فقيها وال معرفة له بالكلي إال لكونه مندرجا يف اجلزئي املعلوم وأما من حيث كونه 
ن حيث التفصيل وهي توصله كليا فال فاألدلة اإلمجالية هي الكلية مسيت بذلك ألهنا تعلم من حيث اجلملة ال م

بالذات إىل حكم اإلمجايل مثل كون كل ما يؤمر به واجبا وكل منهي عنه حراما وحنو ذلك وهذا ال يسمى فقها يف 
االصطالح وال توصل إىل الفقه بالتفصيلي وهو معرفة سنية الوتر أو وجوبه والنهي عن بطالن بيع الغائب أو صحته 

ال مأخوذة يف األدلة واملعرفة معا أيضا وليست مأخوذة يف الفقه ولذلك ال يلزم من مثال إال بواسطة فقبدية اإلمج
النظر يف األصول حصول الفقه واحلكم الكلي متوقف على األصول توقفا ذاتيا واحلكم التفصيلي وهو الفقه 

االجتهاد يف الفقه على موقوف عليه أيضا وعلى غريه كلية قد يكون بالتقيد لألصويل كما أشرنا إليه وهبذا يظهر أن 
  اإلطالق شرطه األصول ومعرفتها باالجتهاد وأما بدون ذلك فيكون مقلدا وإن اجتهد يف تفريع املسائل 



مث هذه األدلة الكلية هلا حقائق يف أنفسها من حيث داللتها وتعلق العلم هبا فهل وضع أصول الفقه لتلك احلقائق يف 
تضي الثاين وكالم اإلمام وغريه يقتضي األول ولكل منهما وجه فإن الفقه كما أنفسها أو للعلم هبا كالم املصنف يق

يتوقف على األدلة يتوقف على العلم هبا وقد يرجح ما فعله املصنف بأن العلم باألدلة ال يوصل إىل املدلول إال 
وم فقها ونقول هذا بواسطة العلم هبا ألن الفقه علم لكن أهل العرف يسمون املعلوم أصوال وكذلك يسمون املعل

كتاب أصول وكتاب فقه واألوىل جعل األصول لألدلة والفقه للعلم ألنه أقرب إىل االستعمال اللغوي مث األدلة هلا 
اعتباران أحدمها حقيقتها يف نفسها والثاين من حيث داللتها على الفقه واملأخوذ يف حد أصول الفقه واملأخوذ يف حد 

  ين وهو مستفاد من اإلضافة أصول الفقه إمنا هو هذا الثا

يف قولنا أدلة الفقه ملا قدمناه أن اإلضافة تفيد اختصاص املضاف باملضاف إليه يف معىن لفظة املضاف فالشرط يف 
األصويل معرفة أدلة الفقه من حيث داللتها على الفقه خاصة وقد يكون هلا عوارض أخرى ال جيب معرفته هبا مث 

أدلة ال بد معه من كيفية االستدالل ومعظمها يذكر يف باب التعارض والترجيح معرفة األدلة من حيث كوهنا 
فجعلت جزءا آخر من أصول الفقه لتوقف الفقه عليها وليس كل أحد يتمكن من االستدالل وال حيصل له الفقه 

ال بد من اجتهاد مبجرد علم تلك األدلة وكيفية االستدالل ألهنا أدلة ظنية ليس بينها وبني مدلوالهتا ربط عقلي ف
حيصل به ظن احلكم فالفقه موقوف على االجتهاد واالجتهاد له شروط حيتاج إىل بياهنا فجعلت جزءا ثالثا من أصول 

  الفقه لتوقف الفقه عليها 
وهذا جمموع ما يذكر يف أصول الفقه األدلة وكيفية االستدالل وكيفية حال املستدل واإلمام ومن وافقه جيعلون 

عبارة عن الثالثة واملصنف وطائفة جيعلونه عبارة عن معرفة الثالثة فاملعارف الثالثة عندهم هي أصول أصول الفقه 
  الفقه وقد تقدم البحث يف ذلك 

فقول املصنف وكيفية االستفادة معطوف على دالئل الفقه أي ومعرفة كيفية االستفادة وكذا قوله وحال املستفيد 
املستفيد اجملتهد ألنه الذي يستفيد األحكام من أدلتها ويقع يف بعض النسخ حال أي ومعرفة حال املستفيد واملراد ب

املستدل ويف بعضها حال املستفيد فجمع بعض النساخ بينهما واقتضى هذا الغلط أن حيمل املستدل على اجملتهد 
ف االجتهاد فإن الفقه واملستفيد على املقلد ألنه يستفيد من اجملتهد لكن جيوز أن يكون جزءا من أصول الفقه خبال

موقوف عليه نعم إذا عرف اجملتهد عرف أن من سواه مقلد وهذا جاء بالعرض ال بالقصد أعين معرفة املقلد نعم 
بعض الناس قد مسى علم املقلد فقها فمن هذا الوجه حيسن إدراجه يف أصول الفقه لتوقف فقهه عليه وفيه فائدة ال 

  عليه اجملتهدون وحنو ذلك  تذكر إال فيه وهي حكمه إذا اختلفت
  وقول املصنف دالئل لو قال أدلة كان أحسن ألن فعيال ال جيمع على 

فعائل إال شاذا وقوله إمجاال مصدر يف موضع احلال أو متييز من معرفة أو دالئل وكل منهما يصح أن يراد به على ما 
حمذوف تقديره عرفانا إمجاال وإعرابه متييز بينا ويزداد وعلى جعله من معرفة وجه آخر وهو أن يكون نعتا ملصدر 

أقوى ألنه يبني جهة اإلضافة كقولك هذا أخوك رضاعة أو نسبا وهذا القيد أعين قوله إمجاال إلخراج العلم باألدلة 
على التفصيل فليس من أصول الفقه وال هو الفقه كما وقع يف عبارة بعض شارحي هذا الكتاب ألن الفقه غريه بل 

الفقه ومن وظيفة الفقيه وأصول الفقه األدلة اإلمجالية وعلمها وهل أصول الفقه حبسب االصطالح  هو يذكر يف
يصدق على القليل من ذلك والكثري أو ال يصدق إال على اجملموع اختيار اإلمام الثاين فلم جيعل أصول الفقه يطلق 

على هذا العلم فينبغي أن يصدق على القليل  على بعضه وهذا إمنا يظهر بأخذ مضافا ومضافا إليه أما إذا أخذ إمسا



والكثري كسائر العلوم وهلذا إذا رأيت مسألة واحدة منه تقول هذا أصول فقه واالعتذار عن اجلمع يف لفظة األصول 
  بأمرين 

  أحدمها أن بعد التسمية ال جيب احملافظة على معىن اجلمع 
على كل فرد وكالم املصنف حمتمل ملا قاله اإلمام وملا قلناه والثاين أنه مجع مضاف إىل معرفة فيعم والعموم صادق 

  بالطريق املذكور 
وعدول املصنف عن علم إىل معرفة نقدم عليه مقدمة وهي أن املعرفة تتعلق بالذوات وهي التصور والعلم يتعلق 

لوجوب والنهي بالنسب وهو التصديق فإن أراد أن علم األصول تصور حمض فليس كذلك ألن العلم بكون األمر ل
  للتحرمي من أصول الفقه وهو تصديق فاإلتيان بلفظ العلم يف هذا املقام 

أحسن ألنه أعم من املعرفة وهلذا ينقسم العلم إىل التصور والتصديق ويقول النحاة يف العلم إذا مل يكن عرفانا مث 
سؤال قوي وهو أن الطريق ما يفضي سواء قلنا علم أو معرفة أو أدلة أو طرق كما قال اإلمام يرد على مجيع ذلك 

النظر الصحيح فيه إىل علم املدلول أو ظنه والدليل ما يفضي النظر الصحيح فيه إىل املدلول وعلم الدليل أو الطريق 
كذلك واملدلول هنا هو الفقه لقوله أدلة الفقه أو طرق الفقه وقد قدمنا أن الفقه حبسب االصطالح ال يصدق إال 

م التفصيلية فيلزم من هذا أن يكون أصول الفقه معرفة أدلة األحكام التفصيلية وأن من عرفها على معرفة األحكا
عرف ضرورة مبا قررناه من أن النظر يف الدليل يوجب العلم باملدلول فيلزم أن يكون األصول فقها وأن يكون كل 

أو يف الداللة ألن اإلمجايل إن كان دليال أصويل فقيها وهذا ظاهر البطالن وال ينجى عن هذا قيد اإلمجال يف املعرفة 
للتفصيلي لزم من حتصيله حصوله وإن مل يكن دليال للتفصيلي فسدت إضافته إىل الفقه ألن الفقه تفصيلي ودليل 

  الفقه جمموع أمرين 
جتهادا وال أحدمها اإلمجالية والثاين التفصيلية واألول مندرج يف الثاين فكل من علم الثاين علم األول تقليدا أو ا

حيصل الفقه إال بعلمهما واألصول يف األول فقط وقد سلم من هذا السؤال ابن احلاجب حيث قال إن حده لقبا 
العلم بالقواعد اليت يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ومع ذلك يرد عليه أن 

دخل يف أصول الفقه فاحلد غري مانع وغري جامع أيضا ألنه أخرج من القواعد النحوية وغريها ما هو كذلك ومل ت
  األدلة عن األصول مجلة 

فإن قلت هل من اعتذار عن املصنف واإلمام وغريمها يف السؤال الذي قدمته قلت نعم وهو أن األدلة التفصيلية 
ذا فليست األدلة منقسمة إىل ما هو اليت حيصل عنها الفقه هلا جهتان إحدامها أعياهنا والثانية كلياهتا وكل دليل هك

إمجايل غري تفصيلي وتفصيلي غري إمجايل بل كلها شيء واحد له جهتان فاألصويل يعلمه من إحدى اجلهتني والفقيه 
يعلمه من األخرى ويصدق على ذي اجلهتني أنه معلوم من وجه فاملراد باألدلة التفصيلية اليت هي موصلة إىل الفقه 

  ن جهة اإلمجايل فلها اعتباران والنظر يف واألصويل يعرفها م

الدليل إمنا يفيد العلم باملدلول إذا نظر فيه على سبيل التفصيل واألصويل مل ينظر فيه كذلك فلم حيصل له الفقه 
النتفاء شرط نظره ال النتفاء كون املنظور فيه دليال يف نفسه وهذا جواب حسن مصحح ملعرفة األدلة وإن كان 

صحيحا أيضا باعتبار أن لألدلة نسبتني كما قدمنا فهي باعتبار إحدى النسبتني غريها باعتبار األخرى جعله لألدلة 
هذا كله يف تعريف املعىن اللقيب إذا قطعنا النظر عن أجزاء اللفظ وكذلك إذا الحظناها مع التخصيص الذي أشرنا 

د أن يكون بأجزاء حممولة كما ظنه بعضهم بل إليه فيما سبق فإن التعريف حيصل مبا ذكره أيضا وليس من شرط احل



بأجزاء داخلة يف احلقيقة وأجزاء احملدود هنا وهي املعارف الثالث كذلك واملعرفة جنس األصول وما أضيف إليه 
من األدلة والكيفيتني فصول تقديره معرفة متعلقة باألدلة والكيفيتني فاملتعلقة فصل وإمنا جعلناه فصال ألن التعلق 

   ذات العلم فإن جعلته خارجا كان خاصة وكان التعريف رمسا تاما داخل يف

  البحث الثالث

  يف الفرق بني املعاين الثالثة وتعريفاهتا وما بينها من النسب 
أما املعىن األول وهو معىن أصول الفقه قبل التسمية فهو أعم مطلقا من الثاين والثالث اللذين مها بعد التسمية 

يفهما وال حيصل به تعريف هذا العلم كما سبق وإطالقه عليه إطالق األعم على األخص ومل وتعريفه أعم من تعر
يذكر املصنف وال غريه ممن أراد حتديد علم أصول الفقه ذلك إال على سبيل التقدمة كما فعله اإلمام فإنه ذكر 

راعى مدلوله قبل التسمية مل  املفردات مث ذكر تعريف أصول الفقه بعد مسمى به ولذلك أخذ فيه قيد اإلمجال ولو
يأخذ فيه قيد اإلمجال وأما معناه اللقيب ومعناه اإلضايف بعد التسمية إذا لوحظت أجزاء لفظه فهما سواء وتعريفهما 

سواء فسرنا األصول باألدلة أم باحملتاج إليه فيصح على كل من التقديرين هذا أن جنعل أصول الفقه امسا لألدلة 
تحد املعىن اللقيب واإلضايف أما اإلضايف فظاهر وأما اللقيب فلتسمية األدلة بذلك ويصح أن جنعله وهي حمتاج إليها في

امسا للمعرفة فيتحدان أيضا أما اللقيب فظاهر وأما اإلضايف فظاهر إن جعلنا األصل احملتاج إليه وإن جعلناه الدليل 
  ملعلوم فنكون قد مسينا به العلم بالدليل من باب تسمية العلم باسم ا

فإن قلت إذا جعلنا األصول لألدلة والتسمية للمعرفة تغاير املعىن اللقيب واإلضايف قطعا فيجب أن يكون لكل منهما 
حد قلت ليس املراد باإلضايف معناه قبل التسمية وإال لورد املعىن األول وقد قدمنا أنه خارج قطعا فإمنا املراد تعريف 

زاء اللفظ فال بد أن يوجد فيها تعبري إما مبجاز أو بتخصيص حىت يوافق اللقب املعىن اللقيب باعتبار مالحظة أج
وحينئذ يتحد التعريفان ويستحيل أن يكون لعلم أصول الفقه املصطلح عليه حدان أحدمها باعتبار اإلضافة قبل 

  التسمية والثاين باعتبار اللقب 

  تعريف الفقه

  تسب من أدلتها التفصيلية والفقه العلم باألحكام الشرعية العملية املك
  يف معىن الفقه حبسب اللغة ثالثة أقوال 

  أحدها مطلق الفهم 
  والثاين فهم األشياء الدقيقة 

والثالث فهم غرض املتكلم من كالمه وقولنا غرض املتكلم من كالمه إشارة إىل أنه زائد على جمرد داللة اللفظ 
ن عرف الوضع وهبذا االعتبار يسلب عمن اقتصر على ذلك من الوضعية فإنه يشترك يف معرفتها الفقيه وغريه مم

  الظاهرية اسم الفقيه وأما يف االصطالح فقد ذكره املصنف والكالم عليه من وجوه 
أحدها قوله العلم جنس يشمل التصور والتصديق القطعي وإمنا قلنا ذلك ألن العلم صفة توجب متييزا ال حيتمل 

فإن كان املعلوم ذاتا أو معىن مفردا أو نسبة غري خربية فهو التصور وإن كان نسبة النقيض ويلزمها التعلق مبعلوم 
خربية فهو التصديق القطعي مثاله العامل حادث وههنا أربعة ذات العامل ومعىن احلدوث يف نفسه واالرتباط بينهما من 



االرتباط أو انتفاؤه وهو النسبة اخلربية غري حكم بثبوته أو بانتفائه والعلم هبذه الثالثة تصور والرابع هو ثبوت ذلك 
وهو التصديق وهكذا يف كل قضية موضوعها وحمموهلا مفردا واالرتباط بينهما نسبة تقييدية وهو من قبيل املفرد 

  ووقوع تللك النسبة 

ع دقيق أو عدم وقوعها أمر رابع فتعلق العلم بتلك الثالث تصور وتعلقه بالرابع تصديق والفرق بني الثالث والراب
فإنك تقول علمت حدوث العامل مبعىن تصورته وعلمت حدوث العامل مبعىن صدقت به فالنسبة واحدة ولكن التصور 
علمها يف نفسها والتصديق علم حصوهلا فحقيقة املعلوم يف التصديق كحقيقة املخرب به يف اخلرب بل هي حقيقة واحدة 

مسي تصديقا والتصور أخص من العلم مطلقا والتصديق أخص منه  إن تعلق هبا الكالم مسي خربا وإن تعلق هبا العلم
من وجه ألن التصديق قد يكون باخلرب وليس بعلم خلروجه من حد العلم وتفسري التصديق مبا قلناه وهو العلم 
بالنفي واإلثبات يصحح انقسام العلم الذي هو اإلدراك إىل التصور والتصديق خبالف ما إذا فسرناه باحلكم أو 

حلكم مع التصور فال يصح انقسام العلم إليه إال إذا قيل إن العلم بالنفي او اإلثبات حكم واملعروف أن احلكم با
  إيقاع النسبة 

وكشف اللبس يف ذلك أن احلكم هو نسبة أمر إىل أمر باإلثيات أو النفي وهو قسم من أقسام الكالم قد يكون 
فإمنا نريد اإلخبار النفساين مث إن هذا اإلخبار حمتمل للتصديق  بالنفس وقد يكون باللسان فإذا قلنا حكم الذهن

والتكذيب والتصديق والتكذيب إما باإلخبار بأن يقال لقائله صدقت أو كذبت وإما بالعلم واالعتقاد فإن من علم 
مون صدق املخرب يقال له مصدق له ومن علم كذبه يقال أنه مكذب له فسمى العلم املتعلق بذلك اخلرب أو مبض

اخلرب تصديقا ملا قلناه ألنه مصدق له فالعلم يتعلق باحلكم أو مبضمونه ال ينقسم إليه وقولنا مبضمونه ألن العلم قد 
يتعلق بالنسبة اخلارجية وقد يتعلق باخلرب عنها فالثاين تصديق للخرب واألول تصديق ملضمونه واحلكم منه ما هو 

س بتصديق وهو تقييد األحكام وأمنا شاع يف العرف إطالق تصديق وهو االخبار بصدق الصادق ومنه ما لي
التصديقات على القضايا مطلقا ألهنا قابلة ألن تصدق فكأهنم قالوا الصادقة ومن هنا يتبني أن أحق القضايا باسم 

ذا التصديق ما كان مقطوعا به ألنه الذي يصدقه العلم أما املظنونة واملشكوك فيها واملوهومة فال يوثق بأيها إ
عرضت على العلم بصدقها أو بكذهبا فإن أطلق عليها اسم التصديق فإمنا هو بطريق احتماهلا له وإمنا تسمى حكما 

ومجيع األشياء معروضة على العلم وهو امليزان هلا فاملفردات بتصورها واألحكام الصحيحة بصدقها والباطلة بصدق 
  نقيضها 

يضها مسي تعلقه هبا تصديقا وترك لفظ التكذيب لالستغناء عنه بنقيضه وملا كان دائما يف القضايا مصدقا هلا ولنق
وهلجر لفظه وإمنا مسى العلم بالصدق تصديقا ألن به يصدق فهو األصل يف األصل يف التصديق وإطالق التصديق 

سواء على احلكم بالصدق للزومه له وإطالقه على احلكم بذلك بطريق الظن فيه بعيد وإطالقه على احلكم مطلقا 
  كان تصديقا خبرب أم ال بعيد عن اسم التصديق 

  وقد أطلنا يف هذا ألنا مل جند من حققه هكذا 
ويف العلم اصطالح آخر خاص ال يندرج فيه التصور يقال فيه االعتقاد اجلازم املطابق ملوجب وهذا هو أحد قسمي 

يا فقولنا جازم خمرج الظن والشك والوهم العلم العام وهو العلم التصديقي فإنا قدمنا أنه ال بد وأن يكون قطع
  وقولنا مطابق خمرج اجلهل وقولنا ملوجب خمرج التقليد 

ومنهم من يقول الثابت بدل قولنا ملوجب ألن اعتقاد املقلد غري ثابت ألنه ميكنه اعتقاد نقيضه واليقني ال ميكن 



أمر إىل أمر حمتمال للتصديق والتكذيب أو  اعتقاد نقيضه وهذا النوع من العلم ال يكون معلومه إال حكما بإسناد
  مضمون ذلك احلكم وهو وقوع تلك النسبة يف نفس األمر كما بيناه 

إذا عرفت االصطالحني يف العلم فلك أن جتعله يف كالم املصنف باملعىن األعم وخيرج التصور مبا بعده وهو الذي 
خص فال يكون التصور داخال فيه وال يكون قوله سلكه اإلمام وعليه سؤال سنورده ولك أن جتعله باملعىن األ

باألحكام خمرجا لشيء بل توطئة للشرعية وعلى كال التقديرين ال يندرج الظن فيه ولذلك أورد عليه السؤال الذي 
  سيأيت 

وقد يطلق العلم باصطالح ثالث على الصناعة كما تقول علم النحو أي صناعته فيندرج فيه الظن واليقني وكل ما 
ق بنظر يف املعقوالت لتحصيل مطلوب يسمى علما ويسمى صناعة وعلى هذا االصطالح ال يرد سؤال الظن يتعل

لكنهم كلهم أوردوه فكأهنم مل يريدوا هذا االصطالح أو أرادوه وحلظوا معه معىن العلم يف األصل ويطلق النحاة 
  العلم أيضا على املعرفة وقد أصابوا 

  ل تصور حمض وال جيوز أن تكون هي املراد ههنا ألن الفقه تصديق ال تصور ولكن ليس فيها اعتقاد وال ظن ب
الوجه الثاين من الكالم على التعريف الباء يف قوله باألحكام ولنقدم مقدمة وهي أن علم فعل متعد بنفسه وأما الباء 

 أحاط ومما يتنبه له إن علم يف قوله تعاىل أمل يعلم بأن اهللا يرى فاحتمل زيادهتا واحتمل بأن يكون علم مضمنا معىن
املتعدية إىل مفعولني مل يدخلوا الباء على واحد من مفعوليها إذا ذكرا صرحيني ودخلت على أن وصلتها السادة 
مسدمها لداللتها على النسبة اليت هي املعلومة وهذا يقوي التضمني ويقوي قول أكثر النحويني أهنا سادة مسد 

معها مفعوال ثانيا ألن املفعول األول ال يدخل عليه الباء وليس هو املعلوم أعين  املفعولني ويضعف قول من يقدر
املخرب بعلمه إمنا املخرب بعلمه نسبة الثاين إليه وإذا علمت قيام زيد مبعىن أنه قام أو يقوم جاز دخول الباء يف املفعول 

 عرف جاز دخول الباء على مفعوهلا كما يدخل على إن ألن املعلوم فيهما ثبوت النسبة وإذا كانت علم مبعىن
  وتكون زائدة كقولك عرفته وعرفت به فإن أردت غريه صح أن يكون علم على حقيقتها 

إذا علمت هذا فدخوهلا يف قوله العلم باألحكام ال بد منه أما على طريقة التضمني يف الفعل فظاهر وأما على طريقة 
والالم ضعيف العمل جدا وإذا ضعف تقوى باحلرف كقوله إن كنتم  الزيادة يف الفعل فألن املصدر املعرف باأللف

للرؤيا تعربون و مصدقا ملا بني يديه وعلى كل تقدير هي متعلقة بالعلم وأما تقدير حمذوف يتعلق به كقولنا العلم 
  املتعلق باألحكام فال حاجة إليه إال إذا فسرنا العلم بالصناعة فيظهر تقديره 

األحكام خيرج به العلم بالذوات والصفات احلقيقية واإلضافية غري احلكم واألفعال وإمنا قلنا غري الوجه الثالث قوله ب
  احلكم ألن احلكم الشرعي كالم يتعلق به فهو صفة عرضت هلا اإلضافة 

وهنا تنبيهات منها أن احلكم يطلق على النسبة اخلربية وهي معلوم التصديق وبه خيرج التصور كله وعلى إنشاء 
مر والنهي والتخيري ومنه احلكم الشرعي والعلم قد يتعلق به على جهة التصور أال ترى إىل قول املصنف وال بد األ

لألصويل من تصور األحكام الشرعية ليتمكن من إثباهتا ونفيها وعلى هذا ال تكون األحكام خمرجة للتصورات وإمنا 
سب من التعريفات ال من األدلة وعلى كل من تكلم على خترج بقوله بعد ذلك املكتسب من أدلتها فإن التصور يكت

احلد جعل قوله األحكام خمرجا للتصورات هذا سؤال قوي وجوابه أن احلكم لفظ مشترك واملراد به ههنا املعىن 
  األول 

ف فإن قيل األلفاظ املشتركة ال تستعمل يف احلدود من غري بيان وأيضا قال الفقه العلم باألحكام الشرعية مث عر



احلكم الشرعي باخلطاب فاستحال أن يكون غريه وإال ملا انتظم قلت ينتظم من جهة أنه إذا عرفت أن احلكم 
الشرعي اخلطاب املوصوف ترتب عليه حكما بثبوت ذلك اخلطاب أو نفيه وهذا هو املراد بقولنا الفقه العلم 

ق به تصديق ال تصور واملذكور يف حد احلكم باألحكام الشرعية ومسي شرعيا لكونه مل يعرف إال من الشرع واملتعل
هو حكم اهللا القائم بذاته وهو طلب أو ختيري ومسي شرعيا ألنه ناشئ من الشارع والعلم املتعلق به تصور وإمنا ذكر 
لنعرف به احلكم املذكور يف حد الفقه لتعلقه به والقاضي أبو بكر جيعل حكم اهللا إخباره جيعله احلكم لفعل كذلك 

 عن هذا التكلف وأما سؤال اإلشتراك فهنا قرينة تبني املراد وهي أن الفعل متعد إىل مفعولني وال جيوز فيستغين
دخول الباء على مفعوله إال إذا تضمن نسبة بنفي أو إثبات كما تقدمت اإلشارة إليه يف الوجه الثاين فلما دخلت 

لفظ احلكم الذي هو ظاهر يف النسبة كان ذلك قرينة  الباء هنا مع لفظ العلم الذي ظاهره التعدي إىل مفعولني على
على أن املراد باألحكام ثبوهتا ال تصورها ومن هنا يتبني لك أن املطلوب من الفقه علمه هو كون الشيء واجبا أو 

  حراما أو مباحا وهو املذكور يف حد الفقه ويقرب دعوى القطع فيه 

اب اهللا أو حترميه أو إباحته وهو صفة قائمة بذاته تعاىل ويطلب ألن املراد العمل واملذكور يف حد احلكم هو إجي
حتقيقها من األصويل ال من الفقيه واملطلوب تصورها ودعوى القطع يف العلم بتعلقها مبا علمه الفقيه غريه ولو قال 

دير مبا قلناه كان قائل املراد باألحكام هنا هو املذكور عند حد احلكم ونقدر بإثبات األحكام ويستدل على هذا التق
  صحيحا واهللا أعلم 

ومن التنبيهات أن اإلمام ممن ادعى أن قوله باألحكام خيرج العلم بالذوات والصفات مث أورد السؤال كون الفقه 
مظنونا فيقال إن إراد بالعلم االعتقاد اجلازم فريد سؤال الظن وال حيسن وأن يقال خرج باألحكام العلم والتصديق 

من اإلخراج وال يرد سؤال الظن ألن الظن قسم من أقسام التصديق الذي هو قسم من العلم  فيصح ما ادعاه
  وجواب هذا بالتزام الثاين ومنع كون الظن من أقسام العلم بيناه يف الوجه األول 

ومن التنبيهات أيضا أن بعض شرح من هذا الكتاب قال إن األحكام خترج العلم بالذوات والصفات كعلمنا بأن 
سود ذات والسواد صفة وهذه عبارة غري حمررة فإن العلم بأن األسود ذات والسواد صفة تصديق والعلم األ

  التصوري بنفس الذات ونفس الصفة متمثلة يف الذهن 
ومن التنبيهات أن األلف والالم يف األحكام للجنس هذا هو الذي خنتاره واأللف والالم اجلنسية إذا دخلت على 

مسمى اجلمع ويصلح لإلستغراق وال يقتصر به على الواحد واالثنني حمافظة على اجلمع واملختار مجع قيل تدل على 
أنه مىت وقصد اجلنس جيوز أن يراد به بعضه إىل الواحد وال يتعني اجلمع كما لو دخلت على املفرد نعم قد تقوم 

ويصدق على العلم حبكم مسألة واحدة قرينة تدل على مراعاة اجلمع مع اجلنس فيقارب بذلك املفرد على ما قلناه 
من الفقه أهنا فقه وال يلزم أن يسمى العامل به فقيها ألن فعيال صفة مبالغة مأخوذة من فقه بضم القاف إذا صار له 

الفقه سجية وقال بعضهم إهنا للعموم واملراد التمكن أي يكون له قوة قريبة من الفعل يصدق عليه هبا للعلم جبميع 
  نظر كما هي وظيفة اجملتهد وهذا احسن يف اسم فقيه اسم الفاعل املقصود  األحكام إذا

به املبالغة ال يف اسم الفقه املصدر وقال بعضهم إهنا للعهد واملراد مجلة غالبة حبكم أهل العرف عندها يصدق االسم 
  وهذا ليس بشيء 

  ومن التنبيهات أن قولنا العلم باألحكام يصدق على ثالثة أشياء 
  تصور األحكام وقد حتيلنا يف إخراجه  أحدها



والثاين إثباهتا مبعىن اعتقاده أن اهللا أوجب وحرم وأباح من غري علم بأنه أوجب كذا أو حرم كذا أو أباح كذا وهذا 
  أيضا ليس من الفقه يف شيء بل هو من أصول الفقه 

ا بقوله األحكام اجلزئية وأشار إىل أن الثالث وهو املقصود إثباهتا معينة ملوضوعات معينة وقد عرب بعضهم عن هذ
  هذا ال بد من زيادته يف احلد 

الوجه الرابع قوله الشرعية خيرج األحكام العقلية مثل كون فعل العبد عرضا أو حسنا وغري ذلك واملراد بالشرعية 
يطلق الشارع  ما يتوقف معرفتها على الشرع والشرع هو احلكم والشارع هو اهللا تعاىل ورسوله مبلغ عنه فلذلك

على اهللا وعلى رسوله صلى اهللا عليه و سلم ومبا ذكرناه يندفع قول من قال إن األحكام العقلية شرعية باعتبار أن 
اهللا خلقها وأهنا حتت قضائه وقدره وقد وقفت على شرح هلذا الكتاب فيه أن قوله الشرعية احتراز عن األحكام 

  سب الشرع ال حبسب العقل كما هو مذهب املعتزلة العقلية وتنبيه على أن املراد األحكام حب
وأعلم أن املعتزلة ال ينكرون أن اهللا تعاىل هو الشارع لألحكام وإمنا يقولون إن العقل يدرك أن اهللا شرع أحكام 

األفعال حبسب ما يظهر من مصاحلها ومفاسدها فهي طريق عندهم إىل العلم باحلكم الشرعي فليس قوله الشرعية 
على خالف قول املعتزلة وإن كان قول املعتزلة باطال ولعله استند يف هذا إىل قول اإلمام فإنه قال قولنا تنبيها 

الشرعية احتراز عن العلم باألحكام العقلية كالتماثل واالختالف والعلم بقبح الظلم وحسن الصدق عند من يقول 
بح ال يدركان بالعقل عندنا فال حيترز عنهما وأما بكوهنما عقليني وكالم اإلمام هذا صحيح وسعناه أن احلسن والق

عند املعتزلة فيدركان بالعقل ومها حكمان عقليان حيترز عنهما وليس العلم هبما فقها واحلكم الشرعي تابع هلما على 
  رأي املعتزلة ال عينهما فما كان حسنا جوزه الشرع وما كان قبيحا منعه 

واآلخر شرعي تابع له والفقه هو العلم بالثاين فلذلك احترز عن األول  فصار عند املعتزلة حكمان أحدمها عقلي
عندهم وكالم هذا الشارح يقتضي أهنم يطلقون على العلم باألحكام العقلية فقها وليس كذلك فإذا تؤمل كالم 

م الشرعية يف اإلمام كان ردا على ما قاله هذا الشارح وهذا املعتمد وغريه من كتب املعتزلة وفيها اعتبار األحكا
تعريف الفقه وقال هذا الشارح أيضا إن وجه نسبة األحكام إىل الشرع أن تعلقاهتا التنجيزية أو العلم بتعلقاهتا 

التنجيزية مستفاد من الشرع ال أن نفس األحكام أو تعلقاهتا العلمية مستفاد من الشرع فإن الشرع حادث 
يستفاد من احلادث انتهى ما قاله وكأنه ملا رأى األصحاب يقولون ال واألحكام وتعلقاهتا العلمية قدمية والقدمي ال 

حكم قبل الشرع وأمثال هذه العبارة قاصدين ال حكم قبل البعثة توهم أن الشرع هو البعثة فقال إنه حادث وليس 
  كما قاله وال كما تومهه وإمنا الشرع ما قدمناه 

الشرع أو عربوا بالشرع عن البعثة على سبيل اجملاز ألن هبا وأما قول األصحاب فمرادهم به ال حكم قبل العلم ب
يعرف ويظهر وهذا هو األظهر من مرادهم وصاحب هذا الكالم مل يذكر كالم األصحاب هذا ولكين أنا ذكرته 

جاحدا له ودفعته فإين استنكرت قول الشرع حادث أما مسع قوله تعاىل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا فإن 
رع حادثا فاحلكم حادث وهو ال يقول به وإن قال به رد عليه مث مضمون كالم هذا القائل أن يكون كان الش

األحكام يف األزل ثابتة وهي غري شرعية وهذا شيء مل يقل به أحد أما أن ذلك مضمون كالمه فألنه صرح بأن 
فألن الناس منهم من قال احلكم  األحكام قدمية وفسر نسبتها إىل الشرع بشيء حادث وأما أن ذلك مل يقل به أحد

الشرعي قدمي ومنهم من قال احلكم حادث أما قدم احلكم وحدوث كونه شرعيا فال قائل به فإن قال نسميه شرعيا 
  ألنه بصدد أن يستفاد من الشرع احلادث قلنا نسميه شرعيا ألنه حكم من الشارع احلقيقي القدمي 



ابن الباقالين وذكره غريه وقال اإلمام أنه احتراز عن العلم بكون اإلمجاع الوجه اخلامس قوله العملية قيل مي يذكره 
  حجة والقياس حجة فإن كل ذلك أحكام 

شرعية مع أن العلم هبا ليس علما بكيفية عمل وأشار الغزايل إىل ما أذكره وهو تبيني أن املراد باألحكام الشرعية 
الشرعي الذي سيأيت فإنه لو أريد ذلك الستغىن عن قوله هنا هنا ما استفيد من الشرع وهو أعم من تفسري احلكم 

العملية وأخص من مطلق احلكم ويصري لفظ احلكم الشرعي مشتركا بني ما ذكره هنا وهناك وكان شيخنا أبو 
احلسن الباجي خيتار أن قيد العملية احتراز عن أصول الدين ألن منه ما يثبت بالعقل وحده كوجود الباري تعاىل 

ما يثبت بكل واحد من العقل والسمع كالوحدانية ومنه وجوب اعتقاد ذلك ومنه ما ال يثبت إال بالسمع ومنه 
لقصور العقل عن معرفته فأما األول والثاين فخرجا بقولنا الشرعية وتفسرينا إياها مبا هو متوقف على الشرع وأما 

والن خارجة عنها بأن يراد باحلكم اإلنشائي ال الرابع فقد يقال إنه داخل يف الشرعية واألوىل أن جيعل هو واأل
اخلربي وال شيء من الثالثة بإنشاء وأما وجوب اعتقاد ذلك فهو حكم شرعي إنشائي فإن كان ذلك ال يسمى فقها 
فال بد من إخراجه وما يف احلد ما خيرجه إال القيد املذكور ويرد على إخراجها وإخراج أصول الفقه بذلك إن أريد 

ل اجلوارح والقلب فال خترج لدخوهلا يف أعمال القلوب وإن أريد عمل اجلوارح فقط خرجت النية بالعمل عم
وكثري من املسائل اليت تكلم الفقهاء فيها كالردة وغريها مما يتعلق بالقلب ولذلك ترى اآلمدي وابن احلاجب لفظ 

ولعل الفقهاء إمنا ذكروا ذلك ملا يترتب  العملية وقاال الفرعية ألن النية من مسائل الفروع وإن كانت عمل القلب
عليه من الصحة والبطالن واملؤاخذة املتعلقات باألعمال كما يذكر يف بعض العلوم ما يتعلق به من علم آخر مث إن 

  كون اإلمجاع حجه مثل كون الزنا سببا لوجوب احلد وقد 

جه فطريق اجلواب عنه أن مراده هناك أنه منع اإلمام بعد ذلك أنه حكم شرعي فعلى طريقة ال حاجة له إىل إخرا
  ليس حبكم زائد على أحباث احلد وكذا كون اإلمجاع حجة معناه إجياب العمل به ومبقتضاه فيجب االحتراز عنه 
الوجه السادس قوله املكتسب من أدلتها صفة للعلم ويف بعض النسخ املكتسبة صفة لألحكام واألول أحسن بل 

إىل زيادة قوله إذا حصل باالستدالل وعلى كال التقديرين فهو احتراز عن علم اهللا تعاىل وما يتعني وإال الحتاج احلد 
يلقيه يف قلب املالئكة واألنبياء من األحكام من غري اكتساب واحتراز أيضا عن العلم بوجوب الصالة والزكاة 

مبا فيه دقة وال دقة يف ذلك وألن والصوم وحنوه مما هو معلوم من الدين بالضرورة ألن لفظ الفقه يشعر بالعلم 
العوام يعلمون ذلك وال تسمى فقهاء وقال التربيزي يف هذا القسم املعلوم بالضرورة إنه فقه وإن مل يسم املتصف به 
فقيها فذلك ألن العلماء يف اسم الفقيه عرفا كما أن هلم يف اسم الفقيه عرفا وكون تلك العلوم ضرورية ال خيرجها 

فإن معظم علوم الصحابة شرائع األحكام كان كذلك وهذا الذي قاله التربيزي هو املختار وإن ذلك  عن كوهنا فقها
يسمى فقها ولذلك يذكر يف كتب الفقه وإمنا ال يطلق على العامل به وحده اسم فقيه ملا فيه من املبالغة وفقيه اسم 

ه ال يتعدى إىل غريه والفقه هو مطلق الفهم فاعل من فقه بضم القاف إذا صار الفقه له سجية وهو وصف له يف نفس
وهو صفة يتعدى إىل املفهوم والضمري يف أدلتها لألحكام ولو قال من أدلته لصح أيضا على ما يف النسخ املشهورة 

  من جعل املكتسب صفة للعلم 
ي عملي مكتسب من الوجه السابع قوله التفصيلية جعله اجلمهور احترازا عن اعتقاد املقلد فإنه اعتبار وحكم شرع

  دليل إمجايل وهو أن هذا أفتاين به املفيت وكل ما أفتاين به املفيت فهو حكم اهللا يف حقي وهو دليل عام ال 



خيتص مبسألة بعينها ومقدمته األوىل حسية والثانية إمجاعية ولذلك قال اإلمام هنا إن هذا القيد خيرج ما للمقلد من 
لما وأدرجه يف جنس حد الفقه وأخرجه هبذا الفصل لكنه بعد ذلك جعله قسيم العلوم فجعل احلاصل عند املقلد ع

العلم فإنه لغري موجب والعلم ملوجب وإذا مل يكن إعتقاد املقلد علما مل يدخل يف اجلنس وهو قوله العلم فال حيتاج 
أوال وهنا مت احلد وعلى  إىل إخراجه بالفصل إال أن يريد بالعلم اإلعتقاد اجلازم املطابق أعم من أن يكون ملوجب

النسخة اليت فيها املكتسبة باهلاء ال يتم احلد هنا ألن املسائل اليت يعلمها املقلد هي مستدل عليها يف نفس األمر بأدلة 
  تفصيلية مكتسبة لغريه فال خيرج إال بأن تقول إذا حصلت أو حصل علمها باالستدالل 

العلم فاقتضى أنه ال شيء من الفقه بظين وحنن نبني لك أنه ظين ألنه  قيل الفقه من باب الظنون هذا سؤال على قوله
موقوف على الظين واملوقوف على الظين ظين أما كون املوقوف على الظين ظنيا فألن الظين حيتمل العدم وعلى 

ه موقوف تقدير عدمه يعدم املوقوف عليه فلزم كونه ظنيا غري مقطوع به وأما كون الفقه موقوفا على الظين فألن
على أدلته وأدلته نص أو إمجاع أو قياس فالقياس كله ظين واإلمجاع اختلف فيه وعلى تسليم أنه قطعي فوصوله إلينا 

بالظن على أنه يف غاية الندور والنص قسمان أحاد ال يفيد إال الظن ومتواتر وهو مقطوع املنت ظنون الداللة وإن 
علوم من الدين ضرورة وأنتم قلتم أنه ال يكون فقها ومقتضى ذلك أن اقترن به قرائن حىت أفاد العلم التحق بامل

يكون كل الفقه مظنونا وال شيء منه مبعلوم على عكس ما اقتضاه احلد ويف بعض النسخ قيل من باب الظنون أي 
  الفقه وحذفه لداللة الكالم عليه 

ع على وجوب اتباع الظن فاحلكم مقطوع قلنا اجملتهد إذا ظن احلكم وجب عليه الفتوى والعمل به للديل القاط
والظن يف طريقه مضمون هذا اجلواب أن الفقه كله قطعي ال ظين وهذه املقالة تنسب إىل أكثر األصوليني وحاصل 

كالمهم ومداره ما قاله املصنف وتقريره باملثال أن نقول يف الوتر مثال الوتر يصلي على الراحلة فهو سنة فالوتر سنة 
  وىل ثابتة خبرب الواحد والثانية باالستقراء ومها ال تفيدان إال الظن فالنتيجة ظنية لتوقفها على الظن واملقدمة األ

وهذا الظن الذي أراده املصنف بقوله والظن يف طريقه وأكثر الناس إذا وصلوا إىل هذه النتيجة وقفوا عندها 
السائل سؤاله واألصوليون مل يقفوا عند ذلك ألن واعتقدوا أهنا الفقه وهو الظاهر من اصطالح الفقهاء وعليه بىن 

الظن ال جيوز اعتماده حىت يدل عليه دليل فنظروا وراء ذلك وقالوا ملا حصلت هذه النتيجة وهي اعتقاد كون الوتر 
  سنة ظنا ركبنا قياسا آخر من مقدمتني هكذا الوتر مظنون سنيته وكل ما هو مظنون سنيته فهو سنة يف حق من ظنه 

دمة األوىل قطعية ألهنا وجدانية فإن الظان جيد من نفسه الظن كما جيد اجلوع والشبع واملقدمة الثانية قطعية واملق
لقيام اإلمجاع على أن حكم اهللا يف كل جمتهد ما أداه إليه اجتهاده ويف حق من قلده حىت لو اعتقد خالف اإلمجاع 

وهذا اإلمجاع نقله الشافعي يف الرسالة والغزايل يف املستصفى لدليل كان حكم اهللا يف حقه إىل أن يطلع على خمالفته 
وإذا تقررت املقدمتان كانت النتيجة الوتر سنة يف حق من ظنه وهي قطعية ألهنا تابعة ملقدمتني قطعيتني وال يضرها 

مقدمات  وقوع الظن يف مقدميت القياس األول ونتيجته وهي طريق القياس الثاين ألن الظن إمنا يضر إذا كان يف
الدليل وهنا مقدمتا القياس قطعيتان واملظنون خارج عنهما ووجود الظن الذي هو حاصل مقدمة القياس الثاين ليس 

مظنونا وهذا التقرير على حسنه إمنا يفيدنا القطع بوجوب العمل فلذلك اختار مجاعة أن الفقه هو العلم أو الظن 
اهللا كذا ال ميكن دعوى القطع فيه واعتقاد وجوب العمل مبا ظنه واإلنصاف أهنما مقامان اعتقاد كون احلكم عند 

من ذلك دعوى القطع فيه ممكنة والفقهاء نظروا لألول واألصوليون نظروا للثاين وال مشاححة يف االصطالح ومل 
له أنه يتوارد اختالفهما على شيء واحد على أين أقول قوهلم حكم اهللا يف حق كل جمتهد ما أداه إليه اجتهاده سبي

جيب عليه اتباعه ودعواهم اإلمجاع هبذا التفسري صحيح وبغري هذا التفسري ممنوع فإذا قلنا املصيب واحد واملخطيء 



معفو عنه ال يستمر هذا اإلطالق وإن كان بعضهم قال إنه يتعني التكليف ولكن جيب محله على أنه يأمث بترك ما ظنه 
ه حبسب اعتقاده وأما أن ذلك يصري يف حقه كالواجب واحلرام يف نفس واجبا وبفعل ما ظنه حراما جلراءته على رب

  األمر فال ميكن وإذا ظن زوجه أجنبيه فوطئها يأمث ولكن أمييز إمثه أو يساوي إمث الزاين 

وقول املصنف للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن يقربه إىل اإلمجاع الذي جعلناه دليل املقدمة الثانية من القياس 
اين ومنع بعض الناس قطعيا قطعية هذا الدليل ليس جيمل ألنه ال بد لنا من دليل قاطع على اتباع الظن دفعا الث

للتسلسل أو اثبات الظن بنفسه فال بد من قاطع أما إمجاع وحده وإما مع قرائن حتتف به تفيد القطع وهذا املعىن 
ها نصا أم قياسا أم غريمها مما يفيد الظن وقوله مقطوع والتقرير حيصل يف كل مسألة من مسائل الفقه سواء كان دليل

  أي مقطوع به ولكنه حذف اجلار وتوسع بتعدية الفعل إىل الضمري 
ودليله املتفق عليه بني األئمة الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس قوله املتفق عليه إشارة إىل أن مث أدلة خمتلفا فيها 

ربين وإال فقد أنكر بعض الناس القياس وبعضهم اإلمجاع ولعله ال يسمى من وسنذكرها وقوله بني األئمة أي املعت
أنكر ذلك إماما وهو حق ألن اإلمام من يقتدى به وهؤالء ال يقتدى هبم فلذلك طلق األئمة ووقع يف بعض النسخ 

  األمة واألول أصح لبعد التجوز يف الثاين 
إثباهتا ونفيها ال بد أمعناه ال فراق ولذلك قال ابن عبد  وال بد لألصويل من تصور األحكام الشرعية ليتمكن من

السالم إنه إذا حلف ال بد أن يفعل كذا ومل يفعله على الفور حنث واملختار أهنا ال تفيد الفور املعروف واألصويل 
ل أصلي واحلكم نسبة إىل اجلمع ألنه مسمى به كاألنصاري واألمناري ولو مل يسم به مل جتز النسبة إال إىل املفرد فيقا

على الشيء باإلثبات أو النفي مسبوق يتصوره واألصويل يريد أن يثبت الوجوب مثال لألمر والتحرمي املنهى أو 
  ينفيهما وكذلك بقية األحكام فلذلك ال بد أن يتصورها أوال وقصد وهبذا وجه احلاجة إىل تقدم هذه املقدمة 

  ال جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب 
ق إىل الذهن من ال جرم يف هذا املوضع أن معناها ألجل ذلك أي ألجل ما سبق رتبناه على كتب وقد الذي يسب

جاءت ال جرم يف القرآن يف مخسة مواضع متلوة بأن وامسها ومل جيئ بعدها فعل والذي ذكره املفسرون واللغويون 
  يف معناها أقوال 

ه فاعلة وهذا مذهب اخلليل وسيبويه واألخفش فقوله تعاىل أحدها أن ال نافية وجرم فعل معناه حق وأن ما يف حيز
  ال جرم أهنم معناه رد على الكفرة وحتقق خبسراهنم 

والثاين أن ال زائدة وجرم معناه كسب أي كسب هلم عملهم الندامة فإن ما يف حيزها على هذا القول يف موضع 
  نصب وعلى األول يف موضع رفع 
  وصار معنامها حقا وكثريا ما يقتصر املفسرون على ذلك  الثالث أن ال جرم كلمتان ركبتا

الرابع أن ال جرم معناه ال بد وإن الواقعة بعدها يف موضع نصب بإسقاط حرف اجلر قال الفراء ال جرم كلمة 
كانت يف األصل مبعىن ال بد وال حمالة فكثر استعماهلا حىت صارت مبنزلة حقا تقول ال جرم آلتينك قال الواحدي 

موضع القسم يف قوهلم ال جرم الفعلن كما قالوا حقا ألفعلن وأنت إذا تأملت هذه األقوال مل ينطبق شيء وضع 
منها على معىن التعليل الذي قصده املصنف والذي يظهر أن التعليل مستفاد من ترتيب احلكم على الوصف 

لتعليل وتقدير أن وامسها لتوافق موقعها وتصحيح كالم املصنف بأن يقدر فال جرم أنا رتبناه فإضمار الفاء إلفادة ا
من القرآن أو ينزل الفعل منزلة املصدر ويستغىن عن إضمار أن والتقدير فحقا رتبناه واملقدمة بكسر الدال وفتحها 



وهو أشهر فالكسر ألهنا تقدم الناظر فيها إىل ما بعدها والفتح ألن الناظر يقدمها بني يديه إىل مقصوده هذا يف مقدمة 
  تاب ومقدمة الدليل أما مقدمة اجليش فلم جيعل اجلوهري فيها إال كسر الدال ألهنا تقدم اجليش الك

ووجه تقدمي املقدمة يف أول الكتاب كونه ال بد لكل أصويل من تصور األحكام والكتب السبعة منها األربعة اليت 
  قدمها الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس كل منها كتاب 

  املختلف فيها وهذه اخلمسة هي األدلة اليت تضمنها املعرفة األوىل من أصول الفقه واخلامس األدلة 
  والسادس يف التعادل والتراجيح املقصود باملعرفة الثانية 

  والسابع يف االجتهاد املقصود باملعرفة الثالثة 
  وهذا مجلة أصول الفقه 

  أما املقدمة ففي األحكام ومتعلقاهتا وفيها بابان 
  متعلقات األحكام حيتاج إليها ذكرها معها وإن مل يبني فيما سبق إال وجه احلاجة إىل تصور األحكام  ملا كانت

  الباب األول يف احلكم وفيه فصول

  الفصل األول يف تعريفه

  احلكم خطاب اهللا القدمي املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري 
ىل تقييده وقد تقدم الكالم يف كونه إنشائيا أو خربيا وتفسريه باخلطاب ملا كان الكالم يف احلكم الشرعي مل حيتج إ

وتقسيمه إىل االقتضاء أو التخيري يدل على أن املراد اإلنشائي واخلطاب مصدر خاطب خياطب خطابا خماطبة ويف 
ود خماطب تسمية كالم اهللا تعاىل يف األزل خطابا خالف قال القاضي أبو بكر الكالم يوصف بأنه خطاب دون وج

ولذلك أجزنا أن بكون كالم اهللا يف أزله وكالم الرسول صلى اهللا عليه و سلم يف وقته خماطبة على احلقيقة وأجزنا 
كونه أمرا أو هنيا وعلى هذا ال يقال للموصي إنه خماطب مبا يودعه وصيته ويقال أمر من تفضي إليه الوصية انتهى 

حلكم ألن احلكم عندنا قدمي وجيب أن يقال الكالم واملصنف تبع فعلى هذا ال يصح أن يؤخذ اخلطاب يف حد ا
اإلمام يف لفظ اخلطاب وكأن اإلمام رأى أنه يقال يف القدمي باعتبار ما يصري إليه وإذا قلنا ال يطلق اخلطاب يف األزل 

عليه السالم فهو يطلق بعد ذلك عند وجود املأمور واملنهي ينبغي أن يقال إن حصل إمساعه لذلك كما يف موسى 
فيسمى خطابا بال شك وإال فال على قياس قول القاضي وإذا مسينا ما حيصل إمساعه خطابا فال خيرجه ذلك عن كونه 

قدميا على أصلنا يف جواز إمساع الكالم القدمي ويف بعض نسخ الكتاب خطاب اهللا القدمي كأنه رأى أن اخلطاب 
  يطلق على الكالم 

وعلى األصوات واحلروف الدالة على ذلك وهي حادثة فقال القدمي ليخرجها ويف  القدمي على غري مذهب القاضي
بعض النسخ مل يقل القدمي نظرا إىل أن اخلطاب هو الكالم والكالم حقيقة يف النفساين فقط وهو املشهور عند 

  املتكلمني فال حاجة إىل قوله القدمي فحصل يف اخلطاب قوالن 
  نسبة إسنادية  أحدمها أنه الكالم وهو ما تضمن

والثاين أنه أخص منه وهو ما وجه من الكالم حنو الغري إلفادته وإضافته إىل اهللا خبرج خطاب غريه واملتعلق بأفعال 
املكلفني خيرج املتعلق بذاته تعاىل واجلمادات وذوات املكلفني وفعله كقوله اهللا ال إله إال هو ويوم نسري اجلبال ولقد 



فني من كان بالغا عاقال ولنا يف الصيب خالف هل هو مأمور بالصالة والصوم بأمر الشارع أو خلقناكم واملراد باملكل
بأمر الويل وعلى كل تقدير ليس تكليفا ألن أمر الندب ال كلفة فيه ومن رأى أنه مأمور بأمر الشرع قال يف حد 

خطاب ومنهم من يقول بأفعال اإلنسان ألن احلكم اخلطاب املتعلق بأفعال العباد وال يرد على اجملنون ألنه مل يوجه له 
  كالمنا فيما يتعلق هبم وإن كانت املالئكة واجلن مكلفني لكنهم خارجون عن نظرنا 

وقوله باالقتضاء أو التخيري خيرج قوله تعاىل واهللا خلقكم وما تعملون فإنه خطاب متعلق بأعمالنا على وجه اإلخبار 
وال ختيريا فخرج عن احلد واملراد باالقتضاء الطلب فيشمل طلب الفعل إجيابا عنها بكوهنا خملوقة لكنه ليس اقتضاء 

  أو ندبا وطلب الترك حترميا أو كراهة واملراد بالتخيري اإلباحة 
قالت املعتزلة خطاب اهللا قدمي عندكم واحلكم حادث ألنه يوصف به ويكون صفة لفعل العبد ومعلال به كقولنا 

هذا سؤال على احلد مركب وعلى مقدمتني األوىل مسلمة وإن كانت املعتزلة ال حلت بالنكاح وحرمت بالطالق 
  يقولون هبا فإنا نقول بقدم الكالم والثانية ال نقول حنن هبا فاستدلوا عليها بثالثة 

أحدها أن احلكم يوصف به أي باحلدوث فنقول حلت هذه املرأة بعد أن مل تكن حالال وحرمت بعد أن مل تكن 
  عدية تصريح باحلدوث حراما والب

والثاين أنه أي احلكم يكون صفة لفعل العبد فتقول هذا الفعل حالل وهذا فعل حالل أو حرام والعبد حادث ففعله 
  أوىل أن يكون حادثا فصفة فعله أوىل بأن تكون حادثة 

وحرمت بالطالق  والثالث أنه أي احلكم يكون معلال به أي باحلادث كقولنا حلت بالنكاح فالنكاح علة يف احلل
  فالطالق علة يف التحرمي 

  وأيضا فموجبية الدلوك ومانعية النجاسة وصحة البيع وفساده خارجة عنها 
هذا سؤال ثان وهو أن احلد غري جامع واحلد جيب أن يكون جامعا جلميع أفراد احملدود مانعا من دخول غريه فيه 

لدلوك زوال الشمس هذا هو الصحيح وقيل غروهبا وكل فمىت خرج منه شيء أو دخل فيه غريه فيفسد واملراد با
منهما موجب لصالة وغريه ذكر مع ذلك شرطية الطهارة واملراد أن هذه اخلمسة أحكام شرعية غري اخلمسة األوىل 

  اليت تضمنها احلد 
والترديد ينايف وأيضا فيه الترديد وهو ينايف التحديد هذا سؤال ثالث على قوله باالقتضاء أو التخيري أو للترديد 

  التحديد ألن املقصود بالتحديد اإليضاح والبيان واملقصود بالترديد الشك واإلهبام 
واعلم أن مدلول أو إما شك كقولك جاء زيد أو عمرو وإما إهبام كقوله تعاىل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو يف 

س احلسن أو ابن سريين وإما ختيري كخذ ضالل مبني وإما تبيني قسمة كقولك العدد زوج أو فرد وإما إباحة كجال
درمها أو دينارا فالشك واإلهبام منافيان للبيان بال إشكال والتقسيم ليس فيه بيان املقسم واحلد إمنا يؤتى فيه مبا يفيد 

  البيان أو التخيري واإلباحة ال حمل هلما هنا وفيهما الترديد فال يدخالن يف احلدود 
  ب عن الوجه األول من تقرير املقدمة قلنا احلادث التعلق هذا جوا

الثانية من السؤال األول وهو أن احلكم يوصف باحلدوث فمنع ذلك وقال احلادث إمنا هو التعلق فإذا قلنا حلت 
هذه املرأة بعد أن مل تكن حالال فليس معناه أن إحالهلا حدث وإمنا معناه أنه تعلق بالعبد وهذا اختيار من املصنف أن 

وهو املذكور يف احملصول هنا ويف موضع آخر خالفه وهو املختار ولو كان التعلق حادثا لكان  التعلق حادث
اخلطاب املتعلق حادثا ضرورة أخذ التعلق قيدا فيه ويلزم على هذا أن يكون احلكم حادثا وهو قد فر منه وأن 



قول به وال ينجى من هذا إال أن الكالم يف األزل ال يسمى حكما ومن ضرورته أال يكون أمرا وال هنيا وحنن ال ن
يقال وصف احلكم يف األزل بالتعلق على سبيل الصالحية ولكن هذا ال ضرورة إليه فاملختار أن اإلحالل مثال قدمي 

وكذلك تعلقه وأن التعلق نسبة فهو يستدعي حصول متعلقه يف العلم ال يف اخلارج وإمنا الذي حيدث بعد ذلك احلل 
ينشأ عنه بشروط كلما وجدت وجد كما لو قلت أذنت لك أن تبيع عبدي هذا يوم  وهو غري اإلحالل وإمنا

اخلميس فاإلذن قبل اخلميس موجود متعلق به وأثره يظهر يوم اخلميس وعلى هذا جيب أن حيمل قوهلم حبدوث 
ة املخاطب قد التعلق فال يكون بني الكالمني خمالفة يف املعىن وكأن للتعلق طرفني من جهة املتكلم يتقدم ومن جه

  يتأخر 
  واحلكم متعلق بفعل العبد ال صفته كالقول املتعلق باملعدومات 

هذا جواب عن قوله ويكون صفة لفعل العبد فأجاب بأن احلكم قول متعلق بالفعل ال صفة للفعل ألن معىن 
  ال صفة كالقول  اإلحالل قول اهللا رفعت احلرج عن فاعله وهذا القول صفة هللا تعاىل قائم بذاته متعلق بغريه

املتعلق باملعدومات إذا أخربت عنها مثال فليس القول صفة هلا وإال لزم قيام املوجود باملعدوم وأما كون للقدمي 
  متعلقا باحلادث فال ميتنع 

  والنكاح والطالق وحنومها معرفات له كالعامل للمصانع 
ولنا حلت بالنكاح وحرمت بالطالق فأجاب بأن هذا جواب عن الدليل الثالث وهو قوله ومعلال به أي باحلادث كق

هذه العلل شرعية والعلل الشرعية معرفات ال مؤثرات وكأن اهللا تعاىل قال إذا تزوج فالن بفالنة بشروط كيت 
وكيت فاعلموا أين حللتها له فإذا وجد النكاح بتلك الشروط عرفنا اإلحالل األزيل وجيوز أن يكون احلادث معرفا 

  العامل يعرفنا وجود الباري سبحانه وتعاىل ووحدانيته فليس علة له  للقدمي كما أن
واسم الصانع اشتهر على ألسنة املتكلمني يف هذا املثال ومل يرد يف األمساء وقرئ يف الشواذ صنعه اهللا بالنون فمن 

  وجهني  اكتفى يف األمساء بورود الفعل يكتفي مبثل ذلك وما ذكره املصنف من اجلواب حيسن إيراده على
  أحدمها على سبيل املنع ابتداء فيقال ال نسلم أن النكاح والطالق وحنومها علل وإمنا هي معرفات 

والثاين على سبيل االستفسار فيقال إن أردت بالعلل املعرفات فمسلم وال يفيدك وإن أردت املؤثرات فممنوع 
ملؤثر بناء على أن األفعال كلها من اهللا تعاىل وهو والعلة تطلق مبعىن املعرف والداعي واملؤثر واملتكلمون ينكرون ا

تعاىل فاعل باالختيار ال مؤثر بالذات وال وجود للعلة املؤثرة هذا مذهب أهل السنة واحلكماء وكثري من املتكلمني 
  غري أن أهل السنة تثبتها وإال اختلف مدركهم وهذا متام األدلة الثالثة اليت قرر هبا السؤال األول 

ية واملانعية أعالم احلكم ال هو وإن سلم فاملعىن هبما اقتضاء الفعل والترك وبالصحة إباحة االنتفاع وبالبطالن واملوجب
  حرمته 

هذا جواب عن السؤال الثاين بأحد طريقني إما بأن تلك األشياء اليت ادعى خروجها عن احلد ليست أحكاما بل 
ن اهللا تعاىل أعلمنا به الوجوب وال معىن لكون الوضوء شرطا إال إعالما باحلكم فال معىن لكون الدلوك واجبا إال أ

أن اهللا أعلمنا بعدمه بطالن الصالة وإما بأن نسلم أهنا حكم ونقول إهنا ليست خارجة عن احلد بل راجعة إليه 
مثال مبنزلة جعلت بتأويل وهو أن املعين باملوجبية اقتضاء الفعل وباملانعية اقتضاء الترك ومعىن هذا أن موجبية الدلوك 

الدلوك معرفا لوجوب الصالة واالقتضاء املذكور يف احلد معناه وجبت الصالة عند الدلوك وحاصل العبارتني سواء 
فبذلك يكون احلد جامعا وكالم املصنف ناطق هباتني الطريقتني يف املوجبية واملانعية وأما الصحة والبطالن فاقتصر 



عهما إليه بتأويل وهو أن صحة البيع ال معىن هلا إال إباحة االنتفاع وفساده ال فيهما على اجلواب الثاين وهو رجو
معىن له إال حرمة االنتفاع وفيه نظر ألنا نعلل إباحة االنتفاع بالصحة وحرمته بالفساد والعلة غري املعلول وألن 

بض ومل يذكر املصنف صحة بتمام اإلجياب والقبول حتصل الصحة وال يباح االنتفاع حينئذ حىت يتم اخليار ويق
العبادة وفسادها والسؤال وارد فيها أيضا وقد ذكر املصنف بعد هذا ما هو املعتمد يف تفسري الصحة وهو أهنا 

استتباع الغاية ومعناه أن العبادة أو العقد حبيث يترتب عليه أثره وهو الغاية املقصودة منه وغاية البيع مثال إباحة 
حبيث يكون كذلك كان صحيحا وإال كان فاسدا وهبذا يصح تعليل إباحة االنتفاع بالصحة االنتفاع فإن وقع البيع 

ويندفع توقف اإلباحة على اخليار والقبض ألنه قد ينعقد السبب حبيث يترتب عليه مقصوده وإن توقف على شرط 
تب عليه حل إذا وجد ذلك الشرط أضيف املشروط إىل السبب السابق إذا عرفت هذا فكون البيع حبيث يتر

االنتفاع حكم ليس اقتضاء وال ختيري فهو خارج عن احلد ورجوعه إليه بالطريق اليت تقدمت يف الدلوك وهو أن 
نقول الصحة نزلت منزلة قول الشارع جعلته مبيحا لالنتفاع أي معرفا لإلباحة والتخيري املذكور يف احلد معناه 

  إباحة االنتفاع عنده وحاصل العبارتني سواء 

ي هنا نظر آخر وهو كون البيع حبيث يترتب عليه حل االنتفاع هل هو معىن شرعي زائد على اإلجياب والقبول بق
وسائر ما يعترب معه أو هو تلك األشياء فقط بغري زيادة أو جمموعهما حيصل به ذلك فإن كان األول وهو املشهور 

مساويا جلعل الدلوك معرفا للوجوب فلذلك عند اجلمهور كان ذلك املعىن حكما شرعيا مفارقا لذات الدلوك 
تعللت بطلب الطريق للثاين إذ ال ميكن إنكار كون ذلك شرعيا وإن كان الثاين وهو مقتضى كالم بعضهم ساوى 

الدلوك من كل وجه أمكن أن يقال حينئذ إن معىن الصحة اإلعالم بإباحة االنتفاع عند اجتماع تلك األمور 
كم وكذلك إن جعلنا الصحة وقوع البيع أو العبادة على وفق الوجه املشروع وقلنا وليست حكما بل إعالما باحل

  إن هذا معىن عقلي ال شرعي فيأيت الطريقان أيضا يف اجلواب 
  والترديد يف أقسام احملدود ال يف احلد 

كذلك ألن الترديد هذا جواب عن السؤال الثالث وبيانه أن الترديد املنايف للتحديد هو الترديد يف احلد وهنا ليس 
إمنا يكون يف احلد لو كانت أو داخلة بني اجلنس والفصل أو بني الفصول وههنا إمنا وقعت بني أقسام الفصل اآلخر 

وذلك أنه ملا كان اخلطاب املتعلق بأفعال املكلفني يشمل االقتضاء والتخيري وغريمها أتى بالفصل اآلخر ليخرج 
تعيني أعم من كونه اقتضاء أو ختيريا فهذا القدر املطلق هو الفصل وال ترديد غريمها ويصري الفصل أحدمها من غري 

فيه ولكنه ينقسم إىل اقتضاء وختيري فأتت أو بني قسميه فال حيصل هبا إخالل يف احلد والفصل مساو للمحدود وكل 
يكن احلد بدون أحدمها مانعا ما كان أقساما لشيء كان أقساما ملساويه فلذلك قال املصنف إهنا يف أقسام احملدود ومل 

فلذلك ال بد من الفصل بأحدمها مطلقا و أو داخلة بني املعنيني وكل منهما معينا أخص من أحدمها مطلقا ولو وجد 
عبارة تشملهما أو خترج غريمها استراح من هذا السؤال وجوابه وقد خطر يل أن يكون اإلنشاء فإنه خيرج اخلرب 

  قال هذا احلكم الشرعي هو خطاب اهللا املتعلق بأفعال املكلفني على وجه اإلنشاء ويشمل االقتضاء والتخيري في

ويندرج فيه خطاب الوضع وكون الشيء سببا وشرطا ومانعا واحلكم بالصحة والفساد سواء قلنا إن ذلك يرجع 
  ه زينب حكم شرعي بتأويل إىل االقتضاء والتخيري أم ال ويندرج فيه مثل قوله تعاىل زوجناكما فتزويج اهللا لنبي

  الفصل الثاين يف تقسيماته األول



اخلطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب وإن مل مينع فندب وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة وإال 
  فكراهة وإن خري فإباحة 

لف والالم ملا فرغ من تعريف احلكم الشرعي شرع يف تقسيمه وحذف قوله وهو من وجوه لداللة الكالم عليه واأل
يف اخلطاب للمعهود السابق يف حد احلكم وهذا التقسيم حبسب ذات احلكم واالقتضاء هو الطلب وقابل املصنف 

الوجود بالترك ولو جعل موضع الوجود الفعل أو موضع الترك العدم لكان أحسن من حيث اللفظ وأما املعىن ففيه 
تقسيما ال للفعل وال للوجود ولذلك قال غريه املطلوب تسمح على التقديرين ألن الترك فعل وجودي فال يكون 

إما فعل غري كف وإما كف وهذا حبسب حقيقة الفعل عقال وأهل العرف يقابلون بني الفعل والترك املطلقني واألوىل 
اعتماده يف هذا التقسيم وعدم التقييد بكونه كفا وغري كف وقوله فوجوب صوابه فإجياب فإنه احلكم والوجوب 

  تقول أوجبه اهللا إجيابا فوجب وجوبا وكذلك قوله حرمه صوابه حترمي ووجه احلصر بني أثره 
  ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا 

ملا ذكر اإلجياب والندب والتحرمي والكراهة واإلباحة يف التقسيم املذكور بأن به ماهية كل واحد منها فاإلجياب 
  يض طلب الفعل املانع من النق

والتحرمي طلب الترك املانع من النقيض واإلباحة هي التخيري بني الفعل والترك ولك أن جتعل مكان املانع من النقيض 
اجلازم يف مجيع املواضع فهما مترادفان واألفعال اليت هي متعلق هذه األحكام هي الواجب واملندوب واحلرام 

الواجب املطلوب الفعل طلبا جازما واملندوب املطلوب الفعل طلبا واملكروه واملباح تظهر ماهيتها بذلك أيضا فيقال 
غري جازم واحلرام املطلوب الترك طلبا جازما واملكروه املطلوب الترك طلبا غري جازم واملباح املخري فيه ولكنه ذكر 

  هلا رسوما أخرى تظهر هبا حقائقها وبدأ بالواجب 
ه واكتفى بذكر اخلواص فقوله الذي صفة حملذوف أي الفعل الذي وترك ذكر اجلنس وهو الفعل لداللة الكالم علي

فالفعل جنس يشمل اخلمسة والذي يذم تاركه أخرج املندوب واحلرام واملكروه واملباح وعادة األصوليني يقولون 
ألن الذي يذم خيرج املندوب واملكروه واملباح وتاركه خيرج احلرام وكان الباجي يشرحه كذلك وأنا ال أختار هذا 

الذي يذم وحده ال يصلح أن يكون فصال أال ترى أنك لو قلت الفعل الذي يذم مل بكن جنسا للمحدود وال مفيدا 
للمقصود وقوله شرعا احترازا عن مذهب املعتزلة فإن عندهم الذم بالعقل فأشار هبذا إىل قاعدة األشاعرة وهي أن 

يتبني أن انتصابه عن يذم وقوله قصدا متعلق تاركه وهو  األحكام ال تثبت إال بالشرع وقدم شرعا على تاركه حىت
قيد ليس يف احملصول وال يف احلاصل وأراد به إدخال الواجب إذا ترك سهوا فإنه ال يذم وال خيرجه ذلك عن 

الواجب ولو مل يقل ذلك لكان الرسم مطردا وغري منعكس ألن ما ال يذم تاركه قد يكون واجبا بأن يتركه سهوا 
اركه مع ما فيه من العموم املستفاد من اإلضافة يقتضي أن ما ال يذم كل تارك له ليس بواجب فقيد التارك وإطالق ت

بالقصد وكل قيد يف الفصل يكثر به احملدود خبالف زيادة الفصول فإنه ينقص هبا احلدود وصار الرسم هبذا القيد 
  جب مطردا منعكسا أما اطراده فألن كل ما يذم تاركه قصدا ليس بوا

فإن قلت الساهي غري مكلف فليس الفعل يف حقه واجبا فال يوصف بترك الواجب قلت إما أن يكون بين هذا على 
  رأى الفقهاء فإهنم يقولون الصالة واجبة على الساهي والنائم ولذلك جيب القضاء عليهما وإما أن يفرض 

ىت خرج الوقت فالوجوب قد حتقق وحتقق فيهن سهى عن الصالة بعد دخول وقتها ووجوهبا عليه واستمر سهوه ح
الترك وال معصية بسبب السهو كمن مات يف أثناء الوقت ال يعصى على الصحيح فطريان السهو يف أثناء الوقت 



كطريان املوت وكذا إذا طرأ النوم عن غلبة وإمنا قيدت بقويل عن غلبة ألنه إذا قصد النوم حيث حيتمل عنده أن 
وأال يستيقظ واالحتماالن على السواء فإنه إذا نام يكون قد عرضها للفوات فيظهر يستيقظ قبل خروج الوقت 

عصيانه وهذا قلته تفقها مث وجدته يف فتاوى أيب عمرو بن الصالح واستدل مبا جاء يف احلديث يف العشاء أنه هنى 
وال يعصى إذا استغرق عن النوم قبلها وإن غلب على ظنه أو يستيقظ قبل خروج الوقت فالذي يظهر جواز النوم 

به النوم على ندور حىت خرج الوقت وحيمل احلديث على ما سوى هذه الصورة أو على أنه هنى تنزيه وإن ظن أنه 
ال يستيقظ حرم بال إشكال مهما نام بعد الوقت أما إذا نام قبله فال ألن التكليف مل يتعلق به ودع من يعلم من 

لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا استيقظت فصل فإن قلت هل هذا القيد عادته أنه ال يستيقظ إال بعد الوقت 
الذي زاده املصنف ال بد منه حىت يكون احلد بدونه فاسدا قلت ينبين على شيء وهو أن عدم الفعل أعم من تركه 

بضدها وهو  فمن مات ونام غلبه أو أقبل الوقت حىت خرج يقال يف حقه مل يصل وال يقال ترك الصالة ومن اشتغل
ذاكر هلا فقد تركها قصدا ومن نام عن اختيار يف أثناء الوقت مع علمه من عادته أال يستيقظ داخل يف ذلك وأما 

  الساهي وهو الذي اشتغل بضدها قاصدا لذلك الضد ومل خيطر بباله الصالة فيقال إنه مل يصل وهل يقال 

يقال ذلك لعدم قصده هلا فأشبه من ال ينسب إليه فعل هذا  إنه تارك الصالة ألجل تلبسه بضدها خمتارا له أوال ال
حمل نظر فإن أطلقنا عليه اسم التارك فال بد من القيد املذكور وإال فال حاجة إليه وهو األوىل ألن قولنا الواجب ما 

ذي مل يذم يذم على تركه معناه على تركه حني كونه واجبا والناس حني نسيانه مل يكن الفعل واجبا عليه فتركه ال
  عليه والوجوب مل جيتمعا يف زمن واحد ولذلك أن القاضي أبو بكر وغريه من األئمة مل يذكروا هذا القيد 

وقوله مطلقا متعلق أيضا بتاركه وهو قيد يف الفصل زائد يف احملدود كما أشرنا إليه من قبل وأن مقتضاه اإلدخال ال 
وفرض الكفاية فإن كال منها قد يتركه قصدا تركا مقيدا فال يذم  اإلخراج وقصد به إدخال الواجب املوسع واملخري

كما إذا ترك املوسع يف أول الوقت وفعله يف آخره وترك خصلة من خصال املخري وفعل األخرى وترك فرض 
ق الترك الكفاية وقام به غريه ال يأمث يف الصور الثالث وإمنا يأمث يف املوسع إذا ترك هو ال غريه فإنه يصح حينئذ إطال

عليه والنوع الرابع من أنواع الواجبات وهو الواجب املضيق إطالق الترك صادق عليه حيث ترك فال قيد فشمل 
كالمه الواجبات األربعة وهذا القيد وهو قوله مطلقا قاله صاحب احلاصل وحذف قول األصحاب على بعض 

ذم وفائدة هذا الرسم أنه إذا مل يرد من الشارع الوجوه ألن به يستغىن عنه وهم جيعلون على بعض الوجوه متعلقا ب
طلب لفعل ولكن ورد ذمه أو ذم فاعله ألجله استدللنا بذلك على وجوبه والذم معروف لغة وعرفا فال حاجة إىل 
تفسريه واملعتزلة فسروه بأنه قول أو فعل أو ترك قول أو ترك فعل ينبين على إيضاح حال الفاعل وألصحابنا معهم 

تكلفة وأورد يف احملصول أنه يدخل يف هذا التحديد السنة فإن الفقهاء قالوا إن أهل حملة إذا اتفقوا مشاححات م
على ترك سنة الفجر باإلصرار فإهنم حياربون بالسالح وهذا الذي قاله يف سنة الفجر مل أر من الفقهاء وال من غريهم 

الشعائر الظاهرة ومع ذلك الصحيح عندهم إذا قلنا بسنتيها من قاله غريه وإمنا قالوه يف األذان واجلماعة وحنومها من 
  إهنم ال يقاتلون 

على تركها خالفا أليب إسحاق املروزي وجياب على هذا القول بأن املقاتلة على ما يدل عليه ذلك من االستهانة 
  بالدين احملرمة ال على ترك السنة 

  اجب بظين ويرادفه الفرض وقالت احلنيفة الفرض ما ثبت بقطعي والو
قال أبو زيد الدبوسي من احلنفية الفرض والتقدير والوجوب السقوط فخصصنا اسم الفرض مبا عرف وجوبه بدليل 



قاطع ألنه الذي يعلم من حاله أن اهللا قدره علينا والذي عرف وجوبه بدليل ظين نسميه بالواجب ألنه ساقط علينا 
نا الفرض املقدر أعم من كونه علما أو ظنا والواجب هو الساقط وال نسميه بالفرض ألنا ال نعلم أن اهللا قدره قل

أعم من كونه علما أو ظنا فتخصيص كل من اللفظني بأحد القسمني حتكم ولو قالوا إن هذا جمرد اصطالح مل 
نشاححهم والنزاع يف موافقته لألوضاع اللغوية مث زادوا وادعوا أن الفرض والواجب خمتلفان باحلقيقية وقصدهم 

هذا أن الوتر واجب وليس بفرض وقراءة الفاحتة يف الصالة واجبة باحلديث وأصل القراءة فرض بقوله تعاىل  من
  فاقرأوا ما تيسر منه ولو سلم هلم االختالف يف الطريق مل 

يلزم منه االختالف يف احلقيقة مث مل يستمروا على ذلك وجعلوا القعدة يف الصالة فرضا ومسح ربع الرأس فرضا ومل 
  يثبتا بقاطع 

وقد جاء يف احلديث فريضة الصدقة يعين النصب واملقادير ويلزم احلنفية أال يكون شيء من ذلك فرضا وألزمهم 
القاضي أال يكون شيء مما ثبت وجوبه بالسنة كنية الصالة ودية األصابع والعاقلة فرضا وأن يكون االشهاد عند 

  رضا ملا ادعوا أن الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة السامع وحنوه من املندوبات الثابتة بالقرآن ف
واملندوب ما حيمد فاعله وال يذم تاركه لك أن جتعل ما مبعىن الذي كما قال يف الواجب وأن جتعلها نكرة أي فعل 

م املستفاد وهو جنس للخمسة وحيمد فاعله خرج به املباح واحلرام واملكروه وال يذم تاركه خرج به الواجب والعمو
من النفي يف قوله وال يذم تاركه أغىن عن التقييد بقوله قصدا مطلقا ويف بعض النسخ ميدح مكان حيمد وقد تقدم 

الكالم يف اخلطبة على احلمد واملدح وال بد من قوله شرعا وكأنه ملا ذكرها يف حد الواجب اكتفى به عن ذكرها يف 
  الناسخ أسقطها فلحقها باألصل األربعة مع إرادهتا وظن شيخنا اجلزري أن 

ويسمى سنة ونافلة من أمسائه أيضا أنه مرغب فيه وتطوع ومستحب والترادف يف هذه األمساء عند أكثر الشافعية 
  ومجهور األصوليني 

وقال القاضي حسني من الشافعية السنة ما واظب عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم واملستحب ما فعله مرة أو مرتني 
وع ما ينشئه اإلنسان باختياره ومل يردد فيه نقل وقالت املالكية السنة ما واظب النيب صلى اهللا عليه و سلم والتط

على فعله مظهرا له والنافلة عندهم وله رتبة من الفضيلة اليت هي أنزل رتبة من السنة وللحنفية اصطالح آخر يف 
ه صلى اهللا عليه و سلم من سن سنة ولقوله ولكن أنسى الفرق بني السنة واملستحب والصحيح ما قدمناه أوال لقول

  ألسن فانظر 

كيف جعل السنة مبا حيصل نسيانا وهو أندر شيء يكون وأما املندوب فال شك يف عمومه جلميع ما ذكر واألصل 
ه بأمر املندوب إليه ولكنه حذف إليه وتوسع فيه فقبل املندوب ويف السنة اصطالح وهو ما علم وجوبه أو ندبيته بيت

  النيب صلى اهللا عليه و سلم 
واحلرام ما يذم شرعا فاعله فبقوله يذم فاعله خرجت األربعة وكان ينبغي للمصنف على طريقته أن يقول قصدا ألن 

وطء الشبهة يصفه بعض الفقهاء بالتحرمي وال يذم عليه الصواب حذفها من املوضعني وأما قوله يف الواجب مطلقا 
ري واملوسع وفرض الكفاية وليس ذلك يف احلرام إال أن اآلمدي نقل خالفا يف احلرام املخري فإلدخال الواجب املخ

فأصحابنا أثبتوه يف نكاح األختني واملعتزلة نفوه وكان الباجي يقول احلق نفيه ألن احملرم اجلمع بينهما كما نطق به 
واجب إما أحدمها وإما كل منهما على التخيري القرآن ال إحدامها وال كل واحدة منهما خبالف الواجب املخري فإن ال



فلذلك الذي قال على بعض الوجوه يف الواجب مل يذكرها يف احلرام ومل حيتج املصنف إىل زيادة قيد آخر وأنا أقول 
يف األختني كذلك إن احلرام اجلمع فقط وأثبت احلرام املخري كما أثبته القاضي أبو بكر وغريه من األشعرية وأمثله 

إذا أعتق إحدى أمتيه فإنه جيوز له وطء إحدامها ويكون الوطء تعيينا للعتق يف األخرى وكذا إذا طلق إحدى مبا 
  امرأتيه وقلنا الوطء تعيني على أحد القولني ففي هذين املثالني احلرام واحدة ال بعينها 

بهما وال مجعا بال ختيري كاللونني يف مكان وقسم القاضي األفعال إىل متماثلة وخمتلفة فاملتماثلة ال يتعلق األمر باثنني م
واحد لعدم غريمها واملختلفان كاللون والكالم يصح األمر والنهي عنهما مجعا وختيريا والضدان جيوز النهي ختيريا 

والنهي عنهما مجيعا وال يصح األمر هبما مجيعا وصورة التحرمي املخري صرحيا يقول حرمت هذا أو هذا وكذا لو قال 
ل كذا أو ال تفعل كذا فإن قال ال تفعل أو تفعل كذا بإسقاط أو كذا أو قال ال تفعل كذا أو كذا احتمل ال تفع

النهي املخري والنهي عن كل منهما وهو يف الثاين أظهر وعلى ذلك قوله وال تطع منهم آمثا أو كفورا وقريب من 
حمتمل فإن قلت وال عمرا كان نصا يف أنه مل  هذا يف املأخذ وإن اختلفا يف الصورة قولك ما ضربت زيدا أو عمرا

  يضرب واحدا منهما وعند عدمها ال نص وال ظهور يف ذلك 
واملكروه ما ميدح تاركه وال يذم فاعله فبقوله ميدح خرج الواجب واملندوب واملباح وبقوله وال يذم فاعله خرج 

كرناه وليس هو حسنا وال قبيحا ويف املكروه ثالثة احلرام وليس معىن املكروه أن اهللا مل يرد فعله وإمنا معناه ما ذ
  اصطالحات 

أحدها احلرام فيقول الشافعي أكره كذا وكذا ويريد التحرمي وهو غالب إطالق املتقدمني حترزا عن قول اهللا تعاىل 
  وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام فكرهوا لفظ التحرمي 

  نزيه وهو املقصود هنا الثاين ما هنى عنه نعي ت
الثالث ترك األوىل كترك صالة الضحى لكثرة الفضل يف فعلها والفرق بني هذا والذي قبله ورود النهي املقصود 

والضابط ما ورد فيه هني مقصود يقال فيه مكروه وما مل يرد فيه هني مقصود يقال ترك األوىل وال يقال مكروه 
ما فإن األمر بالشيء ليس إال هنيا عن ضده التزاما فاألوىل مأمور به وتركه وقولنا مقصود احتراز من النهي التزا

  منهي عنه التزاما ال مقصودا 

واملباح ما ال يتعلق بفعله وتركه مدح وال ذم ال بد من اإلتيان بال بني الفعل والترك وبني املدح والذم وبذلك خترج 
ذم واحلرام عكسه واملندوب يتعلق بفعله مدح وال ذم يف  األحكام األربعة فإن الواجب يتعلق بفعل مدح وبتركه

تركه واملكروه يتعلق بتركه مدح وال ذم يف فعله هذا متام الرسوم وفيها زيادة على ما اقتضاه التقسيم من تعريف 
أو ذم  حقائقها وهي فائدة جليلة كما إذا رأينا فعال مل يرد يف الشرع يف فعله مدح وال ذم وال يف تركه أو ورد مدح

فيحكم مبقتضى ذلك وإن مل تأت صيغة طلب وال ختيري وقد تقدم التنبيه على أنه ال بد من التقييد يف الشرع يف 
الكل وقد تعرض له اإلمام يف املندوب وصاحب الكتاب تعرض له يف الواجب واحلرام ألن الذم فيهما وكما أن 

وهو أخص من انتفاء الذم مطلقا فبدون هذا القيد يكون  الذم الذي ثبوته عالمة الواجب واحلرام هو الذم الشرعي
الرسم غري جامع خلروج املباحات اليت انتفى الذم الشرعي فيها ووجد فيها ذم عقلي أو عريف وأعين بالتقييد أن 
ال  يكون كل من الوصفني املذكورين يف طريف األحكام الثالثة ثابتا بالشرع والتنبيه لذلك يف قول املصنف املباح ما

يتعلق بفعله وبتركه مدح وال ذم إن أراد به عرف من الشرع انتفاء ذلك فصحيح وإن أراد أنه مل يوجد يف الشرع 
مدح وال ذم كذلك فال يلزم كونه مباحا فقد يكون باقيا على حكم األشياء قبل ورود الشرع ولذلك قال اإلمام 



ال نفع يف اآلخرة وقول اإلمام هذا احتراز عن فعل البهيمة املباح ما علم فاعله أنه ال حرج يف فعله وال يف تركه و
وغري املكلف فال يكفي يف اإلباحة عدم احلكم بذلك بل احلكم بعدمه وحيتاج يف املندوب واملكروه أن يأيت بقوله 

أقول شرعا يف طريف الفعل والترك مجيعا وتصحيح كالم املصنف أن حيمل على أنه أراد ذلك فإنه حمتمل له على أين 
إن ما مل يوجد يف الشرع دليل على مدح وال ذم يف فعله وال يف تركه مباح بأدلة شرعية وإمنا أورد عليه فعل غري 

  املكلف كالساهي والنائم والبهائم وطريق االعتذار عنه ما ذكرته أو يقال إنه إمنا يتكلم يف فعل املكلف 

  التقسيم الثاين للحكم باعتبار احلسن والقبيح

  ما هنى عنه شرعا فقبيح وإال فحسن كالواجب واملندوب واملباح وفعل غري املكلف  الثاين
احلكم ينقسم بذاته إىل التحسني والتقبيح وتنقسم صفة الفعل الذي هو متعلقه إىل احلسن والقبيح ويتبع ذلك 

ه عنه شرعا وهو احلسن انقسام امسه إىل حسن وقبيح فلذلك قسم الفعل إىل ما هنى عنه شرعا وهو القبيح وما مل ين
ومنه يعرف احلسن والقبيح والتحسني والتقبيح وإطالق احلسن على الواجب واملندوب ال شك فيه وعلى املباح فيه 

خالف واألصح إطالقه عليه لإلذن فيه واجلواز الثناء على فاعله وإن مل يؤمر بالثناء عليه وفعل اهللا تعاىل حسن 
ء عليه وفعل ما سواه من غري املكلف كالنائم والساهي والبهيمة فيه خالف مرتب باتفاق من به يعتمد لوجوب الثنا

على اخلالف يف املباح وأوىل باملنع وهو الذي اختاره إمام احلرمني وال شك يف عدم إطالق القبح يف املباح وفعل غري 
فقال إمام احلرمني إنه ليس  املكلف فإذا أخرجنامها عن قسم احلسن كانا واسطة بني احلسن والقبح وأما املكروه

حبسن وال قبيح فإن القبيح ما يذم عليه وهو ال يذم عليه واحلسن ما يسوغ الثناء عليه وهذا ال يسوغ الثناء عليه 
ومل أر أحدا يعتمد خالف إمام احلرمني فيما قال إال ناسا أدركناهم قالوا إنه قبيح ألنه منهى عنه والنهي أعم من هني 

  عبارة املصنف بإطالقها حترمي وتنزيه و

  تقتضي ذلك وليس أخذ احلكم املذكور من هذا اإلطالق بأوىل من رد هذا اإلطالق بقول إمام احلرمني 
فإن قلت إدراج املصنف وغريه لفعل غري املكلف ال يتعلق به احلكم ألن احلكم هو املتعلق بأفعال املكلفني قلت 

ينهما عموم وخصوص من وجه فقسمنا األول إىل حسن وغريه الفعل الذي هو متعلق احلكم والفعل احلسن ب
واحلسن من هذه القسمة ال يشمل فعل غري املكلف مث قسمنا مسمى احلسن مطلقا إىل فعل املكلف وغريه مما ليس 

متعلقا باحلكم فخرج من التقسيمني أن الواجب واملندوب واملباح من قسم احلسن احملكوم فيه وأن فعل غري املكلف 
قسم احلسن غري احملكوم فيه وهذا شأن العام من وجه حيث وقع وإمنا يلزم أن يكون املقسم إىل املقسم إىل من 

  الشيء صادقا على ذلك الشيء مطلقا إذا كان التقسيم يف األعم واألخص مطلقا 
اقع على صفة توجب الذم واملعتزلة قالوا ما ليس للقادر عليه العامل حباله أن يفعله وما له أن يفعله ورمبا قالوا الو

  واملدح فاحلسن بتفسريهم األخري أخص 
يعين أن املعتزلة قالوا إن القبيح ما ليس للقادر عليه للعامل حباله أن يفعله واحلسن ما للقادر عليه العامل حباله أن يفعله 

تقال للعاجز عن الفعل  هذا تفسريهم األول واإلمام نقله عن أيب احلسني واعترض عليه بأن قولك ليس له أن تفعله
للقادر عليه إذا منع منه وإذا كان شديد النفرة وإذا زجره الشرع عنه واألوالن غري مرادين وال الثالث ألن الفعل 
قد يكون حسنا مع النفرة الطبيعية عنه والرابع يصري القبيح مفسرا باملنع الشرعي يعين وهو قولنا وأنتم ال تقولون 



عن مرادكم وأصل هذا أن صفة احلسن والقبح عندهم بالعقل وعندنا بالشرع فال بد هلم  به فصار احلد غري كاشف
  من بياهنا وذكر اإلمام تفسريهم األخري أيضا عن أيب احلسني واعترض عليه بأنه جيب تفسري االستحقاق فقد 

منه واألول ظاهر الفساد  يقال األثر يستحق املؤثر أي يفتقر إليه لذاته واملالك يستحق االنتفاع مبلكه أي حيسن
والثاين يقتضي تفسري االستحقاق باحلسن مع أنه فسر احلسن باالستحقاق حيث قال احلسن هو الذي ال يستحق 

فاعله الذم فيلزم الدور فإن أراد معىن ثالثا فليبينه مث نازعهم يف تفسري الذم قال وهذه اإلشكاالت غري واردة على 
الثاين دون لفظه ومراده أن القبيح هو الواقع على صفة توجب الذم واحلسن هو قولنا واملصنف أخذ معىن احلد 

الواقع على صفة توجب املدح ويف بعض نسخ املنهاج فاحلسن بتفسريهم أخص ويف بعضها فاحلسن بتفسريهم 
ل دون األخري أخص وكالمها صحيح فإن احلسن بتفسريهم األخري أخص منه بتفسريهم األول لدخول املباح يف األو

األخري واحلسن بتفسريهم أخص منه بتفسرينا لدخول فعل غري املكلف يف تفسرينا دون تفسريهم ومل يتعرض للقبيح 
ما حاله على التفسريين وال شك أنه بالتفسري األخري ال يقع على غري احلرام وبتفسريهم األول هل خيتص به 

بتفسريهم األخري أخص كاحلسن فيه احتمال واألقرب  فيستوي على التفسريين أو يقع عليه وعلى املكروه فيكون
األول وقد نقل إمام احلرمني عن بعض املعتزلة أنه ارتكب إطالق القبيح على فعل البهيمة وهذا خيالف التفسريين 

  ولعله يرتكب ذلك يف احلسن 

  التقسيم الثالث للحكم إىل السبب واملسبب

لزنا سببا إلجياب اجللد على الزاين فإن أريد بالسببية اإلعالم فحق الثالث قيل احلكم إما سبب وإما مسبب كجعل ا
وتسميتها حكما حبث لفظي وإن أريد التأثري فباطل ألن احلادث ال يؤثر يف القدمي وألنه مبين على أن للفعل توجب 

  احلسن والقبح وهو باطل 
ن بالوضع كجعل الزنا سببا وقد تقدم هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار أنه كما يكون باالقتضاء أو التخيري يكو

الكالم يف هذا يف تعريف احلكم وهذا التقسيم منسوب إىل األشعرية وهو مطرد يف كل حكم عرفت علته فلله فيه 
  حكمان 

  أحدمها احلكم بالسببية واختلف الناس يف جواز القياس 
شعرية على أنه ليس املراد من األول كون والثاين احلكم باملسبب والقياس عليه جائز باتفاق القايسني واتفق األ

السبب موجبا للحكم لذاته أو لصفة ذاتية بل املراد منه إما املعرف وعليه األكثرون وإما املوجب ال لذاته أو لصفة 
ذاتية ولكن جيعل الشرع إياه موجبا وهو اختيار الغزايل واإلمام وافق األكثرين معىن وخالفهم لفظا وخالف العزايل 

ولفظا وإىل موفقة األكثرين يف املعىن دون اللفظ أشار املصنف بقوله فإن أريد بالسببية اإلعالم فحق وتسميتها معىن 
  حكما حبث لفظي وإىل خمالفة الغزايل لفظا ومعىن أشار ببقية كالمه فإن اإلمام زيف كالم الغزايل من ثالثة أوجه 

  ر يف القدمي أحدها أن الزنا حادث واإلجياب قدمي واحلادث ال يؤث

الثاين أن الزنا قبل اجلعل مل يكن مؤثرا فإن بقي بعد اجلعل كما كان وجب أال يصري مؤثرا وإن مل يبق كان إعداما 
  لتلك احلقيقة والشيء بعد عدمه ال يكون مؤثرا 

زنا مؤثرا وإما الثالث أنه لو جعل الزنا علة فالصادر بعد اجلعل إما احلكم فاملؤثر يف احلكم هو الشارع فلم يكن ال
شيء يوجب احلكم فيكون املؤثر يف احلكم وصفا حقيقيا وهو قول املعتزلة يف احلسن والقبح وهو باطل وإن مل يكن 



احلكم وال ما يوجبه فهو حمال ألن الشرع ملا أثر يف شيء غري احلكم وغري مستلزم للحكم مل يكن لذلك الشيء 
وأخذ أقسام الثالث ألهنا صفوة الكالم قال سراج الدين ولقائل أن  تعلق باحلكم أصال واملصنف اقتصر على األول

يقول على األول لعلهم أرادوا جعل الزنا سببا لتعلق احلكم به وعلى الثاين أنه جيوز بقاء احلقيقة مع طريان صفة 
األول إن التعلق املؤثرية به وعلى الثالث أن الصادر من الشارع وهي غريمها وهلما تعلق باحلكم ولك أن تقول على 

قدمي فالسؤال حباله وعلى الثاين إن املؤثرية نسبة واملؤثر ال بد أن يشتمل على صفة حقيقية ألجلها يصدر األثر عنه 
واملؤثرية بدون ذلك حمال وعلى الثالث أن املؤثرية بدون صفة حقيقية حمال ملا سبق ومعها يوافق قول املعتزلة وكالم 

قال إن كان الصادر ما يوجب احلكم كان املؤثر يف احلكم وصفا حقيقيا فدخل يف قوله ما  اإلمام يرشد إىل هذا فإنه
يوجب احلكم املؤثر واملؤثرية ولذلك مل يقل كان وصفا حقيقيا بل قال كان املؤثر يف احلكم فأخذ اإلمام على 

قائمة أو ال يعقل ذلك وعلى هذا التقديرين وقال إنه هل يعقل تأثري من غري أن يكون املؤثر مؤثرا بذاته أو بصفة 
ينبين كون العبد موجدا لفعل نفسه باقدار اهللا تعاىل له وخلقه له ما يقتضي تأثريه يف الفعل من غري أن يكون العبد 

  مؤثرا بذاته وبصفة ذاتية فأصحابنا ينكرون ذلك ويقولون 

و بصفة وشذوذ منا توسطوا فقالوا مبثل ما قالوا الصادر عنه فعل اهللا واملعتزلة ال يتحاشون من القول بتأثريه بذاته أ
به هنا يف احلكم بالسببية ويلزمهم ما لزم هذا ما يتعلق بكالم اإلمام وأما املصنف وقوله أنه ينبين على أن للفعل 

جهات توجب احلسن والقبح فيحتاج إىل مقدمة وهي أن املعتزلة مع إمجاعهم على القول باحلسن والقبح العقليني 
قوا فطائفة منهم قالوا إن الفعل لذاته يكون حسنا أو قبيحا من غري صفة وطائفة قالوا بصفة وطائفة قالوا بوجوه افتر

واعتبارات وهو الذي أشار إليه املصنف ويلزم من بطالن قوهلم يف ذلك بطالن قوهلم يف الصفة ويف الذات من 
كه اإلمام يف الصفة ألنه قد ال يوافق قائل هذه املقالة طريق األوىل فما سلكه أمت يف الزام مذهب املعتزلة مما سل

املعتزلة يف الذات والصفة احلقيقية ويوافقهم يف الوجوه واالعتبارات فإذا بني بطالن قوهلم فيه بطل قوله واملراد 
  بالوجوه أن الوطء مثال له جهة نكاح وجهة زنا فيحسن باألوىل ويقبح بالثانية 

  عتبار الصحة والفسادالتقسيم الرابع للحكم با

الرابع الصحة استتباع الغاية وبإزائها البطالن والفساد وغاية العبادة موافقة األمر عند املكلمني وسقوط القضاء عند 
  الفقهاء فصالة من ظن أنه متطهر صحيحة على األول ال الثاين 

إال أن األوىل يف حترير العبارة أن يقال  تفسري الصحة باستتباع الغاية جيد من جهة كونه شامال للعبادات واملعامالت
كون ذلك الشيء يستتبع غايته فإن استتباع الغاية يقتضي حصول التبعية وقد يتوقف ذلك على شرط كالعقد يف 
زمن اخليار وكونه يستتبع الغاية صحيح وإن توقفت التبعية على شرط ألن معناه أنه هبذه احليثية وتفسري املتكلمني 

يف اللغة مقابلة للمرض وعلى هذا النحو ينبغي أن يكون يف االصطالح فما وافق األمر ال خلل فيه  جيد ألن الصحة
فيسمى صحيحا وجب قضاؤه أم مل جيب وما مل يوافق األمر فيه خلل فيسمى فاسدا واخلالف بني الفريقني يف 

حدثه إذا كانت الصالة فريضة  التسمية وال خالف يف احلكم وهو وجوب القضاء على من صلى ظانا الطهارة فتبني
وتسمية الفقهاء إياها فاسدة ليس العتبارهم سقوط القضاء يف حد الصحة كما ظنه األصوليون بل ألن شرط 

الصالة الطهارة يف نفس األمر والصالة بدون شرطها فاسدة وال مأمور هبا بل هو ظن أنه متطهر فترتب عليه احلكم 
اجملتهد املخطئ مبا ظنه وغايته أنه سقط عنه اإلمث وأما أنه أتى باملأمور به فال  مبقتضى ظنه وأمره ظاهرا هبا كأمر



وقوهلم إن املامور به صالة على مقتضى ظنه فممنوع بل صالة على شروطها يف نفس األمر ويسقط عنه اإلمث بظنه 
االقتداء به وهذا التقييد وجودها وقد رأينا الفقهاء قيدوا فقالوا كل من صحت صالته صحة مغنية عن القضاء جاز 

  يقتضي انقسام الصحة إىل ما 

يغين عن القضاء وما ال يغين وقالوا فيمن مل جيد ماء وال ترابا إنه يصلي على حسب حاله ويقضي وحكى إمام 
احلرمني يف هذه الصالة هل توصف بالصحة أو الفساد وجهني وهو غريب واملشهور وصفها بالصحة وكيف نأمره 

  ى صالة حيكم بفسادها هذا ال عهد به وليس مبثابة اإلمساك تشبها بالصائمني باإلقدام عل
والفرق بني هذه الصالة وصالة من ظن الطهارة أن هذا عامل حباله والظان جاهل فالعامل أتى جبميع ما كلف به اآلن 

فريضة فالصواب أن وبقي شرط أسقط عنه لعجزه ووجب استدراكه بعد ذلك بالقضاء والظان مل يأت مبا هو اآلن 
يكون حد الصحة عند الفريقني موافقة األمر غري أن الفقهاء يقولون ظان الطهارة مأمور هبا مرفوع عنه اإلمث بتركها 

واملتكلمون يقولون ليس مأمورا فلذلك يكون صالته صحيحة عند املتكلمني ال الفقهاء ومن أمرناه بصالة بال 
  ة على املذهبني وإن أوجب القضاء فليس كل صحيح يسقط طهارة وال تيمم حيث جيب القضاء صحيح

واقتصر املصنف على غاية العبادة لذكر اخلالف ومل يذكر غاية العقود واملراد من كون العقد صحيحا عند املتكلمني 
على ما اقتضاه كالم القاضي أيب بكر وقوعه على وجه يوافق حكم الشرع من اإلطالق له وعند الفقهاء كونه 

  يترتب أثره عليه وهو معىن إطالقهم ترتب أثره حببث 
والباطل هو الذي ال يترتب أثره عليه والبطالن والفساد لفظان مترادفان واإلزاء واحلذاء واملقابل ألفاظ مترادفة 

وجعل املصنف هذا تقسيما رابعا للحكم يقتضي أن الصحة والبطالن حكمان شرعيان ويكون احلكم تارة بالصحة 
طالن وقد تقدم الكالم يف رده إىل االقتضاء والتخيري أو يف كونه زائدا عليه وخالف ابن احلاجب اجلمهور وتارة بالب

  فقال إن الصحة والبطالن 

أو احلكم هبام أمر عقلي وقال يف املنتهى القول بأن احلكم بالصحة والبطالن حكم شرعي بعيد وحجته أن املوافقة 
رد عليه أن العقلي ما ال مدخل للشرع فيه وهذا للشرع فيه مدخل فتسميته أمر عقلي وقد فسرنا الصحة هبا وأو

شرعيا غري بعيد وفهم بعض من شرح كتابه أنه ال يطرد قوله يف صحة العقود ألن ترتب األثر شرعي وال يبعد 
طرده ألن الصحة ليست ترتب األثر بل كونه حبيث يترتب األثر عليه ومعىن ذلك وقوعه على وجه خمصوص 

  ذلك أمر عقلي لكن تسميته شرعيا باعتبار أن للشرع مدخال كما قلنا يف العبادات و
وأعلم أن اإلمام وأتباعه ومنهم املصنف أنكروا كون الصحة حكما زائدا على االقتضاء والتخيري وأنكروا احلكم 

اع وهو شرعي ومن يفسر بالسببية كما سبق يف املوضعني فلم يبق للصحة معىن عندهم يف العقود إال إباحة االنتف
الصحة بكونه مبيحا لالنتفاع يلزمه أن يوافق الغزايل يف احلكم بالسببية أو يقول إهنا عقلية وحكم القاضي مثال 

بصحة عقد إمنا يصح إذا قصد املعىن الشرعي ألنه الذي يثبته القاضي خبالف األمر العقلي وليس للقاضي أن حيكم 
لشارع من اقتضاء أو ختيري أو خطاب وضع إن قلنا به وإذا جعلت الصحة عقلية إال مبا يصح أن يكون حكما من ا

  مل يكن للقاضي احلكم هبا بل بأثر الصحيح 
  وأبو حنيفة ما مل يشرع بأصله ووصفه كبيع املالقيح باطال وما شرع بأصله دون وصفه كالزنا فاسدا 

يح بالدم مثال فهو باطل قطعا وكذا إن كان املبيع وحده عند احلنفية إن كان العوضان غري قابلني للبيع كبيع املالق
كبيع املالقيح بالدراهم على الصحيح عندهم وإن كانا قابلني للبيع ولكن جاء اخللل من أمر آخر كبيع درهم 



بدرمهني كل من العوضني قابل للبيع واخللل من الزيادة فهو فاسد قطعا وكذا إن كان الثمن فقط كبيع ثوب بدم 
صحيح عندهم والفاسد عندهم إذا اتصل بالقبض يفيد امللك اخلبيث والباطل ال يفيد شيئا وعندنا الباطل على ال

  والفاسد سواء يف املعىن واحلكم وال يفيد شيء منهما امللك 

  واملالقيح ما يف بطون األمهات وقد علمت املراد بأصله وهو كون املبيع يصح بيعه ووصفه هو الصحيح 
نا بني الباطل والفاسد يف الكتابة فال يضرنا يف نصب اخلالف يف البيع وحمل الرد عليهم يف ذلك وأما فرق أصحاب

  كتب الفقه وكتب اخلالف 

  تعريف األجزاء

واألجزاء هو األداء الكايف التعبد به وقيل سقوط القضاء ورد بأن القضاء حينئذ مل جيب لعدم املوجب فكيف سقط 
  والعلة غري املعلول فإنكم تعللون سقوط القضاء به 

ملا كان اإلجزاء معناه قريب من معىن الصحة ذكره معها ومل يفرده بتقسيم ولكن الصحة أعم فإهنا تطلق على 
  املعامالت وال يطلق اإلجزاء يف املعامالت 

و قال وقوله األداء جيب محله على األداء اللغوي ألن اإلجزاء كما يكون يف األداء يكون يف القضاء واإلعادة فل
الفعل كان أحسن والضمري يف به يعود على األداء وما أورده من أن القضاء إذا مل جيب ال يقال سقط صحيح وهو 

وارد من حد الصحة بسقوط القضاء أيضا وما أورده من تعليل سقوط القضاء باإلجزاء تبع فيه احلاصل وعبارة 
جمزئا والعلة مغايرة للمعلول فظن بعض الناس أنه انقلب احملصول ألنا نعلل وجوب القضاء بأن الفعل األول مل يكن 

على اإلمام وكان الباجي يقول إهنا إحدى عقد احملصول وحيتج حبلها زاعما أنه لو ادعى تعليل سقوط القضاء 
باإلجزاء منعه اخلصم وقال هذا عني النزاع فأخذ مقابلها وأثبت التغاير بينهما وهو خارج عن حمل النزاع مث ينقل 

لتغاير إىل حمل النزاع لثبوت تغاير املقابلني ومن ضرورة ذلك تغاير مقابليهما و وأيا ما كان فقد أورد عليه أن العلة ا
قد تكون لشيء وقد تكون حلكمنا كما إذا قلت هذا إنسان وسئلت مل حكمت عليه بذلك فتقول ألنه حيوان ناطق 

كوم به وهذا اإلجزاء عن حلكمنا بسقوط القضاء ال لسقوط القضاء فاملغايرة هنا بني العلة وحكمك ال بينها وبني احمل
  نفسه وليس هذا بالقوى 

  يف احملصول إيراد ثالث وهو أنه لو أتى بالفعل عند اختالل بعض 

شرائطه مث مات مل يكن الفعل جمزئا مع سقوط القضاء ولك أن متنع سقوط القضاء هنا بل يبقى يف ذمته إن كان 
  مفرطا 

  نف لعدم املوجب يعين أن القضاء إمنا جيب بأمر جديد بعد خروج الوقت إذا ترك ومل يوجد وقول املص
  وإمنا يوصف به وبعدمه ما حيتمل وجهني كالصالة ال املعرفة ورد الوديعة 

الصالة تقع تارة على وجه يكفي يف سقوط التعبد هبا وتارة على وجه ال يكفي فوصفت باألجزاء وبعدمه الحتماهلا 
هني املذكورين وأما املعرفة فال يقال فيها جمزئة وغري جمزئة ألنه إن تعلق العلم باهللا تعاىل فهو املعرفة وإال فال للوج

معرفة بل اجلهل وكذلك رد الوديعة واملغصوب إن حصل إىل املالك أو وكيله برئ وإال فال رد وقال األصفهاين يف 
ليها إهنا جمزئة أو غري جمزئة وهذا الذي قاله بعيد وكالم الفقهاء شرح احملصول إنه ال يقال يف العبادة املندوب إ



يقتضي أن املندوب يوصف باإلجزاء كالفرض وقد ورد يف احلديث أربع ال جتزئ يف األضاحي واستدل به من قال 
  بوجوب األضحية وأنكر عليه 

ة وفتحها مع الياء يقال أجزأ مبعىن ويف حديث أيب بردة جيزئ عنك ضبطه ابن األثري بالوجهني بضم الياء مع اهلمز
كفى وجزا مبعىن قضى وال توصف املعامالت باألجزاء وإمنا يوصف به ما كان مأمورا به فالصحة أعم حمال منه ألهنا 
تكون يف املعامالت والعبادات وال يوصف هبا أيضا إال ما حيتمل وجهني أن يقع صحيحا وفاسدا كالصالة والعقود 

جمعة األركان والشروط كانت صحيحة وإن وقعت على غري ذلك الوجه كانت فاسدة خبالف فإهنا إن وقعت مست
املعرفة ليس هلا إال وجه واحد وهو إذا جعلنا اسم الصالة موضوعا للصحيح والفساد ظاهر وأما إذا قلنا هو 

م نظروا إىل املعىن موضوع للصحيح فقط وال يطلق على الفاسد إال جمازا فإنه ال يكون هلا إال وجه واحد فكأهن
األعم املوجب لإلطالق اجملازي وجعلوه مورد التقسيم إىل الصحيح وغريه وال يرد هذا السؤال يف اإلجزاء إلنقسام 

  الصحيح إىل جمزئ وغري جمزئ كصالة املتيمم يف احلضر وحنوه 
اؤها فيستوي عنده وعند أيب حنيفة كل صالة وجب قضاؤها ال جيب أداؤها وكل صالة جيب أداؤها ال جيب قض

  الصحة واإلجزاء فيكون انقسام العبادة إليها باإلعتبار اآلخر 

  التقسيم اخلامس للحكم إىل األداء واإلعادة والقضاء

اخلامس العبادة إن وقعت يف وقتها املعني ومل تسبق بأداء خمتل وإال فإعادة وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوهبا 
تروكة قصدا أو مل جيب وأمكن كصوم املسافر واملريض أو امتنع عقال كصالة النائم فقضاء وجب أداؤه كالظهر امل

  أو شرعا كصوم احلائض 
  هذا تقسيم آخر للعبادة اليت هي متعلق احلكم ويصح جعله تقسيما للحكم من جهة أن األمر قد يكون باإلعادة 

بالثالثة وزعم بعضهم أنه مل يوصف بشيء من وقوله العبادة يشمل الفرض والنفل فكل منهما إذا كان مؤقتا يوصف 
الثالثة إال الواجب وزعم بعضهم أن القضاء ال يوصف به إال الواجب وكل ذلك خطأ والصواب أن الواجب 

  واملندوب كل منهما يوصف باألداء واإلعادة والقضاء 
يقاع ال للوقوع لكن لك أن وقوله إن وقعت لو قال إن أوقعت كان أحسن ألن األداء واإلعادة والقضاء أنواع لإل
  تنتصر لتصحيح كالمه بأن العبادة فعل الفاعل ففعلها وإيقاعها وأداؤها ووقوعها سواء 

وقوله يف وقتها املعني األحسن عندي يف تفسريه أنه الزمان املنصوص عليه لفعلها من جهة الشرع فإن املأمور به تارة 
يام رمضان وزكاة الفطر فإن مجيع ذلك قصد فيه زمان معني وتارة يعني األمر وقته كالصلوات اخلمس وتوابعها وص

يطلب الفعل من غري تعرض للزمان وإن كان األمر يدل على الزمان بااللتزام ومن ضرورة الفعل وقوعه يف زمان 
ولكنه ليس مقصودا للشارع وال مأمورا به قصدا فالقسم األول يسمى مؤقتا والقسم الثاين يسمى غري مؤقت 

  اء قلنا يف القسم الثاين إن األمر يقتضي الفور والتراخي أو كان قد وسو

دل على ذلك قرينة كإنقاذ الغريق وحنو ذلك وإال فإن املقصود من هذا كله إمنا هو الفعل من غري تعرض إىل الزمان 
القسم الثاين ليس والقسم األول قصد فيه الفعل والزمان إما ملصلحة اقتضت تعيني ذلك الزمان وإما تعبدا حمضا و

فيه إال قصد الفعل فالقسم الثاين ال يوصف فعله بأداء وال قضاء ألهنما فرعا الوقت وال وقت له وينبغي أن يوصف 
  باإلعادة إذا تقدم فعل مثله على ما سأبينه 



لكنه ليس ومن هذا القسم اإلميان فإنه ال وقت له واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإن كان وقته وقت سببه و
وقتا معينا من حيث هو وإمنا هو حضوره وكذا زكاة املال إذا حال احلول كل هذه واجبات فورية غري مؤقتة وكذا 

الواجبات على التراخي بال حد وقد أطلق الفقهاء على احلج األداء مىت أوقع حجة اإلسالم يف عمره والقضاء يف 
  صورتني 

  احدامها إذا قضي عنه بعد موته 
  ة إذا حج العبد وأفسد حجه مث عتق فحج عن حجة اإلسالم مث عن القضاء والثاني

وعندي أن إطالقهم األداء والقضاء يف ذلك بطريق اجملاز فإن احلج من القسم الثاين الذي مل يقصد فيه غري الفعل 
فيه وأما إذا  وإن وسع فيه مدة العمر عندنا أو ضيق وجب فيه الفور عند غرينا فإن ذلك ال يصري الوقت مقصودا

  أفسد حجة اإلسالم وأمرناه بقضائها فقد صرحوا أن ذلك ليس بقضاء يعنون بل هو أداء معاد 
وإذا عرفت هذا فلنتكلم يف مقصودنا وهو القسم األول مؤقت بوقت معني سواء كان مضيقا كصوم رمضان أو 

أم ال هذا هو الذي ختتاره وهو مقتضى موسعا كالصالة فإن فعل يف وقته فهو أداء سواء فعله مرة أخرى قبل ذلك 
إطالقات الفقهاء ومقتضى كالم األصوليني القاضي أيب بكر يف التقريب واإلرشاد والغزايل يف املستصفى واإلمام يف 

احملصول ولكن اإلمام ملا أطلق ذلك مث قال إنه إن فعل ذلك ثانيا بعد ذلك مسي إعادة ظن صاحبا احلاصل 
  لإلطالق املتقدم فقيداه وتبعهما والتحصيل أن هذا خمصص 

املصنف فإنه كثريا ما يتبع احلاصل وليس هلم مساعد من اطالقات الفقهاء والمن كالم األصوليني فالصواب أن 
األداء اسم ملا وقع يف الوقت مطلقا مسبوقا كان أو سابقا أو منفردا وقد قال القاضي حسني من الشافعية إنه إذا 

ها مث صالها يف وقتها كانت قضاء وتبعه غريه على ذلك ومأخذه يف ذلك أنه ملا شرع فيها شرع يف الصالة مث أفسد
تعني ذلك الوقت هلا حىت ال جيوز له اخلروج منها ومل يبق هلا وقت شروع وإمنا بقي وقت استدامة فإذا أفسدها أو 

وحده ال يكفي وال يكون إال  فسدت وقد فات وقت الشروع مل يكن فعلها بعد ذلك إال قضاء ألن وقت االستدامة
مبنيا على وقت الشروع كما أن املغرب عند العراقيني من أصحابنا هلا وقت ابتداء بقدر ما يشرع فيها ووقت 

  استدامة فإذا أخرها مقدار الشروع صارت قضاء عندهم وإن بقي قدر ركعتني وشيء 
  هذا مأخذ القاضي حسني ومع ذلك هو مردود بوجهني 

أي اإلمام والغزايل أعين قوهلما إنه جيوز اخلروج من الفريضة إذا أمكن تداركها يف الوقت فال يصح ما أحدمها على ر
  احتج به له 

والثاين أن تعني ذلك الوقت بالشروع بفعله ال بأمر الشرع له أن يفعله وهبذا فارقت املغرب ومبا ذكرناه من مأخذ 
حد األداء فإنه إمنا قال بالقضاء وعدم األداء لظنه أن الوقت قد  القاضي حسني يعلم أنه ليس خمالفا ملا ذكرنا يف

خرج فال خمالفة يف املصطلح وإذا قلنا بقول القاضي حسني فلو دخل يف اجلمعة مث أفسدها وأراد إعادهتا يف الوقت 
ة ومل أر فعلى مقتضى قول القاضي يكون قضاء فإن قال بأنه يعيدها مجعة وهو الذي يظهر فيدخل القضاء يف مجع

  أحدا من األصحاب تعرض له وإن قال أنه يعيدها ظهرا فبعيد ألن وقت اجلمعة على اجلملة باق 
وقول املصنف وإال فإعادة أي وإن سبقت بأداء خمتلف فإعادة ومراده باملختل ما فقد ركنا أو شرطا هكذا صرح 

لوقت فعل مثل ما مضى فاسدا وقد يورد على القاضي أبو بكر فمعىن املختل الفاسد فاإلعادة على قول املصنف يف ا
هذا بأن الثاين صحيح فليس مثال للفاسد وجياب بأهنما اشتركا يف احلقيقة املوصوفة بالصحة والفساد وجعل اسم 

  الصالة شامال للصحيح والفاسد 



ول أو على حقيقة أو جمازا ولو صلى يف أول الوقت صالة صحيحة مث صالها يف الوقت إما على وجه أكمل من األ
خالفه فكالم األصوليني يقتضي أهنا ال تسمى إعادة بل أداء واألقرب إىل إطالقات الفقهاء أنه تصدق اإلعادة عليها 

واللغة تساعد على ذلك فليكن هذا هو املعتمد وال جيئ مثل هذا يف الصوم وال يف احلج فان من حج صحيحا مث 
ف الصالة فان الثانية هي األوىل وهلذا ينوي فيه الفرض ولعل حج تائبا كانت حجته األوىل غري الثانية خبال

األصوليني ال يوافقون على نية الفرض يف الثانية ويقولون إن الثانية صالة مبتدأة فلذلك عرفوا اإلعادة مبا ذكروه 
دة فال ميتنع ولكن نفس الشريعة ختالفه ولو حج فاسدا مث حج فقد قلنا إنه ال يسمى قضاء حقيقية وأما تسميته إعا

وهذا هو الذي وعدنا به من قبل فخرج من هذا أن اإلعادة فعل مثل ما مضى فاسدا كان املاضي أو صحيحا أداه 
أو غريه فبني األداء واإلعادة عموم وخصوص من وجه ينفرد األداء يف الفعل األول وتنفرد اإلعادة فيما مضى إذا 

رناه وجيتمعان يف الصالة الثانية يف الوقت على ما أخترناه خالفا قضى صالة وأفسدها مث أعادها ويف احلج كما صو
  للمصنف ومن وافقه وكذا يكون بني اإلعادة والقضاء عموم وخصوص من وجه 

وقد تكلم الفقهاء يف إعادة صالة اجلنازة وال أداء فيها إذ ال وقت يتعني وال يسمى القضاء األول إعادة ألن القضاء 
أمور به يف الوقت وإن مسيناه قضاء للمشاهبة كانت االعادة تستدعي من املماثلة أكثر مما بأمر جديد فهو غري امل

يستدعي القضاء وقول املصنف وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوهبا فقضاء موافق لقول احملصول إن الفعل ال 
ضهم أن املندوب ال يسمى يسمى قضاء إال إذا وجد سبب وجوب األداء مع أنه مل يوجد األداء ومن هنا توهم بع

قضاء وأن قول الفقهاء بقضاء الرواتب جماز والذي يقتضيه كالم األكثرين واالصطالح أنه الفرق بني الواجب 
  واملندوب فينبغي أن يقال ووجد فيه سبب األمر هبا 

  واعلم أن الشرط املذكور أعين تقدم السبب يذكر يف شيئني 
  بقضاء عبادة إال إذا تقدم سبب االمر أحدمها يف األمر بالقضاء فال يؤمر 

بأدائها ونعين بالسبب ما هو مقتضى لوجوهبا أو الندب إليها سواء أقارنه مانع من ترتب احلكم عليه أم ال ومىت 
تقدم السبب ومل تفعل أمر بقضائها ومىت مل يتقدم السبب أصال مل يؤمر بالقضاء فلذلك تارك الصالة عمدا يقضي 

جوب والنائم يقضي لوجود السبب الذي قارنه مانع الوجوب وهو النوم والطفل مل يوجد يف لوجود السبب والو
حقه السبب أصال فال يؤمر بالقضاء بعد البلوغ ال إجيابا وال ندبا ولو أن املميز ترك الصالة مث بلغ فالظاهر أنه 

واحلائض ال يستحب هلا بعد يستحب له قضاؤها كما كان يستحب له أداؤها إن قلنا كان مأمورا بأمر الشرع 
الطهر قضاء الصالة ألن سقوطها يف حقها عزمية فليست من أهل الصالة فلم يوجد سبب الوجوب واجملنون سقوط 

  القضاء يف حقه رخصة ألنه إمنا سقط عنه ختفيفا 
د السبب فيقتضي الثاين مما يذكر فيه تقدم السبب تسمية القضاء اقتضى كالم اإلمام أنه ال يسمى قضاء إال إذا وج

هذا أن الطفل لو أراد أن يقضي ما فاته يف طفوليته ال يسمى ذلك قضاء وال يصح قضاء بل إن صح صح فعال 
مطلقا وهذا صحيح ألن القضاء يستدعي تقدم أمر وفوات أدائه فمىت مل يوجد استحالت هذه التسمية فقد حترر أن 

ة خارج وقتها وال حاجة إىل قيد آخر ألنه مىت مل يتقدم سببها ال األداء فعل العبادة يف وقتها والقضاء فعل العباد
يكون املفعول بعد الوقت تلك العبادة بل غريها واإلعادة فعل العبادة من بعد أخرى إذا كانت أداء وقضاء أو 

مطلقة بعد  غريمها وقولنا فعل العبادة نعين به الواقعة فخرج به إنشاء التطوع التطوع حبج بعد حج الفرض أو بصالة
الفريضة والراتبة وظهر أن اإلعادة تدخل يف مجيع العبادات واألداء والقضاء يدخالن يف املؤقتة فقط وكل عبادة 

يصح وصفها باألداء والقضاء إال اجلمعة فإهنا توصف باألداء وال توصف بالقضاء ألهنا ال تقضي وأورد على هذا أنه 



كاألجزاء والصحة ال يوصف هبما إال ما أمكن وقوعه غري جمزئ وغري ال يوصف بالشيء إال ما أمكن وصفه بضده 
  صحيح فكيف توصف اجلمعة باألداء إذ ال تقع غري مؤداة واجلواب من وجهني 

أحدمها منع تلك القاعدة على اإلطالق فقد يوصف بالشيء ما ال يوصف بضده وإمنا خصوص األجزاء والصحة 
  اقتضى ذلك 

ظهرا وبني اجلمعة والظهر اشتراك يف احلقيقة فقبلت الوصف بذلك يف اجلملة وأيضا لو أهنا والثاين أن اجلمعة تقضي 
وقعت بعد الوقت مجعة جبهل من فاعلها فنسميها قضاء فاسدا فصح وصف اجلمعة باألداء كما صح وصف الصالة 

صدقة الفطر يف رمضان فال  بالفساد وبقي من االقسام املمكنة أن تقع العبادة املؤقتة قبل وقتها تعجيال كإخراج
يوصف بأداء وال قضاء مع صحتها ووقوع الظهر قبل وقتها ال يوصف بأداء وال قضاء مع فسادها وقول املصنف 

وأمكن أي الفعل ومثل املسافر واملريض ليتينب أنه ال فرق بني كون مانع الوجوب من جهة العبد كالسفر أو من 
اهللا تعاىل يف املسألة السابعة من الفصل الثالث من هذا الباب الكالم يف منع  جهة اهللا تعاىل كاملرض وسيأيت إن شاء

  الفقهاء القائلني بأنه جيب الصوم على احلائض واملريض واملسافر 
وقوله أو امتنع أي الفعل فإن النائم ميتنع منه عقال أن يصلي والفقهاء يطلقون أن الصالة واجبة عليه وال جيب 

ذمته كما تقول الدين واجب على املعسر وقد ذكر القاضي أبو بكر أن الفقهاء يطلقون التكليف  لذلك إال ثبوهتا يف
  على ثالثة معان 

  أحدها املطالبة بالفعل أو الترك 
والثاين مبعىن أن عليه فيما سهى عنه أو نام فرضا وإمنا خياطب بذلك قبل زوال عقله وبعده فيقال له إذا نسيت أو 

  فيه ذاكرا أو يقظان لزمتك فقد وجب عليك قضاؤها  منت يف وقت لو كنت
والثالث على الفعل الذي ينوب مناب الواجب كصالة الصيب وصوم املريض ومجعة العبد إذا حضرها وفعلها وحج 

غري املستطيع ويطلقون التكليف يف ذلك وهذا الذي نقله القاضي من اصطالحهم فائدة توجب رفع اخلالف بني 
ىن وامتناع الصوم شرعا على احلائض باإلمجاع فيحرم عليها وال يصح وإمكانه من املسافر وصحته الفريقني يف املع

  واالعتداد به مل خيالف فيه إال 

الظاهرية فقالوا إنه ال جيزئه لقوله تعاىل فعدة من أيام أخر وهو حمجوبون باألخبار اليت تدل على الصوم يف السفر يف 
  من أيام أخر  رمضان ومعىن اآلية فأفطر فعدة

ولو ظن املكلف أنه ال يعيش إىل آخر الوقت تضيق عليه فإن عاش وفعل يف آخره فقضاء عند القاضي أداء عند 
  احلجة إذ ال عربة بالظن البني خطؤه 

قوله تضيق عليه معناه يقضي بالتأخري عنه واحلجة هو الغزايل واحلق معه يف هذه املسألة وبدليله يعرف أن التضيق 
 نفس األمر والقاضي هو ابن الباقالين ورأيته يف كالمه يف التقريب وهو إمنا يعترب الظاهر فيحكم بالتضييق ليس يف

فيكون الوقت قد خرج وهو ضعيف ألنا نعرف من نفس الشرع الفرق بني اسم الزاين والواطئ المرأته يظنها 
  حبصول املفسدة اليت هنى الشرع عنها أجنبية فالثاين إمنا يأمث جبرأته حبسب ظنه واألول يأمث جبرأته و

  التقسيم السادس للحكم إىل العزمية والرخصة



السادس احلكم إن يثبت على خالف الدليل لعذر فرخصة كحل امليتة للمضطر والقصر والفطر للمسافر واجبا 
  ومندوبا ومباحا وإال فعزمية 

سهيله على عباده هكذا يقتضيه كالم أهل اللغة الرخصة بإسكان اخلاء وضمها مع ضم الراء التسهيل فرخصة اهللا ت
وهو يقتضي أن الرخصة من أقسام احلكم كما اقتضاه كالم املصنف ال من أقسام متعلقاته كما اقتضاه قول غريه 
الرخصة ما جاز اإلقدام عليه مع قيام املانع ومل أر هلذا الثاين مستندا من اللغة إال قوهلم هذا رخصيت من املاء أي 

منه ويناسبه قول بعض األصوليني إهنا اليسر والسهولة وأما بفتح اخلاء فلم أرها يف اللغة وال حفظ هذا الوزن شريب 
إال يف الثالثي اجملرد كلقطة وهزأة وملزة ومهزة وحطمة وخدعة وهو يكون للفاعل وللمفعول فإن ثبت هنا فقياسه 

وذكر اإلمام أن الرخصة ما جاز فعله مع قيام أن يكون للشخص الكبري الترخيص على غريه أو املرخص فيه 
املقتضي للمنع فأورد عليه احلدود والتقادير اجلائزة مع تكرمي اآلدمي املقتضى للمنع منها فقيده بعضهم باشتهار 
املانع وبعضهم بكونه لضرورة أو حاجة وبعضهم بكونه لغرض التوسع ورمبا زيد فيه يف حالة جريه احتراز من 

و فإنه ختفيف من اهللا ورمحة وال يسمى رخصة ألنه فاعله بدله وقولنا مع قيام املانع احتراز من أن القصاص والعف
  يكون منسوخا كاآلصار اليت كانت على من قبلنا ونسخت يف شريعتنا تيسريا وتسهيال وال يسمى ناسخها رخصة 

يريد به التسهيل يف بعض األحوال  وقول املصنف على خالف الدليل هو معىن قولنا مع قيام املانع وقوله لعذر
  فيخرج به التخصيص وحنوه ويستقيم به حد 

الرخصة وقوله كحل لو قال كإحالل كان أحسن ألن نوع احلكم اإلحالل ال احلل وقد عهد له مثل هذا التسمح 
حل أي  من تفسري الرخصة بالتيسري فيكون احلل مطابقا بغري تسمح وقوله والقصر والفطر لك أن تعطفهما على

وكالقصر وعلى امليتة أي وكحل القصر وقوله واجبا ومندوبا ومباحا أحوال إما من قوله فرخصة وإما من حل إن مل 
يعطف عليه وتكون قد استعملته يف القدر املشترك بني الثالثة وإما أن يتعدد صاحب احلال لتعددها فتقدر كحل 

  امليتة للمضطر واجبا والقصر مندوبا والفطر مباحا 
واعلم أن اإلجياب والندب واستواء الطرفني أو رجحان أحدمها أمر زائد على معىن الرخصة ألن معناها التيسري 

وذلك حبصول اجلواز للفعلى أو الترك يرخص يف احلرام باإلذن يف فعله ويف الواجب باإلذن يف تركه وأدلة الوجوب 
لعزيز على اجلواب يف قوله تعاىل فمن اضطر غري باغ والندب وغريها تؤخذ من أدلة أخرى وهلذا اقتصر الكتاب ا

وال عاد فال امث عليه وقوله وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة فاقتصر كما نراه على 
ثة نفي اإلمث واجلناح ومل يصرح باإلذن فعلنا اجلواز برفع االمث واجلناح وإمنا يكون القصر مندوبا إذا بلغ سفره ثال
أيام وإباحة الفطر قد يكون مع رجحانه إذا كان املسافر جيهده الصوم وقد يكون مع مرجوحيته إذا كان يطيقه 

ويسهل عليه وقوله وإال فعزمية أي وإن ثبت ال على خالف الدليل أو على خالف الدليل لكن ليس لعذر على وجه 
روها أم حراما من جهة أنه جيزم أمره أي قطع وحتم سهل التيسري فعزمية سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا أم مك

على املكلف أم شق مأخوذ من العزم وهو القصد املصمم والعزمية مصدر عزم فهي أيضا قسم من أقسام احلكم ال 
  من أقسام الفعل الذي هو متعلقه 

   وقول غريه العزمية ما جاز اإلقدام عليه ال مع قيام املانع فيه من التسمح قدمناه

  الفصل الثالث يف أحكام احلكم وفيه عدة مسائل



  األوىل الواجب املعني واملخري 
الفصل الثالث يف أحكامه وفيه مسائل األوىل الوجوب قد يتعلق مبعني وقد يتعلق مببهم من أمور معينة كخصال 

إلخالل باجلميع وال جيب الكفارة ونصب أحد املستعدين لإلمامة وقالت املعتزلة الكل واجب على معىن أنه ال جيوز ا
اإلتيان به خالف يف املعىن وقيل الواجب معني عند اهللا تعاىل دون الناس ورد بأن التعني حييل ترك ذلك الواحد 

والتخيري جيوزه وثبت اتفاقا يف الكفارة فانتفى األول قيل حيتمل أن املكلف خيتار املعني أو يعني ما خيتاره أو سقط 
ول بأنه يوجب تفاوت املكلفني فيه وهو خالف النص واإلمجاع وعن الثاين بأن الوجوب بفعل غريه وأجيب عن األ

حمقق قبل اختياره وعن الثالث بأن اآليت بأيهما آت بالواجب إمجاعا قيل إن أتى بالكل معا فاالمتثال أما بالكل 
جد أو بواحد معني وهو فالكل واجب أو بكل واحد فيجتمع مؤثرات على أثر واحد أو بواحد غري معني ومل يو

املطلوب وأيضا الوجوب معني فيستدعي حمال معينا وليس الكل وال كل واحد وكذا الثواب على الفعل والعقاب 
على الترك فإذا الواجب واحد معني وأجيب عن األول بأن االمتثال بكل واحد وتلك معرفات وعن الثاين بأنه 

ستدعي علة من غري تعيني وعن اآلخرين بأنه يستحق ثواب وعقاب أمور يستدعي أحدها ال بعينه كاملعلول املعني امل
  ال جيوز ترك كلها وال جيب فعلها 

  قوله يف أحكامه يعين يف أحكام احلكم وذكر يف هذا الفصل سبع مسائل 

وىل يف أقسام واإلمام ذكرها بعينها يف باب األوامر يف القسم الثاين منه يف املسائل املعنوية وجعل املسائل الثالث األ
الوجوب ألنه حبسب املأمور به ينقسم إىل معني وخمري وحبسب وقت املأمور ينقسم إىل مضيق وموسع وحبسب 

املأمور ينقسم إىل واجب على التعيني وواجب على الكفاية وجعل املسائل األربع األخرية يف أحكام الوجوب ولو 
 واملوسع وفرض الكفايةف مما وقع الكالم فيه ويف فعل املصنف كذلك كان أحسن وكأن عذره يف ذلك املخري

حتقيق عروض ذلك الواجب فحسن البحث يف أن الوجوب هل له ذلك أو ال وهو حكم وبعد ثبوت هذا احلكم 
تصري الثالثة املذكورة أقساما للوجوب الذي هو قسم من أقسام احلكم فصح كل من االعتبارين وقوله مبعني يعين 

لتعيني بالشخص ال يتعلق الوجوب به ألن الشخص دخل يف الوجود وما دخل يف الوجود ال معني النوع وإال فا
يصح التكليف به ملراده املعني املعلوم املتميز وقوله وقد يتعلق مببهم إشارة إىل أن املختار أو الواجب ال بعينه ونقل 

وقوم من نوابذ الفقهاء املعينني هلم على القاضي إمجاع سلف األمة وأئمة الفقهاء عليه خالفا لكثري من املعتزلة 
بدعتهم يف قوله أن الكل واجب وحرر بعض املتأخرين معىن اإلهبام يف ذلك فقال إن متعلق الوجوب هو القدر 

املشترك بني اخلصال وال ختيري فيه ومتعلق التخيري خصوصيات اخلصال وال وجوب فيها وعندي زيادة حترير أخرى 
يقال على املتواطئ كالرجل فال إهبام فيه فإن حقيقته معلومة متميزة عن غريها من احلقائق  وهو أن القدر املشترك

ويقال على املبهم بني شيئني أو أشياء كأحد الرجلني والفرق بينهما أن األول مل يقصد فيه إال احلقيقة اليت هي 
  مسمى الرجولية 

مل يعني و ولذلك مسي مبهما ألنه أهبم علينا أمره  والثاين قصد فيه أخص من ذلك وهو أحد الشخصني بعينه وإن
واألول مل يقل أحد بأن الوجوب يتعلق خبصوصياته كاألمر باإلعتاق فإن مسمى اإلعتاق ومسمى الرقبة متواطئ 

كالرجل فال يتعلق لألمر باخلصوصيات ال على التعيني وال على التخيري وال يقال فيه واجب خمري وال يأيت فيه 
  كثر أوامر الشريعة من ذلك اخلالف وأ



والثالث متعلق باخلصوصيات فلذلك وقع اخلالف فيه وأمجعت األمة على إطالق الواجب املخري عليه وال منافاة بني 
ما قلناه وما حكيناه عن بعض املتأخرين من تعلق الوجوب بالقدر املشترك لكن ما قلناه زيادة وهي تبيني أن ذلك 

فيه إىل اخلصوصيات وقول املصنف من أمور معينة إمنا قيد بقوله معينة ألهنا إذا كانت القدر املشترك أخص منظور 
غري معينة فإما أن يقع التكليف بالقدر املشترك بينها من غري نظر إىل اخلصوصيات فذلك ال يسمى إيهاما بل هو 

يف غري اإلهبام فيستحيل لعدم كاإلعتاق على ما سبق وليس كالمنا فيه وإما أن ينظر إىل اخلصوصيات كما ذكرناه 
العلم هبا وحنن مرادنا هنا باملعينة املعلومة املتميزة فلذلك قيد بقوله املعينة ليبني صورة املسألة وخصال الكفارة يعين 

كفارة اليمني وهي اإلعتاق واإلطعام والكسوة فإهنا خيري فيها وكذا ما هو على التخيري من كفارات احلج وقوله 
ستعدين لالمامة يعين إن خال الوقت عن إمام وهناك مجاعة جيب نصب واحد وكذا قال غريه وهو ونصب أحد امل

صحيح إال أنه من القسم األول الذي قلنا إن الوجوب فيه متعلق بالقدر املشترك من غري نظر إىل اخلصوصيات 
من الواجب املخري بني القسمني مجيعا  كاعتاق رقبة فينبغي أال ميثل به ومجاعة من أصحابنا ومن املعتزلة ذكروا أمثلة

والصواب ما قدمته نعم يف أهل الشورى الذي جعل عمر رضي اهللا عنه األمر فيهم وحنوه يتعلق األمر بأعياهنم 
فيحسن أن يكون مثاال للواجب املخري وقول املعتزلة إن الكل واجب على املعىن املذكور مأخذهم فيه أن احلكم 

اب شيء يتبع حلسنه اخلاص به فلو كان واحد من الثالثة واجبا واالثنان غري واجبني خلال يتبع احلسن والقبح فإجي
اثنان عن املقتضى للوجوب فال بد أن يكون كل واحد خلصوصه مشتمال على صفة تقتضي وجوبه وكل منهما 

  يقوم مقام اآلخر فيوصف كل منهما بالوجوب والتخيري معا 
ن املشتمل على احلسن املقتضي للوجوب هو أحدها ال خصوص كل منها فلذلك كان وحتقيق هذا الكالم إمنا ينتج أ

معىن كالمهم إجياب أحدها على اإلهبام وإمنا قصدوا الفرار من لفظ يوهم أن بعضها واجب وبعضها ليس بواجب 
  وأنه ال خيري بني الواجب وبني غريه وأصحابنا ال يراعوان احلسن والقبح وجيوزون التخيري 

ما يظن أن فيه مصلحة وبني ما ال مصلحة فيه ومع ذلك مل يقولوا بوجوب واحد معني وإمنا قالوا بوجوب أحدها بني 
من غري تعيني ألنه مدلول لفظ األمر ومدارهم يف إثبات األحكام فإذا نظرنا إىل جمرد ذلك مل يكن فرق يف املعىن بني 

منهم وتبعهم املصنف وإذا دققنا البحث وقررنا ما مذهب أصحابنا ومذهب املعتزلة وبذلك صرح طوائف منا و
  ع القدر املشترك اخلصوصيات أوال أمكن أن يقال يف خصال الكفارة احتماالن قدمناه من الفرق بني أن يراد م

  أحدمها أن يكون الواجب القدر املشترك بني اخلصال 
والثاين أن يكون كل خصلة واجبة على تقدير أال نفضل عنها وكل من االحتمالني ميكن أن يقرر على مذهبنا 

وبه يفترق احلال بينه وبني إعتاق رقبة فإن الثابت فيه األول ال غري ومذهبهم واألقرب إىل الكالم الفقهاء الثاين 
وقول املصنف فال خالف يف املعىن قد علمت أنه ميكن متشيته وميكن التوقف فيه لظهور معنيني ميكن أن يذهب إىل 

ن هو املوصوف كل منهما ذاهب واألوفق بقواعد املعتزلة األول وهو تعلق الوجوب بالقدر املشترك ال غري حىت يكو
باحلسن وبقواعدنا يصح ذلك وغريه وهو األقرب إىل كالم الفقهاء وهو املختار وإن يكن بني املعنيني تباعد لكن 

يظهر أثره يف أمور منها أنه إذا فعل خصلة يقال على ما اخترناه إهنا الواجب وأما على املعىن اآلخر فينبغي أن يقال 
  واجب إن الواجب تأدى هبا ال أهنا هي ال

وقوله قيل الواجب معني عند اهللا دون الناس هو قول ترويه املعتزلة عن أصحابنا ويرويه أصحابنا عن املعتزلة واتفق 
الفريقان على فساده وعندي أنه مل يقل به قائل وإمنا املعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم يف تقرير تعلق الوجوب 

  واية أصحابنا عن املعتزلة فال وجه له ملنافاته قواعدهم باجلميع ذلك فصار معىن يرد عليه وأما ر



وقوله رد بأن التعيني حييل ترك الواحد أي ألن الواجب ال جيوز تركه والتخيري جيوزه أي جيوز الترك ضرورة فالزم 
  تمع الزمهما ألنه التعيني والزم التخيري ال جيتمعان فامللزومان ومها التعيني والتخيري ال جيتمعان ألهنما لو اجتمعا الج

  يلزم من وجود امللزوم وجود الالزم والتخيري ثابت باإلتفاق يف الكفارة فانتفى التعيني 
وقوله قيل حيتمل أن املكلف خيتار املعني أو يعني ما خيتاره أو يسقط بفعل غريه يعين وعلى كل من االحتماالت 

التعيني يف نفس األمر والتخيري يف الظاهر وأما الثاين فألن التخيري الثالثة ال يتناىف التعيني والتخيري أما يف األول فألن 
قبل االختيار والتعيني بعده وأما الثالث فألنا مننع أن الواجب ال جيوز تركه مطلقا بل هو الذي ال جيوز تركه بغري 

  بدل 
بعضهم الكسوة وبعضهم وقوله وأجيب عن األول بأنه يوجب تفاوت املكلفني فيه أي إذا اختار بعضهم اإلطعام و

اإلعتاق يكون الواجب على كل منهم ما اختاره معينا عند اهللا وهو خالف اإلمجاع إلمجاع العلماء على أن حكم 
اهللا يف كفارة اليمني واحد بالنسبة إىل اجلميع وعن الثاين بأن الوجوب حتقق قبل اختياره وإال ملا أمث بتركه فإما أن 

ن معينا عاد الكالم وإال بطل قوهلم وعلى الثالث أن اآليت بأيها آت بالواجب ألنه يف يكون معينا أو خمريا إن كا
ضمنه وعلى كل التقديرين ال يكون الواجب حارجا عنه فال يسقط بفعل غريه ووليس كالسنة اجملزئة عن الفرض 

  وال كالبدل اجملزئ عن املبدل 
سه إن أمكن ذلك أو بوكالء فاالمتثال إما بالكل أي اجملموع وقوله قيل إن أتى بالكل معا يعين دفعة واحدة إما بنف

فاجملموع واجب ومن ضرورته وجوب كل واحد وإن كان االمتثال بكل واحد فيجتمع مؤثرات على أثر واحد 
وهو حمال ألن املؤثر التام يستغين به األثر عن غريه مع احتياجه إليه فلو اجتمع مؤثران على أثر واحد الحتاج 

واستغىن عنهما ويلزم أن يقع هبما وإن ال يقع هبما فيجتمع النقيضان وإن كان االمتثال بواحد غري معني فغري  إليهما
املعني ال وجود له ألن كل موجود معني كما أن ما ليس مبعني ليس مبوجود ألنه عكس نقيضه وملا بطلت هذه 

املطلوب ألن ما وقع به هو املأمور به وأيضا الوجوب  األقسام الثالثة تعني الرابع وهو أن االمتثال بواحد معني وهو
  صفة الواجب وهو صفة معينة فال بد أن يكون موصوفها معينا وليس اجملموع وال 

كل واحد وال واحدا غري معني ملا سبق فثبت أنه معني وأيضا إذا أتى باجلميع فإن أثيب ثواب الواجب على اجملموع 
لزم ما سبق فال يثاب إال على واحد معني وأيضا إذا تركت اجلميع إن عوقب أو على كل فرد أو على غري معني 

على اجملموع أو على كل واحد أو على واحد معني لزم ما سبق فال يعاقب إال على ترك واحد معني فهذه أربعة أدلة 
  استدل هبا القول املردود 

ت ال مؤثرات فال يلزم اجتماع مؤثرات على وقوله وأجيب عن األول بأن االمتثال بكل واحد وتلك اخلصال معرفا
أثر واحد وأما املعرفات فيجوز اجتماعها على الشيء كافراد العامل للصانع وهذا اجلواب حيتمل أمرين أن يكون 

املقصود منه الرد على االستدالل فقط من غري بيان ما يعتقده من أن االمتثال مباذا وكأنه يقول دليلك ال ينتج أن 
د معني الحتمال أن يكون الواجب كل واحد ويكون االمتثال بكل واحد وال يلزم اجتماع مؤثرات الواجب واح

على أثر واحد وهذا إذا فسرنا االمتثال بفعل الواجب يلزم عليه أن ما يقع به االمتثال واجب ويكون اجلواب على 
  من كل واحد هذا جدليا واجلواب التحقيقي أن االمتثال بواحد ال بعينه وهو موجود يف ض

الثاين أن يكون جوابا حتقيقيا فإن االمتثال معناه إما فعل يتضمن مثل املأمور به إذا جعلناه افتعاال من املثل الذي هو 
الشبه وإما االنتصاب والقيام ألداء املأمور به إذا جعلناه من مثل على وزن ضرب أي انتصب وعلى كال التقديرين 



هو الواجب بل أن يكون الواجب حيصل به وال شك أن الواجب حاصل يف هذه  ال يستلزم أن يكون املمتثل به
الصورة بكل واحد لتضمنه له وقصده فيكون االمتثال بكل واحد وباجملموع أيضا لتضمنه الواجب وهذا واحد ال 

يقيا على بعينه أو يكون اإلمتثال بكل واحد وكل واحد واجبا على معىن ما قدمناه عن الفقهاء فيصري جوابا حتق
  املذهبني ويف الوجه األول هو جواب جديل على املذهبني 

  وقوله بواحد غري معني ومل يوجد جوابه أن غري املعني له معنيان 
  أحدمها املقيد بقيد عدم التعيني وهذا هو الذي مل يوجد 

مل يوجد ممنوع وهذا والثاين أخذه ال بقيد عدم التعيني وهذا موجود يف ضمن املعني وهو املقصود هنا فقولك و
جواب حتقيقي على املعىن املتفق عليه يف املذهبني وقوله بواحد معني وهو املطلوب وعللناه بأن ما وقع االمتثال به هو 

الواجب يتوجه عليه منع ملا قدمناه يف تفسري االمتثال وقوله عن الثاين يعين الوجوب وصفه معني فيستدعي حمال 
   بعينه كاحلرارة وهي معلول معني يستدعي إما الشمس وإما النار فهي علة غري معينة معينا فإنه يستدعي أحدها ال

واعلم أن املعني يطلق على الشخص وليس هو املراد هنا يف الطرفني ويطلق على املعلوم التمييز فإنه له تعني بوجه ما 
ني غريه إهبام فأحدها هبذا التفسري غري ويطلق على أحدها أيضا أنه يتعني هبذا االعتبار ويطلق على ما ليس بينه وب

معني والوجوب معني فلذلك جرى البحث وال يلزم أن يكون احملل مساويا للحال يف ذلك وقوله عن اآلخرين يعىن 
الثواب والعقاب بأنه مستحق ثواب أمور وال جيوز ترك كلها وال جيب فعلها يعين ثواب واجبات خمرية وهو أزيد 

اقتصر عليه أو ضم إليه نفال آخر أو نقص من ثواب الواجبات املعينة ولكل منها رتبة من من ثواب بعضها سواء 
الثواب عند اهللا تعاىل وكذا العقاب إذا تركها يستحق فالعقاب على ترك جمموع أمور كان املكلف خمريا بني ترك 

  أي واحد شاء منها بشرط فعل اآلخر 
واب الواجب على فعل أكثرها ثوابا ويستحق على الترك عقاب وقال بعضهم يف الثواب والعقاب إنه يستحق ث

أدوهنا عقابا فأما ما قاله يف العقاب فيظهر اجتاهه وما قاله يف الثواب مراده به الثواب على الواجب وما عداه تطوع 
اجبا وحكي يثاب عليه ثواب التطوع وهبذا يعلم أن اخلالف يف الثواب خالف يف أنه إذا فعل اجلميع ما الذي يقع و

القاضي قوال ثالثا أن الذي يقع واجبا هو العتق ألنه أعظم ثوبا ألنه أنفع وأشق على النفس وأرد عليه بأنه قد ال 
يكون كذلك وحيتمل عندي قول رابع وهو أنه ال يثاب ويعاقب إال على أحدها ألنه الواجب على قوهلم وهذا 

الصالة أو مسح مجيع الرأس يف الوضوء هل يقع اجلميع واجبا  اخلالف شبيه باخلالف فيما إذا طول الطمأنينة يف
  أوال ويعلم أن 

  حمل األقوال األربعة إذا فعل اجلميع أما قيد الفعل فليس إال ما قدمناه من أحدها واجلميع 
معناه كل  فرع إذا باع قفيزا من صربة فاملعقود عليه قفيز ال بعينه يعين القدر املشترك بني أقفزة الصربة وقالوا إن

واحد منها على البدل كما قالوا يف خصال الكفارة وعندي أنه كعتق الرقبة وقد تقدم حتريره وإذا اختار املشتري 
واحدا منها ال يقول إنه كان معينا بل يعني فيه إهبامه وكذا إذا دعت املرأة إىل تزوجيها من كفؤين زوجت من 

رأتيه أو أعتق إحدى عبديه فهو كخصال الكفارة سواء واالختصاص أحدمها كاملستعدين لإلمامة وإذا طلق إحدى ام
  للطالق والعتق بواحد معني فإذا اختار تعني ما خيتاره 

  تذنيب



  احلكم قد يتعني على الترتيب فيحرم اجلمع كأكل املذكى وامليتة أو يباح كالوضوء والتيمم أو يسن ككفارة الصوم 
ضل منها شيئا فأرخاه كاملذنب وذنبت البسرة بدأ فيها اإلرطاب من قبل التذنيب من قوهلم الرجل عمامته إذا أف

ذنبها فالتذنيب هنا معناه تتمة للمسألة وليس فرعا منها ألهنا يف املخري وهو يف املرتب ولكن التخيري والترتيب 
ع بينهما االضطرار اشتركا يف أن كال منهما حكم يتعلق بأمور فإباحة امليتة مرتبة على إباحة املضطر وحيرم اجلم

املبيح امليتة ووجوب التميم وإباحته مرتب على الوضوء الختصاصه حبالة العجز وقال املصنف إنه يباح اجلمع بينهما 
وكذا يف احملصول وغريه وكنت أصور هذا للطلبة مبا إذا خاف من استعمال املاء ملرض ومل ينته خوفه إىل أن يظن 

إنه يباح له التيمم ألجل اخلوف وال ميتنع الوضوء لعدم حتقق الضرر فإذا تيمم صح املانع من جواز استعمال املاء ف
تيممه فإذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك جاز كما قيل يف قوله تعاىل وأن تصوموا خري لكم وإذا جعلناه خطابا ملن ميكنه 

كان خريا له وال يقال فكان  الصوم وال يطيقه كالشيخ الكبري فيجوز له الفطر والفدية ولو محل على نفسه وصام
على قياس هذا أن يسن اجلمع ألن الوضوء أفضل ألنا نقول صحيح إن الوضوء أفضل لكن كالمه يف اجلمع وهو 
حيصل بإضافة التيمم إليه وليس بأفضل بل هو مباح وهذا التصوير على حسنه خيدش فيه شيء واحد وهو أنه إذا 

 ضرورة هنا فلم جيمع الوضوء والتيمم وإذا مل يكن اجتماعهما ال يوصف توضأ بطل التيمم فإهنا طهارة ضرورة وال
  باإلباحة وال بغريها 

  قوله ككفارة الصوم يعين ككفارة الوقاع يف صوم رمضان جيب به اإلعتاق 

آن فإن مل جيد فالصيام فإن مل جيد فاإلطعام وكذا كفارة الظهار ولو مثل هبا املصنف كان أحسن للنص عليها يف القر
وكفارة والوقاع قال بالتخيري فيها ميكن محل كالم املصنف على الصوم يف كفارة اليمني فإنه مرتب على اخلصال 

الثالث املخري فيها وأيا ما كان فاحلكم بأن اجلمع سنة حيتاج إىل دليل وال أعلمه ومل أر أحدا من الفقهاء صرح 
 دليل عليه ولعال مرادهم الورع واإلحتياط بتكثري أسباب باستحباب اجلمع وإمنا األصوليون ذكروه وحيتاجون إىل

براءة الذمة كما أعتقت عائشة رضي اهللا عنها عن نذرها يف كالم ابن الزبري رقابا كثرية وكانت تبكي حىت تبل 
  دموعها مخارها 

له مطلوب بل إذا وقع وهذه األقسام الثالثة اليت ذكرها املصنف يف املرتب ولعلهم أيضا مل يريدوا أن اجلمع قبل فع
كان بعضه فرضا وبعضه ندبا وعبارة القاضي تقتضي هذا ويكون هذا من باب النوافل املطلقة ومثل القاضي باملسح 

والغسل أيضا فإن أراد مسح اخلف فالقول بأنه إذا فعله بعد غسل الرجل يكون مندوبا يف غاية البعد وإذا كفرنا 
يأيت فيه اخلالف املشهور يف أنه إذا بطل اخلصوص هل يبطل العموم وهذه األقسام بالعتق صار بنية الكفارة ينبغي أن 

الثالثة اليت ذكرها املصنف يف املرتب ذكر يف احملصول مثلها يف املخري أيضا ومثل احملرم بتزويج املرأة من كفؤين 
بندب اجلمع يف خصال واملباح بستر العورة بثوب بعد ثوب املندوب باجلمع بني خصال كفارة احلنث وحكمه 

كفارة اليمني حيتاج إىل دليل كما قدمناه ومتثيله املخري بالتزويج من كفؤين والستر بثوبني مبين على ما سبق منه 
  ومن غريه 

  وعندي أن الواجب القدر املشترك كما سبق لكن التمثيل صحيح فيه أيضا 

  املسألة الثانية يف الواجب املوسع واملضيق



إن تعلق بوقت فإما إن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو املضيق أو ينقص عنه فيمنعه من مينع الثانية الوجوب 
التكليف باحملال إال لغرض القضاء كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بقي قدر تكبرية أو يزيد عليه فيقتضي 

األول بشرط العزم وإال جلاز ترك إيقاع الفعل يف جزء من أجزائه لعدم أولوية البعض وقال املتكلمون جيوز تركه يف 
الواجب بال بدل ورد بأن العزم لو صح بدال لتأدى الواجب به وبأنه لو وجب العزم يف اجلزء الثاين لتعدد البدل 
واملبدل واحد ومنا من قال خيتص باألول ويف اآلخر قضاء وقالت احلنفية خيتص باآلخر ويف األول تعجيل وقال 

ن بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا احتجوا بأنه لو وجب يف أول الوقت مل جيز الكرخي اآليت يف األول إ
  تركه قلنا املكلف خمري بني أدائه يف أي جزء من أجزائه 

كما أن الواجب ينقسم إىل معني وخمري كذلك ينقسم إىل مضيق وموسع واملضيق واملوسع باحلقيقة هو الوقت 
ومقصوده بالواجب الفعل الواجب إن زاد وقته على قدره فهو املوسع وإال  ويوصف به الواجب والوجوب جمازا

  فهو املضيق وعلى هذا قسمان 
أحدمها أن يساويه فيجوز التكليف به وقد وقع كصوم هنار رمضان ال يزيد الزمان على الواجب وال الواجب على 

  الزمان 

ع الفعل مجيعه يف الزمان الذي ال يسعه فلم يقع والثاين أن ينقص الوقت عن الفعل فإن كان الغرض من ذلك وقو
هذا يف الشريعة وهو تكليف ما ال يطاق جيوزه من جوزه ومينعه من منعه وإن كان الغرض أن يبتدئ يف ذلك الوقت 
ويتمه بعد ذلك أو يثبت يف ذمته ويفعله كله بعد ذلك فهذا جائز وواقع بينهما فيما لو أسلم الكافر أو أفاق اجملنون 

بلغ الصيب أو طهرت احلائض وقد بقي من الوقت مقدار ركعة ووسع ما بعده بقيتها فإن تلك الصالة جتب وكذا  أو
إذا بقي مقدار تكبرية على أصح القولني كالركعة وهذا يطرد يف الصلوات اخلمس وإذا كان كذلك يف آخر وقت 

الظهر واملغرب وكذلك مثل املصنف بالظهر صالة جيمع ما قبلها معها كالعصر والعشاء فتجب األوىل أيضا فيها 
  وأطلق القضاء حىت يشتمل وقت الضرورة وهو وقت العصر بالنسبة إليها 

والضمري يف قول املصنف يساوي وينقص ويزيد للوقت ويف قوله وهو تصح إعادته للوقت والوجوب وللواجب 
  وهو مقصوده على ما سبق 

الصالة إذا وقع بعضها خارج الوقت يكون قضاء أما كلها وإما وقوله لغرض كأنه بىن على قول من يقول إن 
اخلارج عنها والصحيح من مذهب الشافعي أنه متىى وقع ركعة منها يف الوقت فالكل أداء ومل يقل بأن وقت 

الصبح مثال خيرج بطلوع الشمس مطلقا بل قال إن طلعت الشمس ومل يصل منها ركعة فقد خرج وقتها واستدل 
له صلى اهللا عليه و سلم من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وقليل من الفقهاء على ذلك بقو

  اليوم من حيرر هذا بل يعتقد أن احلكم باألداء جيعل ما بعد الوقت تابعا للركعة الواقعة يف الوقت مع 

  خروج الوقت ولو محل كالم املصنف على القضاء اللغوي انتفى عنه هذا االعتراض 
قوله للظهر قد بينا أنه الاختصاص هلذا احلكم هبا وقوله الزائل عذره مستنده تسمية الفقهاء األشياء املذكورة و

  أعذارا وإن كان الفكر ليس بعذر وقوله تكبرية بناء على األصح 
  وقوله فيقتضي من هنا إىل آخر الكالم يف حكم الواجب املوسع 

به ومنهم من أنكره أما املعترفون به فجمهور الفقهاء ومجهور املتكلمني  واعلم أن الناس اختلفوا فمنهم من اعترف
من األشعرية ومن املعتزلة وهؤالء املعترفون اختلفوا يف جواز تركه أول الوقت بال بدل مع اتفاقهم على أنه يقتضي 



حىت خيلو الوقت كله  إيقاع الفعل يف أي جزء كان فجمهور الفقهاء قالوا جبواز تركه يف أوله بال بدل وال يعصى
عنده وهذا الذي قدمه املصنف ومجهور املتكلمني قالوا ال جيوز تركه إال ببدل واتفقوا على أن ذلك البدل هو العزم 
فإذا تضيق الوقت تعني الفعل ونصر القاضي هذا القول ورده اإلمام وغريه بأن العزم لو صلح بدال لتأدى الواجب 

أن يقولوا هو بدل عن فعله يف أول الوقت ال عن فعله مطلقا إال أن ذلك يعكر عليهم به ويف هذا الرد نظر ألن هلم 
ألن فعله يف أول الوقت خلصومه ليس بواجب فال حيتاج تركه فيه إىل بدل فاجلواب احملرر أن يقال إما أن يكون 

الواجب أوال إن كان فيتأدى  الفعل يف األول واجبا أوال إن مل يكن فال حاجة إىل البدل وإن كان فإما أن يكون كل
  ببدله وإال فيلزم أن يكون واجبان وال دليل عليه 

وقوله لو وجب العزم يف اجلزء الثاين لتعدد البدل واملبدل واحد ممنوع أن املبدل واحد ألن العزم يف اجلزء األول 
اين فالبدل متعدد واملبدل متعدد بدل عن الفعل يف اجلزء األول والعزم يف اجلزء الثاين بدل عن الفعل يف اجلزء الث

وإمنا الوجوب ما ذكرناه وهنا فرغ الكالم على الفرق املعترفني بالواجب املوسع وأما املنكرون له فقد تضمنهم قوله 
ومنا إىل آخره ومجيعهم ثالث طوائف وزاد غريه رابعة وفرقة خامسة قالوا خيتص باألول فإن فعله فيه كان أداء وإن 

  آخر الوقت كان قضاء وهذا القول نسب إىل  أخره وفعله يف

بعض أصحابنا وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه وال يوجد يف شيء من كتب املذهب وىل حني من 
  الدهر أظن أن الوهم سرى إىل ناقله من قول أصحابنا إن الصالة جتب بأول الوقت وجوبا موسعا 

صبون اخلالف يف ذلك مع احلنفية وقوهلم إمنا جيب بآخره وقصد أصحابنا وقول بعضهم جتب يف أول الوقت وين
بقوهلم جتب الصالة يف أول الوقت كون الوجوب يف أول الوقت ال كون الصالة يف أول الوقت واجبة فحصل 

افعي االلتباس يف العبارة ومتعلق اجلار واجملرور مث وقفت يف األم يف كتاب احلج يف ذلك اجلزء اخلامس قال الش
ذهب بعض أهل الكالم أن فرض احلج على املستطيع إذا لزمه يف وقت ميكنه فتركه يف أول ما ميكنه كان آئما كمن 

ترك الصالة حىت ذهب الوقت وجيزئه حجة بعد أول سنة من مقدرته قضاء كالصالة بعد ذهاب الوقت مث أفادنا 
ها يف الوقت وفيما نذر من صوم أو وجب عليه بعضهم ذلك يف الصالة إذا دخل وقتها األول فتركها وإن صال

بكفارة أو قضاء فقال فيه كله مىت أمكنه فأخره فهو عاص بتأخريه مث قال يف املرأة جيرب أبوها وزوجها على تركها 
  هلذا املعىن وقاله معه غريه ممن يفيت انتهى 

قل الشافعي فالتبس ذلك على بعده فقد ثبت بنقل الشافعي هذا املذهب عن غريه فلعل بعض الناس نقل ذلك عن ن
وظن أنه من مذهب الشافعي وعلى كل تقدير الخيرج نقله عن أصحابنا عن الوهم مث ظاهر كالم الشافعي كما ترى 

أن القائل به يقول باإلمث والعصيان بالتأخري عن أول الوقت والقاضي أبو بكر نقل إمجاع األمة على أن املكلف ال 
لوقت ولذلك قال بعضهم إنه يف آخر الوقت يسد مسد األداء وما نقله الشافعي أثبت وأوىل يأمث بتأخريه عن أول ا

وينبغي إسقاط هذه اللفظة واإلقتصار على قوله قضاء كما فعل املصنف وعدم نسبة ذلك إىل بعض أصحابنا بل 
  ينقله قوال مطلقا كما نقله القاضي قوال مطلقا 

  الرد عليه عدم داللة األمر املطلق ومل يرد املصنف على هذا القول ووجه 

  على الفور مع ظهور األدلة من الكتاب وسري السلف على جواز التأخري إىل أثناء وقت الصالة 
  الفرقة الثانية احلنفية 

  قالوا خيتص باآلخر ويف األول تعجيل يسقط الفرض به أو نفل مينع من الوجوب على اختالف عنهم يف املنقول 



  لكرخي الثالثة مقالة ا
  املقالة الرابعة حكيت عن الكرخي أن الواجب يعني بالفعل يف أي وقت كان 

املقالة اخلامسة أن الوجوب خيتص باجلزء الذي يتصل األداء به وإال فآخر الوقت الذي يسع الفعل وال يفضل عنه 
تصل به األداء وإال وهذا هو املشهور عند احلنفية ألن سبب الوجوب عندهم كل جزء من الوقت على البدل إن ا

فآخره وإمنا عدت هذه الفرقة من املنكرين للواجب املوسع مع قوهلم إن الصالة مهما أديت يف الوقت كانت واجبة 
ألهنم مل جيوزوا أن يكون الوقت فاضال عن الفعل وقول املصنف احتجوا أي احلنفية ومن قال قريبا من قوهلم 

  كالكرخي وبقية املقاالت اليت حكيناها 
  وقوهلم وجب يف أول الوقت فيه ما نبهنا عليه من اإللباس ألن فيه معنيني 

أحدمها لو وجب يف أول الوقت فعله يف أول الوقت وهذا هو الذي قصدوه وقوهلم مع ذلك مل جيز تركه ميكن منعه 
ئز وميكن تسليمه على مذهب املتكلمني ألن الواجب ال جيوز تركه وترك بدله أما تركه وحده مع اإلتيان ببدله فجا

  وال يضرنا 
واملعىن الثاين لو وجد يف أول الوقت فعله يف أي جزء كان وهذا مقصودنا ومع هذا ال يصح قوهلم مل جيز تركه يف 

  أول الوقت ألن الذي ال 

جيوز تركه هو الواجب وفعله أول الوقت ليس بواجب والواجب هو الفعل يف أي جزء كان وهذا جيوز تركه وهذا 
  ول املصنف قلنا املكلف خبري معىن ق

فائدة قول املصنف إن تعلق بوقت حيتمل أن يريد به أن تعلق الوقت على سبيل القصد كما فسرنا العبارة املؤقتة به 
فيما سبق وحيترز به عما ال يكون لذلك فال يقال فيه ينقسم إىل مضيق وموسع وإن كان يلزمه الوقت ألن الفعل ال 

ا الواجب على الفور الذي مل ينص على وقته ال يقال فيه موسع وحيتمل أن يريد أنه مىت بد له من وقت وعلى هذ
تعني وقته سواء كان تعيينه بالنص عليه أم بداللة األمر عند من يراه فينقسم إىل مضيق وموسع ويكون كل واجب 

احلج من قال بفوريته إن مضيقا أو موسعا فما كان للتراخي فهو موسع بال إشكال وما كان للفور ليس مبوسع و
أطلق يلزمه ذلك وإن أراد إيقاعه يف السنة األوىل من سين اإلمكان يصري أشهر احلج من تلك السنة بالسنة إىل 

ابتدائه كالوقت املوسع لكن ينبغي أن يعذر يف التأخري إىل آخرها ألنه مغيا بيوم عرفة وأما التوسعة فيما بعد السنة 
  لقول بالفور األوىل فال وجه هلا مع ا

فرع املوسع قد يسعه العمر كاحلج وقضاء الفائت فله التأخري ما مل يتوقع فواته إن أخر لكرب أو مرض إذا أثبتنا 
الواجب املوسع فقد يكون وقته حمدودا بغاية تعلق به كالصالة وقد يكون مدة العمر كاحلج وقضاء الفائت حيث 

لى الصحيح دون الفائت بغري عذر فإنه على الفور على الصحيح قلنا بأنه على التراخي وهو إذا فات يعذر ع
عندهم وهذكا فصلوا يف الكفارات بني ما سببها معصية وغريها وحيث جوزنا التأخري يف ذلك ويف النذور مدة 
ة العمر فإن حكمنا بأنه ال يعصى إذا مات مل يتحقق معىن الوجوب وإن قلنا يضيق عليه عند االنتهاء إىل غاية معين
من غري دليل لزم تكليف ما ال يطاق كذا يف احملصول قال فلم يبق إال أن نقول جيوز له التأخري بشرط أن يغلب 

على ظنه أنه يبقى سواء بقي أم ال وإذا ظنه أنه اليبقى عصى بالتأخري سواء مات أم ال وهذا الذي قاله قول 
ء أم ال وال يلزم التكليف مبا ال يطاق ألنه كان والصحيح أنه إذا مات عصى سواء غلب على ظنه قبل ذلك البقا

  ميكنه املبادرة فالتمكن موجود وجواز التأخري بشرط سالمة العاقبة وتبني خالفه فتبني عدم اجلواز 



والوجوب حتقق مع التمكن فيقضى والفرق بينه وبني ما إذا مات يف أثناء وقت الصالة فإنه ال يعصى على الصحيح 
احلج وباملوت يف أثناء وقت الصالة مل خيرج وقتها ونظري احلج أن يفوت آخر وقت الصالة  بأن املوت خرج وقت

فإنه يعصى خبروج الوقت وقول املصنف فله التأخري على رأي اإلمام ظاهرا وباطنا وعلى رأينا ظاهرا فقط والباطن 
  جمهول احلال وال يلزم تكليف ما ال يطاق ملا قلناه 

فواته يعين فال جيوز التأخري كما قدمناه عن اإلمام وعبارة اإلمام إذا غلب ظنه وهو صحيح  وقوله ما مل يتوقع يعين
وأما التوقع فال يلزم منه الظن بل قد حيصل خوف فقط من غري غلبة ظن كما قدمناه يف الكالم على الواجب املخري 

ة اليت قدمها يف الصالة أنه إذا غلب واملرتب فكان الصواب أن يقول املصنف ما مل يظن فواته وإن أخر وهي احلال
  على ظنه أنه ال يعيش إىل آخر الوقت تضيق عليه فصار املوسع بالعمر يعصى فيه شيئني 

  أحدمها املوت على الصحيح 
  والثاين التأخري عن وقت يظن فوته بعده واملوسع مبا دون العمر يعصى فيه لشيئني 

  أحدمها خروج وقته 
ظن فوته بعده كاملوسع بالعمر ومن القضاء ما ال جيوز تأخريه مدة العمر كقضاء رمضان ال والثاين تأخريه عن وقت ي

  جيوز تأخريه حىت جييء رمضان آخر فهو بالنسبة إىل املعصية بالتأخري كالصالة وبالنسبة إىل عدم فواته كاحلج 

  املسألة الثالثة يف الواجب العيين والواجب الكفائي

كل واحد كالصلوات اخلمس أو أحدا معينا كالتهجد فيسمى فرض عني أو غري معني  الثالثة الوجوب إن تناول
كاجلهاد يسمى فرضا على الكفاية فإن ظن كل طائفة أن غريه فعل سقط عن الكل وإن ظن أنه مل يفعل وجب قيل 

شتراك إن الوجوب على الكفاية خمالف باحلقيقة للوجوب على األعيان وأن اسم الوجوب صادق عليهما باال
املعنوي وزعم بعضهم أن املخاطب بفرض الكفاية طائفة ال بعينها وهو ظاهر قوله تعاىل ولتكن منكم أمة يأمرون 

باملعروف وينهون عن املنكر والصحيح أن املخاطب به اجلميع لتعذر خطاب اجملهول خبالف خطاب املعني بالشيء 
وفرض العني يف أن فرض الكفاية املقصود منه حتصيل  اجملهول فإنه ميكن كالكفارة وإمنا يفترق فرض الكفاية
  مصلحته من غري نظر إىل فاعله ويف حتقيقه ثالثة معان 

  أحدها أن كل مكلف خياطب باجلهاد مثال فإن قام به طائفة سقط عن الباقني رخصة وختفيفا وحلصول املقصود 
ام غريه به تبني أنه مل يكن خماطبا ليس أنه خوطب والثاين أن كل مكلف خماطب به إن مل يقم غريه به وعلى هذا إذا ق

  مث سقط 
والثالث أن كل مكلف غري خماطب به وجمموعهم خماطبون بأن يكون من بينهم طائفة تقوم هبذا الفعل وال يقال يلزم 
م أن يكون الشخص مكلفا بفعل غريه ألنا نقول كلفوا مبا هو أعم من فعلهم وفعل غريهم وذلك مقدور حتصيله منه

  وألهنم قادرون أن خيرجوا طائفة منهم لذلك وفرض العني املقصود منه 

امتحان كل واحد مبا خوطب به حلصول ذلك الفعل منه بنفسه ال يقوم غريه مقامه وقد يكون من فرائض األعيان 
  على مجاعة ما يشترط يف فعل غريه كاجلمعة ال تصح إال من مجاعة وصارت الواجبات ثالثة 

  ب على الشخص ويسقط بفعل غريه وهو فرض الكفاية أحدها ما جي
  والثاين ما ال يعترب معه غريه أصال 



  والثالث ما يعترب يف األداء وكالمها فرض العني وال يسقط بفعل الغري 
إذا عرفت هذا فنقول إن قوله إن تناول كل واحد فيسمى فرض عني لك أن تعترض عليه فيه ملا علمت أن فرض 

  ى الصحيح وتعتذر عنه بأنه استغىن باملثال بالصلوات اخلمس الكفاية كذلك عل
وقوله أو واحدا معينا كالتهجد قاله مجاعة غريه وهو تفريغ على أن التهجد كان واجبا على النيب صلى اهللا عليه و 
سلم وحده وأن ذلك من خصائصه وهذا وإن كان مشهورا عند أكثر املتأخرين من الشافعية فالصحيح الذي نص 

ليه الشافعي خالفه وأن وجوب التهجد منسوخ عنه صلى اهللا عليه و سلم وعن غريه وحني كان واجبا كان عليه ع
وعلى غريه وقد اختص النيب صلى اهللا عليه و سلم بوجوب أشياء ال خالف فيها منها التخيري لنسائه وغريه وقوله 

  ميع وقد بينا أن الصحيح خالفه أو غري معني إمنا يتم عند من يرى أن فرض الكفاية ليس على اجل
مث إن كل ما يتناول املعني يتناول غري املعني لدخوله يف املعني فالعبارة احملررة أن تقول ويراد بالقصد ما قدمناه من 

مقصود فرض الكفاية أما إذا أريد معىن خوطب فال يصح أيضا ملا بينا أن اخلطاب فيهما للجميع وقوله فإن ظن إىل 
اإلمام مستدال بأن حتصيل العلم بأن الغري هل فعل أوال غري ممكن إمنا املمكن حتصيل الظن ولك أن تقول آخره قاله 

الوجوب على الكل معلوم فال يسقط إال بالعلم وليس فيه تكلف مبا ال ميكن ألن الفعل ميكن فيه حصول العلم مث 
 وليس كذلك فإن كل من جاهد أو طلب يقع قوهلم إنه يسقط بفعل البعض يوهم أن فعل غريهم بعد ذلك يقع نفال

  فعله 

فرضا وإن كان فيمن سبقه كفاية وكذا إذا صلى على اجلنازة ظائفة مث طائفة وقع فعل الثانية فرضا كاألوىل هذا 
  حتقيق أن اخلطاب للجميع وإمنا يسقط اإلمث بفعل من فيه كفاية رخصة وختفيفا 

ا أن يكون ذكر على لفظ كل أو على معىن طائفة وأهنا تطلق على وقول املصنف فإن ظن كل طائفة أن غريه إم
الواحد فإن كان األول فالذي أمجع عليه النحاة أن لفظ كل إذا أضيف إىل نكرة وجب مراعاة املضاف إليه وإن 
واحد كان الثاين فاحلق أن معىن طائفة ال يكون للواحد ألهنا مأخوذة من معىن الطواف واإلحاطة وذلك ال يكون بال

ولو سلم صدقها على الواحد فال اختصاص فيه بل يصدق على اجلمع كما يصدق على الواحد فال وجه للتذكري 
  إال إذا أريد الواحد وليس هو املراد هنا فكان التأنيث يف هذا املكان أوىل 

  املسألة الرابعة يف مقدمة الواجب

كان مقدورا قوله مطلقا احتراز من الوجوب املقيد الرابعة وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما ال يتم إال به و
بشرط كالزكاة وجوهبا متوقف على النصاب وال جيب حتصيله وجوهبا متوقف على اجلماعة واإلقامة وال جيب 

حتصيلهما وهذا متفق عليه وقوله وكان مقدورا احتراز من قدرة العبد على الفعل وداعيته املخلوقتني هللا تعاىل ال تتم 
ت املطلقة عليه وغريها إال هبما وال جيب حتصيلهما وال يتوقف الوجوب عليهما ومجلة ما يتوقف عليه الفعل الواجبا

إما أن يكون من فعل اهللا أو فعل العبد وكل منهما إما أن يتوقف عليه الوجوب أو ال فالذي من فعل اهللا يتوقف 
 يتوقف عليه الوجوب كخلق قدرة العبد وداعيته عليه الوجوب كالعقل وسالمة األعضاء اليت هبا الفعل والذي ال

والذي من فعل العبد ويتوقف عليه الوجوب كما سبق والذي ال يتوقف عليه الوجوب إما أن يكون مقدورا أو ال 
فغري املقدور ال يتحقق معه وجوب الفعل إال على القول بتكليف ما ال يطاق وحينئذ يصح وجوب غري املقدور مما 

واجب فال يصح اشتراط كونه مقدورا لذلك مل أر مثاال يصح اجتماع الوجوب معه إال القدرة يتوقف عليه ال



الداعية ورأيت مجاعة خبطوا يف ذلك وقولنا ما ال يتم الشيء إال به يشمل بالوضع ثالثة أشياء اجلزء والسبب 
ك وإمنا املراد السبب والشرط والشرط لكن اجلزء ليس مرادا هنا ألن األمر بالكل أمر به تضمنا وال تردد يف ذل

وأن األمر بالشيء هل يستلزم األمر بسببه أو شرطه أو ال ولذلك عرب بعضهم باملقدمة واملقدمة خارجة عن الشيء 
  مقدمة عليه خبالف اجلزء فإنه داخل فيه واملختار وجوب السبب والشرط كما ذكر املصنف 

  بتكليف ما ال يطاق من واجلزء إذا مل يكن مقدورا سقط وجوبه إذا مل نقل 

ضرورة ذلك عدم وجوب الكل حينئذ لكن بقي وجوب ما سواه من األجزاء لقوله صلى اهللا عليه و سلم إذا 
  أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

ن وهذا آخر ما كتبه الشيخ اإلمام العالمة اجملتهد شيخ اإلسالم واملسلمني تقي الدين بقية اجملتهدين أبو احلسن علي ب
عبد الكايف بن علي بن متام السبكي الشافعي رمحه اهللا ورحم أموات املسلمني ومتمه ولده قاضي القضاة تاج الدين 

  عبد الوهاب فسح اهللا يف مدته ونفع به آمني 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
سالم مفيت األنام قدوة وبه نستعني رب يسر قال سيدنا وموالنا الشيخ اإلمام العالمة األوحد البارع احلافظ شيخ اإل

األئمة حرب األمة ناصر السنة قامع البدعة عالمة العلماء وارث األنبياء فريد دهره ووحيد عصره قاضي القضاة تاج 
الدين ابت سيدنا وموالنا قاضي القضاة أوحد العلماء العاملني آخر اجملتهدين تقي الدين أيب احلسن السبكي 

  مني وأيده وأمده بعونه وأدام النفع به آمني الشافعي متع اهللا حبياته املسل
احلمد هللا رب العاملني احلمد هللا الذي جعل لنا من هذا الدين القيم شرعة ومنهاجا و وأطلع لنا يف مساء العلم 

الشريف من الكتاب والسنة سراجا وهاجا وقدر للفقيه أن يكون على اإلمجاع حمتاال وإىل القياس حمتاجا حنمده على 
ليت خصنا بعمومها ورجحنا على من سوانا بأدلة مفهومها واستوعب لنا ما وجد منها عند سربها وتقسيمها نعمه ا

ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده الشريك له شهادة ظاهرة غري مؤولة دائمة نستصحب أحكاما غري مبدلة نامية 
دنا حممدا عبده ورسوله الذي نسخ شرع من الثواب يوم املعاد فال حيتاج إىل بيان أحكامها اجململة ونشهد أن سي

قبله بشرعه املؤيد وأمر وهنى فأوجب وندب وحرم وأباح وأطلق وقيد واجتهد يف إبالغ ما أمر به فذب العقل عن 
فعل ما قرره وشيد صلى اهللا عليه و سلم وعلى آله وأصحابه الذين فهموا خطاب وضعه وقاموا بشرائط دينه 

ه فما منهم إال من قال مبوجب أصله وفرعه صالة تصل أخبارها إليهم بكرة وعشيا وتفد وعلموا أدلة شرعه واتبعو
أجناسها املتنوعة بفصوهلا املتميزة عليهم فتسلك صراطا سويا وختلص فتخلص قائلها من األهوال يوم ميوت ويوم 

كما حيتاج اجملالد إىل جتريد نصله يبعث حيا دائمة ما افتقر فرع إىل الرجوع إىل أصله واحتاج اجملادل إىل جتويد نصه 
  باقية ال ينعكس طردها وال يشتبه حمكمها 

بترهات امللحد وزخرف قوله ورضى اهللا عن التابعني هلم بإحسان املقتفني آثارهم احلسان وخص مبزيد الرضوان 
ال يرام وال يراع العلماء احلامني محى الشريعة أن يضام أو يضاع الوارثني بالدرجة الرفيعة هدى النبوة الذي 

الوافدين على حياطته باهلمة الشريفة حىت ال ينفك أو يشان ويشاع ال سيما اإلمام املطليب مستخرج علم أصول 
الفقه حممد بن إدريس الشافعي الذي ساد اجملتهدين مبا أصل وأنشأ وسار نبأ جمده والربق وراءه يتحرق عجله وهو 

سبيل بعلومه اليت غشاها من تقوى اهللا ما غشى وقدس أرواح أصحابه أمامه على مهل يتمشى وساق إىل سواء ال



  الذين زينوا أمساء العلوم من أنفسهم بزينة الكواكب وهاموا باتباع مذهبه املذهب وللناس فيما يعشقون مذاهب 
وجناحه وذادوا عن بيان ما أمجله وإيضاح ما أشكله والعلوم عطايا من اهللا ومواهب رضا يتكفل بنجاة كل منهم 

  ومير بروض اإلميان فيتعطر بأنفاسه رياحه ويفخر عقد اجلوزاء إذا كان درة يف وشاحه 
أما بعد فإن العلوم وإن كانت تتعاىل شرفا وتطلع يف افق الفخار من كواكبها شرفا فال مرية يف أن الفقه نتيجة 

رام من احلالل وتستبني مصابيح اهلدى من مقدماهتا وغاية هناياهتا وواسطة عقدها ورابطة حلها وعقدها به يعرف احل
ظالم الضالل وهيهات أن يتوصل طالب وإن جد املسري إليه أو يتحصل بعد اإلعيا والنصب عليه إال بعد العلم 

بأصول الفقه واملعرفة والنهاية فيه فإنه صفته وكيف يفارق املوصوف الصفة وقد نظرنا فلم نر خمتصرا أعذب لفظا 
باالعتناء وأمجع جملامع الثناء من كتاب منهاج الوصول إىل علم األصول للشيخ اإلمام العامل وأسهل حفظا وأجدر 

العالمة قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي بيض اهللا وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وروض تربته بغمام 
منهاج حممول على األعني وليس الغفران حىت يأيت يوم القيامة وما ثلم جانبه وال فض فوه فإنه موضوع على أحسن 

له منها من هاج بعبارة أعذب من ماء السحاب وألعب من ابنة الكرم بعقول أويل األلباب آل فضل البالغة إليه 
وآىل فضل اخلطاب أال يتمثل إال بني يديه وقد رأيت شراحه على كثرهتم مالوا إىل اإلجياز وقالوا وكأمنا ضاق هبم 

  م الفضاء الواسع فعد مقاهل

يف األلغاز قنع كل منهم حباجة يف نفسه من اسم التصنيف قضاها ومجع نفسه على ما شف به سجل الكتاب من 
تقارير إذ أنصف من نفسه ال يرضاها فشروحهم حتتاج إىل من يشرحها وكلماهتم تريد بسطة يف العلم واجلسم 

  توضحها 
يه أهبى وأهبج من الوشي املرقوم وأسرى وأسرع إىل وقد كان الشيخ اإلمام والدي رمحه اهللا شرع يف وضع شرح عل

اهلداية من طوالع النجوم عديد شهب الئحه ورسل سحب سائحه ومساه علم يهتدى بكوكبه وعالء قدر أخذ بلمة 
الفخر ومل يزامحه مبنكبه ال تنقشع عارضته وال نتوقع معارضته خضعت رقاب املعاين لكالمه وخشعت األصوات وقد 

وزاء وما رضيها دار مقامه لكنه أحسن اهللا إليه ما غاص يف حبره إىل القرار وال أوصل هالله إىل ليلة رأته جاوز اجل
البدار بل أضرب عنه صفحا بعد ألي قريب وتركه طرحا وهو الدر اليتيم بني إخوانه كالغريب وقد حدثتين النفس 

بالتكميل عليها ولكين استصغرهتا عن هذه الكبرية بالتذييل على هذه القطعة وأحاديث النفس كثرية وأمرتين األمارة 
وقلت للقلم أين تذهب وللفكر أين جتول أطنب لسانك أم أسهب ووقفت وقفة العاجز والنفس تأىب إال املبادرة مبا 

به أشارت وجرت على تيارها منادية أئت مبا أمرتك مبا استطعت وتوارى اللسان وما توارت فلما تعارض املانع 
وعلمت أن احلال إذا حاولت جمهودها قام هلا العذر الواضح فيما استقبلته ومضى أي مضى أعلمت واملقتضى 

الفكرة يف الدجنة والوجه والليل كالمها كاحل وشرعت فيه وقلت لعل الغرض يتم بربكته وبقصده الصاحل وجردت 
طريح على البساط وال عاد نصلها  مهة ما ورد رائدها إال وقد سئم من النشاط وال أغمد مهندها إال وقد ترك ألف

إال وقد قضى املأمول وال فترت عزائمها إال وقد حصلت على هناية السول وأعلمنا هذه اهلمة يف مدهلم الدجيور 
وصرفنا قلمها بشهادة النجوم وفلكها يدور فلم تنشب ليايل أسبلت جلباهبا وأرخت نقاهبا معدودة ساعاهتا ممدودة 

ا إىل أن اهنزمت تلك الليايل ودارت الدائرة عليها وجاء من النسيم العليل بشري الصبح باأللطاف اخلفية أوقاهت
متقدما بني يديها فواىف الصباح بكل معىن مبتكر وجال عرائس بدائعه فشنف السمع وشرف البصر وجاء كتابا 

  ساطعا نور مشسه ومشس السماء يف غروب طالعا 



ا يراد منه يف كل طريقه جائزا حقا على مقاالت املتقدمني واملتأخرين يف أفق الفخار على أحسن أسلوب جائزا مل
وحسبك مبن جمازه حقيقة فأسأل اهللا تعاىل أن يعم النفع به وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي موجبا للفوز لديه وقد 

املعني خبفي ألطافه  وصل والدي الشيخ اإلمام جزاه اهللا اخلري إىل مسألة مقدمة الواجب وحنن نتلوه واهللا املوفق
  واحملقق لرجاء العبد بإسعاده وإسعافه 

  قال املصنف رمحه اهللا

  الرابعة وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما ال يتم اال به وكان مقدورا 
قال والدي تغمده اهللا برمحته قوله مطلقا احتراز من الوجوب املقيد كشرط الزكاة وجوهبا متوقف على النصاب وال 

واجلمعة وجوهبا متوقف على اجلماعة واالقامة يف بلد وال جيب حتصيلهما وهذا متفق عليه وقوله وكان  جيب حتصيله
مقدورا احتراز من قدرة العبد على الفعل وداعيته املخلوقتني هللا تعاىل ال تتم الواجبات املطلقة عليه كالصالة وغريها 

لة ما يتوقف عليه الفعل اما أن يكون من فعل اهللا تعاىل إال هبما وال جيب حتصيلهما وال يتوقف الوجوب عليهما ومج
أو فعل العبد وكل منهما اما أن يتوقف عليه الوجوب اوال فالذي من فعل اهللا تعاىل ويتوقف عليه الوجوب كالعقل 

وسالمة االعضاء اليت هبا الفعل والذي ال يتوقف عليه الوجوب خلق قدرة العبد وداعيته والذي من فعل العبد 
ويتوقف عليه الوجوب اما أن يكون مقدورا أوال فغري املقدور ال يتحقق معه وجوب الفعل اال على القول بتكليف 
ما ال يطاق وحينئذ يصح وجوب غري املقدور مما يتوقف عليه الواجب فال يصح اشتراط كونه مقدورا فلذلك مل أر 

  اعة خطبوا يف ذلك مثاال يصح اجتماع الوجوب معه اال القدرة والداعية ورأيت مج
وقولنا ما ال يتم الشيء اال به يشمل بالوضع ثالثة أشياء اجلزء والسبب والشرط لكن اجلزء ليس مرادا هنا ألن 

األمر بالكل أمر به تضمنا وال تردد يف ذلك وامنا املراد السبب والشرط وأن األمر بالشيء هل يستلزم األمر بسببه 
  عنه باملقدمة واملقدمة خارجة عن الشيء  أو شرطه أو ال ولذلك عرب بعضهم

متقدمة عليه خبالف اجلزء فانه داخل فيه واملختار وجوب السبب والشرط كما ذكره املصنف واجلزء إذا مل يكن 
مقدورا سقط وجوبه إذا مل نقل بتكليف ما ال يطاق ومن ضرورة ذلك عدم وجوب الكل حينئذ لكن يبقى وجوب 

  صلى اهللا عليه و سلم  ما سواه من األجزاء لقوله
  إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

قلت هذا ما وقف عنده والدي الشيخ االمام تغمده اهللا برمحته و رضوانه ومن هنا أبتدئ وباهللا التوفيق فأقول ال 
جزاء مزيد على حسن ما ذكره وأما قوله إذا مل جيب الكل لعدم القدرة على اجلزء يبقى وجوب ما سواه من األ

فصحيح ومستنده احلديث الذي أورده وهو القاعدة اليت يذكرها الفقهاء امليسور ال يسقط باملعسور وسنلتفت ان 
  شاء اهللا يف ذيل املسألة اليها 

  قال قيل يوجب السبب دون الشرط وقيل ال فيهما 
كالوضوء للصالة أو عرفت املذهب املختار وقال قوم يوجب السبب وال يوجب الشرط سواء كان شرطا شرعيا 

عقليا كترك ضد الواجب أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه وقيل ال يوجبه مطلقا هذه املذاهب اليت 
حكاها املصنف ويف املسألة مذهب رابع ارتضاه امام احلرمني واختار ابن احلاجب أن وجوب الشيء مطلقا يوجب 



  الشرط الشرعي دون العقلي أو العادي 
  ن التكليف باملشروط دون حمال قيل خيتص بوقت وجود قال لنا أ

  الشرط قلنا خالف الظاهر قيل اجياب املقدمة أيضا كذلك قلنا ال فان اللفظ مل يدفعه 
ملا اشترك املذهبان اللذان حكامها آنفا يف عدم اجياب الشرط رد عليهما بالدليل املذكور وقوله التكليف باملشروط 

  تمل ثالثة معان دون الشرط هذه العبارة حت
أحدمها التكليف باملشروط دون التكليف بالشرط ونقرر استحالته بأنه إذا مل جيب الشرط جاز تركه فنقدر هذا 

اجلائز واقعا فيصري واقعا كاملعىن الثاين وسنقرر ان شاء اهللا استحالته ولكن هذا املعىن ليس مراده ألنه حمل النزاع 
لوب وألنه حيوج اىل اضمار وألن قوله بعد ذلك قيل خيتص بوجود الشرط يرشد فلو أراده لكان مصادرا على املط

  اىل خالفه وألن االمام صرح باملقصود فقال حال عدم املقدمة 
  املعىن الثاين أن يكون التكليف حال عدم الشرط وهذا هو املقصود وهو على قسمني أيضا 

يقاع املشروط حينئذ وال شك أن هذا تكليف مبا ال يطاق أحدمها وهو الثاين من املعاين يكلف وقت عدم الشرط با
واالستحالة جاءت من تضاد متعلق التكليف ووقته ال من خصوصه وال من خصوص وقته وقريب من هذه العبارة 

  أن خيتص التكليف بوقت عدم الشرط 
طلقا ومقتضى ذلك أال والثاين من القسمني وهو الثالث من املعاين أن يكلف وقت عدم الشرط بايقاع املشروط م

خيتص التكليف بوقت بل يوجد حال وجود الشرط وعدمه واملكلف به يف القسمني املشروط من حيث هو ال بقيد 
الشرط وال بقيد عدمه والتقييد يقيد عدمه مستحيل يف نفسه ويقيد وجوده يلزم منه طلب الشرط كما هو املدعى 

  مقيد  أعين إذا كان املطلوب املشروط ووقت طلبه غري
إذا عرفت ذلك فنقول لو مل يوجب اجياب الشيء مطلقا ما يتوقف عليه ذلك الشيء لكنا قد كلفنا باملشروط من 

  غري التكليف بالشرط وهو تكليف 

مبحال ألنه إذا كان املشروط مكلفا به دون الشرط مل حيبب اإلتيان بالشرط وإذا جاز ترك الشرط لزم منه جواز 
اء الشرط مستلزم النتفاء املشروط فيلزم كون املشروط جائز الترك واجب الفعل وهو ترك املشروط ألن انتف

تكليف مبا يلزم من احملال فتعني أن يكون التكليف باملشروط موجبا للتكليف بالشرط وإن أثبت ذلك يف الشرط 
  ففي السبب بطريق أوىل فإن من قال بوجوب الشرط قال بوجوب السبب من غري عكس 

الدليل وقول املصنف التكليف باملشروط دون الشرط حمال فيه نظر ألنا نفرق بني التكليف باحملال  هذا تقرير
والتكليف احملال فاألول هو تكليف العاقل الذي يفهم اخلطاب مبا اليطيقه وهو حمل اخلالف يف تكليف ما ال يطاق 

  ألن املخاطب به يعلم أنه مكلف بذلك 
ماد ومن ال يعقل من األحياء فهذا تكليف احملال واتفق أهل احلق قاطبة على أنه ال والثاين مثل تكليف امليت واجل

يصح نقل هذا االتفاق القاضي أبو بكر رمحه اهللا فكان األحسن للمصنف أن يقول تكليف حمال كما قررناه وعذره 
موضعه ال يفرعون عليه يف ذلك أنه فرع على تكليف ما ال يطاق فإن األصحاب وإن أقروا بتكليف ما ال يطاق يف 

  وحييلون ما لزم عنه لكونه غري واقع يف الشريعة فحينئذ التكليف به حمال عند املانعني منه فيصح كالمه 
قوله قيل خيتص بوقت وجود الشرط اعترض اخلصم على الدليل املذكور بأنه مل ال جيوز أن خيتص التكليف 

ن غايته أن يقيد األمر ببعض األحوال ملقتض قام وهو الفرار من باملشروط حبال وجود الشرط وال امتناع يف ذلك فإ



تكليف احملال وأجاب املصنف بأن اللفظ مطلق ال اختصاص له بوقت وجود الشرط خالف الظاهر واعترض 
اخلصم أيضا بأن اجيابكم املقدمة أيضا خالف الظاهر ألن ظاهر األمر ال يدل عليه فإذا جاز خمالفة الظاهر من هذا 

جه فلم ال جيوز من الوجه الذي ذكرناه وأجاب املصنف بأن خمالفة الظاهر عبارة عن إثبات ما ينفيه اللفظ أو الو
نفي كا يثبته اللفظ ظاهرا وأما إثبات ما مل يتعرض اللفظ له بنفي وال إثبات فليس خمالفة للظاهر وحينئذ ال يكون 

  نفي وال إثبات خبالف ختصيص إجياب املقدمة خمالفة للظاهر إذ مل يدل اللفظ عليه ب

األمر بوقت وجود الشرط فإن اللفظ يقتضي الوجوب مطلقا فتقييده بوقت وجود الشرط دون ما سواه خمالفة 
للظاهر فإن قلت كيف يكون محل املطلق الصادق بصورة على أحد صوره خالف الظاهر وليس فيه إثبات ما ينفيه 

  إلطالق من كل صوره صار تقييده ه بصورة منافر لكونه مطلقا قال اللفظ وال نفي ما يثبته قلت ملا اقتضى ا

  تنبيه

مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصالة أو عقال كاملشي للحج أو العلم به كاإلتيان 
  باخلمس إذا ترك واحدة ونسي وستر شيء من الركبة لستر الفخذ 

مندرج حتت أصل كلي ووجه التعبري عنه بالتنبيه أن الكالم السابق نبه عليه  عرب اإلمام عن هذا بالفرع ووجهه أنه
  على سبيل اإلمجال حاصله أن مقدمة الواجب تنقسم إىل أمرين 

  أحدمها أن يتوقف عليه وجوب الواجب وهو نوعان 
  أحدمها أن يتوقف عليه شرعا كالوضوء مع الصالة 

  ج وعبارة املصنف املشي وقد يناقش فيها واألمر سهل الثاين أن يتوقف عليه عقال كالسري إىل احل
القسم الثاين أن يتوقف عليها العلم بوجود الواجب ال نفس وجود الواجب فلذلك إما اللتباس الواجب بغريه 

كاإلتيان بالصلوات اخلمس إذا ترك واحدة ونسي عينها فإن العلم بأنه أتى بالصالة املنسية ال حيصل إال باإلتيان 
س وإما أن يكون لتقارب ما بني الواجب وغريه حبيث ال يظهر حد مفرق بينهما وذلك كستر شيء من الركبة باخلم

لستر الفخذ فإن الفخذ والركبة متقاربان فالعلم بستر مجيع الفخذ الذي هو واجب إمنا حيصل بستر شيء من 
وذلك يف املرأة بال خالف ويف الرجل  الركبة للتقارب املذكور هذا ما ذكره وهو مبين على أن الفخذ نفسه عورة

على الصحيح وعلى أن الركبة نفسها ليست بعورة وهو الصحيح أيضا فإن قلت القول بإجياب اخلمس على من 
  نسي 

أحدها وجهل عينها عند من يوجب املقدمة واضح وأما من اليوجبها فماذا يفعل وما فائدة اخلالف قلت قد ال ينظر 
صويل يف كثري من الفروع وال جيعل هلا به تعلقا البتة وقد يقال بظهور فائدة اخلالف يف أنه هل الفقيه إىل اخلالف األ

يصلي اخلمس بتيمم واحد أو خبمس تيممات لكن الصحيح إجياب تيمم واحد وقضية القول بوجوب املقدمة إجياب 
وال يصلي بتيمم واحد أكثر مخس تيممات فإن قلت ما وجه القصور يف اإلجياب على تيمم واحد واخلمس فرائض 

من فريضة واحدة قلت األربعة من حيث إهنا مل ترد لنفسها منحطة عن مراتب الفرائض ولذلك قيل صالة ركعتني 
تطوعا أفضل من إحدى الصلوات األربع اليت هي غري واجبة يف نفس األمر وعد ذلك موضعا يفضل الندب فيه 

  ه الواجب وحنن لنا يف هذا نظر ليس هذا موضع



  فروع فقهية

  قال فروع األول لو اشتبهت املنكوحة باألجنبية حرمتا على معىن أنه جيب عليه الكف عنهما 
أما األجنبية فواضح وأما املنكوحة فالشتباهها باألجنبية فالكف عنهما هو طريق حصول العلم بالكف عن األجنبية 

ليه يف نفس األمر هي األجنبية فقط فمعىن حترميهما وإمنا قال على معىن أنه جيب عليه الكف عنهما ألن احلرام ع
عليه وجوب الكف عنهما فنبه عليه واعلم أن هذا النوع يف احلرمة ملا ال يتم الواجب إال به شبيه يف الوجوب 

  لإلتيان باخلمس إذا ترك واحدة ونسي عينها 
  لم أن سيعني إحدامها لكن ما مل يعني مل تتعني قال الثاين إذا قال إحداكما طالق حرمتنا تغليبا للحرمة واهللا تعاىل يع

إذا قال إحداكما طالق ومل ينو إحدامها على التعيني حرمت الزوجتان عليه إىل حني التعيني ألن كل واحدة منهما 
حيتمل أن تكون هي املطلقة فتحرم أو غري املطلقة فال حترم وإذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام والفرق بني هذا 

  الذي قبله أن إحدى املرأتني يف الصورة األوىل ليست حمرمة بطريق األصالة و

بل لالشتباه خبالف الفرع الثاين فإهنما يف ذلك سواء وأيضا فالزوج غري قادر على إزالة التحرمي يف األول دون الثاين 
ا ألن الطالق شيء معني فال وهذا الذي جزم به املصنف حكاه اإلمام مذهبا لبعضهم وقال حيتمل أن يقال حيل وطؤه

حيصل إال يف حمل معني فقبل التعيني ال يكون الطالق نازال يف واحدة منهن ويكون املوجود قبل التعيني ليس هو 
الطالق بل أمر له صالحية التأثري يف الطالق عند اتصال البيان به ال إنه طالق وإذا مل يوجد الطالق قبل التعيني 

القول لبقائه فيحل وطؤها معا معا هذا كالمه ونقل ابن رفعة عن كتاب الوزير ابن وكان احلل موجودا أوجب 
هبرية الذي حكى فيه ما اجتمع عليه األئمة األربعة وما اختلفوا فيه أن ابن هبرية من أصحابنا قال إذا طلق واحدة 

ئهن وله وطء أيتهن شاء وإذا وطيء من نسائه ال بعينها أو بعينها مث أنسيها طالقا رجعيا أنه ال حيال بينه وبني وط
واحدة انصرف الطالق إىل صاحبتها وهذا يعضد ما حاوله اإلمام وهو ضعيف ألنا نقول حمل الطالق القدر املشترك 
بينهما وهو إحدامها ال بعينه وهو متعني بالنوع وإن مل يكن متعينا بالشخص واستدعاء الطالق من حيث كونه وصفا 

  في فيه التعيني بالنوع متعينا حمال معينا يك
  سلمنا أنه يقتضي تعينا بالشخص ولكن نقول هو عند اهللا متعني 

بالشخص وحنن يف اخلارج ال نعلمه حىت يعينه العبد بالطالق النازل لوجوده من قادر على التصرف يف حمل قابل 
أوقعه ملا نفذ التصرف ولكن ال  فينفذ وال نفوذ له إال بوقوعه يف اخلارج منجزا ألنه كذلك أوقعه فلو مل يقع كما

حنكم ببطالن الزوجية إال من حني علمنا بذلك الشخص الذي كان مبهما علينا وال ينعطف على ما مضى جلهلنا يف 
  املاضي باحلال 

  قوله واهللا تعاىل يعلم أنه سيعني جواب عن سؤال مقدر وميكن أن يقرر على وجهني 
 سيعينها الزوج بعينها فتكون هي املطلقة يف علم اهللا تعاىل وإمنا هو مشتبه علينا أحدمها إن اهللا تعاىل يعلم املرأة اليت

وهذا سؤال أورده اإلمام على نفسه يف قوله باإلباحة فإن االشتباه يقتضي التحرمي وهو خالف ما مال إليه وجوابه 
لك جهل وهو حمال يف حق اهللا تعاىل بل أن اهللا تعاىل يعلم األشياء على ما هي عليه فال يعلم غري املعني معينا ألن ذ

علمه يف احلال بأنه سيعني يف املستقبل وهذا التقرير ماش على ما يف احملصول إال أنه يلزم منه أن يكون املصنف أورد 
  سؤاال على دعوى مل يدعها ومل يذكرها البتة وهي القول باإلباحة 



إال أن إحدى املرأتني يف ذلك وهي األجنبية حمرمة يف نفس  والثاين أن يقال ال فارق هذا الفرع والفرع الذي قبله
األمر وكل واحدة منهما هنا على حد سواء وحنن ال نسلم أن كل واحدة منهما حمتملة احلل واحلرمة حىت حيصل ما 

ا الطالق ال ذكرت بل اهللا يعلم احملرمة فهي معينة يف علمه تعاىل فال فرق لتعيني احملرمة يف نفس األمر كوهنا يقع عليه
  كوهنا مطلقة اآلن ملا عرفته وهذا التقرير ال معترض فيه على املصنف إال أنه مع التعسف خمالف ملا يف احملصول 

قال الثالث الزائد على ما ينطلق عليه اإلسم من املسح غري واجب وإال مل جيز تركه وجه تفريغ هذا على مقدمة 
عن حصول زيادة فيه كانت هذه الزيادة مقدمة للعلم حبصول الواجب  الواجب أنه ملا كان الواجب ال ينفك غالبا

  وقد أورد على املصنف أنه إذا كان الزائدد عنده مقدمة الواجب فيلزم أن حيكم 

عليه بالوجوب كستر شيء من الركبة وأجيب عنه بأن مراده باملقدمة هناك غري القسم الذي يكون التوقيف فيه من 
هذا فنقول الواجب إما أن يتقدر بقدر كغسل الرجلني واليدين وال كالم فيه أوال كمسح حيث اإلعادة إذا عرفت 

الرأس وكإخراج البعري عن الشاة الواجبة يف الزكاة وكذبح املتمتع بدنه بدل الشاة وحلقه مجيع الرأس وتطويل 
ة املنذورة فنقول اختلفوا يف أركان الصالة زيادة على ما جيوز االختصار عليه والبدنة املضحى هبا بدال عن الشا

القدر الزائد على الذي يعاقب على تركه وهو يف أمثلتنا ما يعد أقل ما ينطلق عليه االسم من املسح وقدر قيمة 
الشاة من البعري والبدنة وفوق الشعرات الثالث يف احللق وفوق قدر الوجوب يف الطمأنينة هل يوصف بالوجوب 

صنف إىل أنه ال يوصف بذلك ألن الواجب ال جيوز تركه وهذه الزيادة جائزة الترك فذهب اإلمام وأتباعه ومنهم امل
وقال آخرون يوصف بالوجوب ألنه إذا زاد على القدر الذي يسقط به الفرض ال يتميز جزء عن جزؤ لسقوط 

  الفرض به لصالحية كل جزء لذلك فتخصيص بعض األجزاء بوصف الواجب ترجيح من غري مرجح 
حمل اخلالف يف مسح الرأس هل هو ما إذا وقع اجلميع دفعة واحدة حىت إذا وقع مرتبا يكون الزائد  فإن قلت ما

  نفال جزما أم هو جار يف الصورتني 
  قلت لألصحاب يف ذلك وجهان فإن قلت ما فائدة اخلالف يف هذه الصورة 

  قلت 
  ا حكى النووي عن إمام احلرمني منها الثواب فإن ثواب الفريضة أكثر من ثواب النافلة بسبعني درجة كم

  ومنها إذا عجل البعري عن شاة واقتضى احلال الرجوع فهل يرجع جبميعه أم بسبعة وفيه وجهان يف شرح املهذب 
ومنها لو أخرج بعريا عن عشر من اإلبل أو مخسة عشر أو عشرين هل جيزيه فيه وجهان مبنيان على هذا اخلالف إن 

إذا أخرجه عن اخلمس فال يكفي بعري واحد بل ال بد يف العشرة من بعريين أو بعري قلنا بوقوعه كله فرضا فيما 
وشاة وهكذا وإن قلنا الفرض قدر مخسة فيجزئ ويكون متربعا يف العشرة بثالثة أمخاس على أن إمام احلرمني وغريه 

  أنكروا هذا البناء وليس هذا حمل القول فيه 
جب إال به فهو واجب صور يف الفقه منها مؤونة الكيل الذي يفتقر إليه واعلم أنه يضاهي قاعدة ما ال يتم الوا

  القبض على البائع كمؤونة إحضار املبيع الغائب ومؤونة وزن الثمن على املشتري ويف أجرة نقد الثمن وجهان 
  ومنها إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن غسله كله 

ق االكتراء أن على املكري اإلكاف والربذعة واحلزام وما ناسب ذلك ألنه ال ومنها إذا اكترى دابة للركوب فأطل
يتمكن من الركوب دوهنا وهي صور عديدة من أراد اإلحاطة فعليه بكتابنا االشباه والنظائر أمته اهللا تعاىل وقد كنا 

ها كثرية وحنن حنيل طالبها بعد يف أول املسألة وعدنا بااللتفات إىل قاعدة أن امليسور ال يسقط باملعسور والصور حتت



  ذكر القليل منها على كتابنا املذكور 
  فمنها لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره متنعه االحنناء لزم القيام خالفا أليب حنيفة 
تبعا إلمامه  ومنها لو مل يقدر على االنتصاب بأن تقوس ظهره لكرب أو زمانة فصار يف حد الراكعني فقد قال الغزايل

  أن يقعد وقال غريمها ال جيوز له 

  القعود فإن الوقوف راكعا أقرب إىل القيام من القعود فال ينزل عن الدرجة القرىب إىل البعدى 
ومنها لو وجد اجلنب من املاء ما ال يكفيه لغسله أو احملدث ما اليكفيه لوضوئه فأصح القولني أن جيب استعماله مث 

  على البعض ال تسقط بالعجز عن الباقي يتيمم ألن القدرة 
ومنها لو اطلع على عيب البيع ومل يتيسر له املبادرة بالرد وال اإلشهاد ففي وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان 

  هنا ويف الشفعة 
  ومنها لو مل يفضل معه يف الفطرة عما ال جيب عليه إال بعض صاع لزمه إخراجه على األصح 

شقص بثمن مؤجل فهل يأخذه الشفيع مؤجال كما أشتراه املشتري وأصح األقوال أن الشفيع ومنها إذا اشترى ال
باخليار بني أن يعجل ويأخذ الشقص يف احلال وبني الصرب إىل حيلولة األجل وعلى هذا فهل جيب تنبيه املشتري على 

  الطلب وجهان 
الذكر ما يتم به قدر الفاحتة أو يكررها سبعا  ومنها إذا كان حيسن آية فال خالف أنه يقرؤها وهل يضيف إليها من

  فيه قوالن 
  فإن قلت مل ال جرى قول أنه ال يقرأ تلك اآلية بل يأيت ببدل الفاحتة كلها كما إذا قدر على بعض وضوئه ونظائره 

  قلت كل آية من الفاحتة جيب قراءهتا بنفسها فال يأيت ببدهلا مع القدرة عليها واهللا أعلم 

  امسة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضهاملسألة اخل

قال اخلامسة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه ألهنا جزؤه فالدال عليه يدل عليها بالتضمن قالت املعتزلة وأكثر 
أصحابنا املوجب قد يغفل عن نقيضه قلنا ال فإن اإلجياب بدون املنع من نقيضه حمال وإن سلم فمنقوض بوجوب 

  املقدمة 
  ة املعروفة بأن األمر بالشيء هل هو هني عن ضده هذه هي املسأل

أعلم أنه ال نزاع يف أن األمر بالشيء هني عن تركه بطريق التضمن وإمنا احتلفوا يف انه هل هو هني عن ضده 
  الوجودي على مذاهب 

  أحدها أن األمر بالشيء نفس النهي عن ضده 
مهور منهم اإلمام وصاحب الكتاب وعلى هذا فاألمر والثاين أنه غريه ولكن يدل عليه بااللتزام وهو رأي اجل

بالشيء هني عن مجيع أضداده النتفاء حصول املقصود إال بانتفاء كل ضد والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده 
  حلصول املقصود بفعل ضد واحد فاألوىل التعبري هبذه العبارة وهبا صرح إمام احلرمني 

يف الكتاب عن املعتزلة وأكثر أصحابنا واختاره ابن احلاجب واستدل املصنف  والثالث أنه ال يدل عليه أصال ونقله
على اختياره بأن حرمة النقيض جزء من الوجوب ألن الواجب هو الذي جيوز فعله وميتنع تركه وإذا كان كذلك 



جزء ما  فالدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن ألن املراد من داللة التضمن أن اللفظ يدل على
  وضع له واملراد بداللة 

االلتزام هنا داللة اللفظ على كل ما يفهم منه غري املسمى سواء كان داخال فيه أو خارجا عنه فيصدق قوله يدل 
  بالتضمن مع قوله بااللتزام 

لشيء واحتجت املعتزلة بأن املوجب للشيء قد يكون غافال عن نقيضه فال يكون النقيض منهيا عنه ألن النهي عن ا
مشروط بتصوره وأجاب عنه بأنا ال نسلم أن املوجب للشيء قد يغفل عن نقيضه ألن املوجب للشيء ما مل يتصور 

الوجوب ال حيكم به ويلزم من تصور الوجوب تصور املنع من النقيض ألنه جزؤه وتصور الكل مستلزم لتصور 
يضه فذلك ال مينع حرمة النقيض بدليل وجوب اجلزء ولو سلمنا أنه جيوز أن يكون املوجب للشيء قد يغفل عن نق

املقدمة أعين ما ال يتم الواجب إال به فإن املوجب للشيء قد يكون غافال عن مقدمته مع استلزام وجوبه لوجوهبا 
  كما تقدم هذا شرح ما يف الكتاب 

لنفساين فيكون األمر واعلم أنه قد تردد كالم األصوليني يف املراد من األمر املذكور يف هذه املسألة هل هو ا
النفساين هنيا عن الضد هنيا نفسانيا أو اللساين فيكون هنيا عن األضداد بطريق االلتزام وهذا هو الذي ذكره اإلمام 

  حيث صرح بلفظ الصيغة 
 وإذا عرفت هذا فنقول إن كان الكالم يف النفساين تعني التفصيل بني من يعلم باألضداد ومن ال يعلم فاهللا تعاىل بكل
شيء عليم وكالمه واحد وهو أمر وهني وخرب فأمره عني هنيه وعني خربه غريأن التعلقات ختتلف فاألمر عني النهي 

باعتبار الصفة املتعلقة نفسها اليت هي الكالم وهوغريه باعتبار أن الكالم إمنا يصري أمرا بإضافة تعلق خاص وهو تعلق 
لقه بطلب الترك والكالم يقيد التعلق اخلاص غريه بالتعلق اآلخر فهذه الكالم بترجيح طلب الفعل وإمنا يصري هنيا بتع

األقسام والتفاصيل ال ينبغي اخلالف فيها ملن تصورها وأن أمر اهللا تعاىل بالشيء هنى عن ضده باعتبار أنه ال بد من 
ع األضداد بكالمه حصول التعلق بالضد املنايف وأما من ال شعور له بضد املأمور فال يتصور منه النهي عن مجي

النفسي تفصيال لعدم الشعور هبا ولكن يصدق أنه هنى عنها بطريق اإلمجال ألنه طالب للمأمور على التفصيل 
  ولتحصيله بكل طريق مفض إىل ذلك ومن مجلتها اجتناب األضداد وإن كان يف اللساين فال يتجه 

ن صيغته قولنا ال تسكن واملكابر يف ذلك املنزل أن يقال األمر حترك ليست صيغة قولنا يف الشيء هني عن ضده فإ
  منزلة منكري احملسوسات وإمنا يتجه اخلالف يف أن صيغة األمر هل دلت التزاما 

وهذا الذي قررناه هو الذي اقتضاه كالم إمام احلرمني فإنه حكى اختالف أصحابنا يف أن األمر بالشيء هني عن 
فاألمر عندهم هو العبارة وهو قول القائل أفعل أصوات منظومة معلومة وليس أضداد املأمور به مث قال وأما املعتزلة 

هي على نظم األصوات يف قول القائل ال تفعل وال ميكنهم أن يقولوا األمر هو النهي وهذا هو مقتضى كالمه يف 
األمر بالشيء التخليص الذي اختصره من التقريب واإلرشاد للقاضي أيب بكر فحصلنا من هذا على أن القائل بأن 
  هو نفس النهي عن ضده إمنا كالمه يف النفسي وأن املتكلمني يف النفسي يقع اختالفهم على مذاهب 

أحدها أن األمر بالشيء نفس النهي عن ضده واتصافه بكونه أمرا هنيا مبثابة اتصاف الكون الواحد بكونه قريبا من 
  شيء بعيدا من غريه 

  ر القاضي يف آخر مصنفاته أنه ليس هو ولكن يتضمنه والثاين وهو الذي مال إليه اختيا
الثالث أنه ال يدل عليه أصال وإليه ذهب إمام احلرمني والغزايل ويتعني أن تكون هذه املذاهب يف الكالم النفسي 



وهو  بالنسبة إىل املخلوق وأما اهللا تعاىل فكالمه واحد كما عرفت ال يتطرق الغريية إليه وال ميكن أن يأمر بشيء إال
مستحضر جلميع أضداده لعلمه بكل شيء خبالف املخلوق فإنه جيوز أن يذهل ويغفل عن الضد وهبذا الذي قلناه 

  صرح الغزايل وهو مقتضى كالم إمام احلرمني واجلماهري 
  وأما املتكلمون يف اللساين فيقع اختالفهم على قولني 

  أحدمها أنه يدل عليه بطريق االلتزام وهو رأي املعتزلة 
والثاين أنه ال يدل عليه أصال ولبعض املعتزلة مذهب ثالث وهو أن أمر اإلجياب يكون هنيا عن أضداده ومقبحا هلا 

  بكوهنا مانعة من فعل الواجب 

خبالف املندوب فإن أضداده مباحة غري منهي عنها ال هني حترمي وال هني تنزيه ومل يقل أحد هنا إن األمر بالشيء 
ون مكابرة وعنادا كما قررناه واختار اآلمدي أن يقال إن جوزنا تكليف ما ال يطاق فاألمر نفس النهي عن ضده لك

بالفعل ليس هنيا عن الضد وال مستلزما للنهي عنه بل جيوز أن يؤمر بالفعل وبضده يف احلالة الواحدة وإن منع فاألمر 
  بالشيء مستلزم للنهي عن ضده 

ل من املنقول يف هذه املسألة وهو هنا على أحسن هتذيب وأوضحه هذا خالصة ما جيده الناظر يف كتب األصو
ومنهم من أجرى اخلالف يف جانب النهي هل هو أمر بضد املنهي عنه وقال إمام احلرمني من قال النهي عن الشيء 

من  أمر يأخذ أضداده فقد اقتحم أمرا عظيما وباح بالتزام مذهب الكعيب يف نفي اإلباحة فإنه إمنا صار إىل ذلك
حيث قال ال شيء يقدر مباحا إال وهو ضد حمظور فيقع من هذه اجلهة واجبا ومن قال األمر بالشيء هني عن 

األضداد ومتضمن لذلك من حيث تفطن لقائله الكعيب فقد ناقض كالمه فإنه كما يستحيل اإلقدام على املأمور به 
نصاف بأحد أضداده وخنتم الكالم يف املسألة دون اإلنكفاف عن أضداده فيستحيل االنكفاف عن املنهي دون اإل

  بفوائد 
أحدها قال القاضي عبد الوهاب يف امللخص بعد أن حكى عن الشيخ أيب احلسن أن األمر بالشيء هني عن ضده إن 

  كان ذا ضد واحد 

كى واضداده إن كان ذا أضداد أن الشيخ شرط يف ذلك أن يكون واجبا ال ندبا قال القاضي عبد الوهاب وقد ح
عن الشيخ أنه قال يف بعض كتبه إن الندب حسن وليس مأمورا به وعلى هذا القول ال حيتاج إىل اشتراط الوجوب 
يف األمر إذ هو حينئذ ال يكون إال واجبا قال القاضي عبد الوهاب وال بد أن يشترط الشيخ يف ذلك أن يكون مع 

ى عن ضده قال وال بد أيضا من اشتراط كونه هنيا وجوبه مضيقا مستحق العني ألجل أن الواجب املوسع ليس ينه
  عن ضده وضد البدل الذي منه هو بدل هلما إذا كان أمرا على غري وجه التخيري انتهى 

وما قاله من اشتراط كونه هنيا عن ضده وضد البدل منه ال حيتاج إليه بعد معرفة صورة املسألة فإن صورهتا يف األمر 
رح به القاضي يف خمتصر التقريب واإلرشاد إلمام احلرمني فإنه قيد الكالم باألمر على الذي غري وجه التخيري كما ص

التنصيص ال على التخيري مث قال وإمنا قيدنا الكالم بانتفاء التخيري ألن األمر املنطوي على التخيري قد يتعلق بالشيء 
ا وصفه إنه هني عن ضده إذا خري املأمور وضده ويكون الواجب أحدمها ال بعينه فال سبيل لك إىل أن تقول فيما هذ

بينه وبني ضده ولقائل أن يقول حمل التخيري ال وجوب فيه فأين األمر حىت يقال ليس هنيا عن ضده وحمل الوجوب 
ال ختيري فيه وهو هني عن ضده وما قاله القاضي عبد الوهاب من اشتراط التضييق مل يتضح يل وجهه فإن املوسع إن 

نه واجب فأين األمر حىت يستثىن من قوهلم األمر بالشيء هنى عن ضده وإن صدق عليه أنه واجب مل يصدق عليه أ



مبعىن أنه ال جيوز إخالء الوقت عنه فضده الذي يلزم من فعله تقويته منهي عنه وحاصل هذا أنه إن صدق األمر عليه 
  انقدح كونه هنيا عن ضده وإال فال وجه ال ستثنائه كما قلنا يف املخري 

  الثانية قال النقشواين لو كان األمر بالشيء هنيا عن ضده للزم أن يكون 

األمر للتكرار وللفور ألن النهي كذلك وأجاب القرايف بأن القاعدة أن أحكام احلقائق اليت تثبت هلا حالة االستقالل 
  ال يلزم أن تثبت هلا حالة التبعية 

الفرق بينها وبني هذه املسألة فإن عدم الضد مما يتوقف عليه الثالثة سأل القرايف يف مسألة مقدمة الواجب عن 
الواجب وأجيب بأن ما ال يتم الواجب إال به وسيلة للواجب الزم التقدم عليه فيجب التوصل به إىل الواجب لئال 

هذا يعتقد أن حالة عدم املقدمة خال عن التكليف لزعمه بأن األصل ممتنع الوقوع وهوغري مكلف باملقدمة فقلنا 
غلط بل أنت قادر على حتصيل األصل بتقدمي هذه املقدمة فعليك فعلها فكان إجياب املقدمة حتقيقا إلجياب األصل 
مع تقدير عدم املقدمة وترك الضد أمور يتبع حصوله حصول املأمور به من غري قصد وهذا أصلح وجهني أجاب 

  هبما يف شرح احملصول 
ذه املسألة وقوهلم متعلق النهي فعل الضد ال نفس ال تفعل فإن قوهلم هني عن الرابعة سأل القرايف عن الفرق بني ه

ضد معناه أنه تعلق بالضد وقوهلم متعلقة ضد املنهي عنه هو األول بعينه وسنستقصي اجلواب عن هذا يف كتاب 
  األمر والنهي إن شاء اهللا تعاىل فإن املصنف ذكر تلك املسألة مثة 

يف هذه املسألة من الفروع ما إذا قال لزوجته إن خالفت هني فأنت طالق مث قال قومي اخلامسة من فوائد اخلالف 
  فقعدت ففي وقع الطالق خالف مستند إىل هذا األصل 

  املسألة السادسة إذا نسخ الوجوب بقي اجلواز

ناسخ ال ينافيه قال السادسة الوجوب إذا نسخ بقي اجلواز خالفا للغزايل ألن الدال على الوجوب يتضمن اجلواز وال
  فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع املنع من الترك 

ذهب األكثرون إىل أنه إذا نسخ وجوب الشيء بقي جوازه وخالف الغزايل وقال إنه إذا نسخ رجع األمر إىل ما 
كان قبل الوجوب من حترمي أو إباحة وصار الوجوب بالنسخ كأن مل يكن وهذا الذي ذهب إليه الغزايل نقله 

يف التقريب عن بعض الفقهاء وقال تشبث صاحبه بكالم ركيك تزدريه أعني ذوي التحقيق واحتج املصنف  القاضي
على اختياره بأن اجلواز جزء من ماهية الوجوب إذ الوجوب مركب من جواز الفعل مع املنع من الترك فاللفظ 

ب وهو ال ينايف اجلواز الرتفاع الذي دل على الوجوب يدل التضمن على اجلواز والناسخ وإمنا ورد على الوجو
الوجوب بارتفاع املنع من الترك ضرورة أن املركب يرتفع بارتفاع أحد جزئيه وحنن نقول إن أراد القوم باجلواز 
الذي يبقى التخيري بني الفعل والترك كما صرح به بعضهم وهو مقتضى كالم الغزايل يف الرد عليهم حيث قال 

فعل والترك والتساوي بينهما بتسوية الشرع فاحلق مع الغزايل ألن التخيري بني الفعل حقيقة اجلواز التخيري بني ال
والترك قسم للوجوب ومل يكن ثابتا به فما وجه قوهلم يبقى بعده وهذا الدليل الذي ذكروه عليه ال يثبت به 

رفع احلرج وإن أرادوا مدعاهم ألن التخيري بني الفعل والترك ليس يف ضمن الوجوب وإمنا الذي يف ضمن الوجوب 
  رفع حرج الفعل فال ينبغي أن خيالفوا يف ذلك فإن الوجوب أخص منه وملا ثبت باإلجياب األول ثبت به األعم 



الذي هو رفع احلرج ضرورة كونه ضمنه مث ارتفاعه ال يوجب ارتفاع األعم والظاهر أنه مل يريدوا غري هذا القسم 
يتقوم بالفصل وال حيسن ذكر هذه الشبهة إال إذا كان النزاع يف رفع حيث جعلوا شبهة اخلصم فيه أن اجلنس 

احلرج الذي هو جنس غري مقيد بالتخيري وحينئذ قد يضعف قول الغزايل يف الرد عليهم أن هذا مبنزلة قول القائل 
لذي هو قدر كل واجب فهو ندب وزيادة فإذا نسخ الوجوب بقي الندب وال قائل به ألنا نقول املدعي بقاء اجلواز ا

مشترك بني الندب واإلباحة والكراهة يف ضمن واحد من األنواع الثالثة ال بقاء نوع منها على التعيني فإنه ال بد له 
من دليل خاص فكيف يكون هذا مبنزلة قول القائل إذا نسخ الوجوب بقي الندب فإن قلت حترر من هذا أن القوم 

ة الواجب عليه والغزايل ينكر كونه مكتسبا من داللة الواجب عليه وال يقولون ببقاء مطلق اجلواز مكتسبا من دالل
تنازع يف بقاء رفع احلرج فاخلالف حينئذ لفظي قلت الغزايل كما سلفت احلكاية عنه يقول إن احلال يعود إىل ما 

ال قبل الوجوب كان عليه من حترمي وإباحة فهو منازع يف أصل بقاء اجلواز ويظهر فائدة اخلالف فيما إذا كان احل
حترميا فعند الغزايل الفعل اآلن يعود حمرما كما كان وعند القوم أن مطلق اجلواز الذي كان داخال يف ضمن الوجوب 

  باق يصادق ما دل على التحرمي فوضع أن اخلالف معنوي 
احد نازل منزلة واعلم أن الغزايل قد يقول إذا اقتضى األمر جمموع الشيئني أعين األعم واألخص فالذي يزيل الو

املخصص بالقياس إىل اللفظ العام ولذلك جيوز اقترانه باألمر بأن يراد صيغة افعل ويقترن هبا ما يدل على أنه ال 
حرج يف تركه فإنا حنملها على الندب أو اإلباحة ولو كان ناسخا ملا جاز اقترانه به ألن من شروط الناسخ التراخي 

ذا اقترن مل يكن نسخا ولكن مل قلت إنه إذا تأخر وثبت ال يكون نسخا قلت بقي فإن قلت حنن نسلم أن هذا القيد إ
النزاع يف هذا ولعل الغزايل ال يسمي بالنسخ إال ما رفع حكم اخلطاب السابق بالكلية ويعود النزاع لفظيا قال قيل 

  اجلنس يتقوم بالفصل فريتفع بارتفاعه قلنا ال وإن سلم فيتقوم بفصل عدم احلرج 

من قال بأن اجلواز ال يبقى فيما إذا قال نسخت الوجوب أوحرمة الترك بأن كل فصل فهو علة لوجود  احتج
اجلنس الستحالة وجود جنس جمرد عن الفصول كاحليوانية املطلقة وإليه أشار بقوله يتقوم بالفصل أي يوجد به وإذا 

ه يف كل منها فصله فالعلة يف وجوده يف علم هذا فاجلواز جنس للواجب واملكروه واملندوب واملباح وعلة وجود
الواجب فصل احلرج على الترك فإذا زال ذلك الفصل زال اجلواز ضرورة زوال املعلول بزوال علته وأجاب أوال 
بأنا النسلم أن اجلنس يتقول بالفصل وتقرير ذلك حمال على الكتب احلكمية ولئن سلمنا أنه علة له فال نسلم أنه 

الفصل ارتفاع اجلنس جلواز بقائه بفصل آخر خيلف ذلك الفصل وهو عدم احلرج على الترك  يلزم من ارتفاع هذا
  فإنه إذا ارتفع قيد الوجوب بقي جنس اجلواز وال دليل على احلرج فيتقوم بفصل عدم احلرج وال يكون جنسا جمردا 

هل يبقى العموم وذلك فيمن  واعلم أن خالف األصوليني يف هذه يناظر اختالف الفقهاء يف أنه إذا بطل اخلصوص
  صلى الظهر قبل الزوال فإهنا ال تنعقد ظهرا ويف انعقادها نفال هذا اخلالف ويضاهيه مسائل 

منها إذا أحال املشتري البائع بالثمن على رجل مث وجد باملبيع عيبا فرده فاألصح أن احلوالة تبطل وهل للمحتال 
  حلوالة فيه هذا اخلالف قبضه للمالك بعموم اإلذن الذي تضمنه خصوص ا

  ومنها إذا عجل الزكاة بلفظ هذه زكايت املعجلة فقط فهل له الرجوع إذا عرض مانع أصح الوجهني نعم 
  والثاين يقع نفال وقرهبما إمام احلرمني من القولني فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال هل ينعقد نفال 

لو علق وتصرف الوكيل بعد حصول الشرط فأصح الوجهني ومنها الصحيح أنه ال يصح تعليق الوكالة على شرط و
الصحة ألن اإلذن حاصل وإن فسد العقد وخالف الشيخ أبو حممد وقال ال اعتبار مبا يتضمن العقد الفاسد من 

  اإلذن 



لنكاح ومنها لو قالت وكلتك بتزوجيي قال الرافعي فالذين لقيناهم من األئمة ال يعتدون به إذنا ألن توكيل املرأة يف ا
  باطل قال لكن الفرع غري مسطور وجيوز أن يعتد به إذنا ملا ذكرناه يف الوكالة 

  قلت ويتجه بناء فروع على هذا األصل مل أر من بناها 
منها قال املاوردي إذا فسدت الشركة بطل أصل اإلذن يف التصرف ومل جيز لواحد منهما التصرف يف مجيع املال 

  الف يف الوكالة وينقدح لك أن حتكم جبريان اخل
ومنها إذا باع بلفظ السلم فإنه ليس بسلم قطعا ويف انعقاده بيعا قوالن أظهرمها ال وبنامها األصحاب على أن 

  اإلعتبار باللفظ أو باملعىن ويتجه بناؤمها على هذا األصل أيضا 
  خليار يتجه فيه هذا البناء ومنها إذا شرطا اخليار لثالث وأبطلناه فهل يكون اخليار هلما لكوهنما شرطا مطلق ا

  ومنها إذا أحال بالدراهم على الدنانري أو بالعكس مل يصح سواء قلنا احلوالة استيفاء أم اعتياض 
قال صاحب التتمة ونعين بقولنا إهنا غري صحيحة أن احلق ال يتحول هبا من الدنانري إىل الدراهم وبالعكس ولكنها 

  يه وفيها خالف إذا جرت فهي حوالة على من ال دين عل
قلت وإمنا تكون حوالة على من ال دين عليه ببطالن خصوص احلوالة على الوجه الذي أورده إذا قلنا إن اخلاص إذا 

  ارتفع يبقى العام 

  املسألة السابعة الوجوب ال جيوز تركه

  به حيصل  قال السابعة الواجب ال جيوز تركه قال الكعيب فعل املباح ترك احلرام وهو واجب قلنا ال بل
  القصد هبذه املسألة أن ما جيوز تركه اليكون فعله واجبا واخلالف يف هذا الفصل مع فرقتني 

األوىل الكعبية فنقول الح من قول أيب القاسم الكعيب وهو البلخي وشيعته إنكار املباح وقد خالفوا يف ذلك عصابة 
  من ختليص حمل النزاع ليقع احلجاج على حمز واحد  املسلمني حيث أمجعوا على انقسام األحكام إىل اخلمسة وال بد

  واعلم أن إنكارهم املباح حيتمل وجهني 
أحدمها أنه ليس فعل من أفعال املكلفني مبباح وقد صرح حبكاية هذا عن الكعيب مجاعة منهم إمام احلرمني يف الربهان 

برهان يف الوجيز واآلمدي وغريهم وهذا فإنه قال إن الكعيب أنكر املباح يف الشريعة وكذلك نقل أبو الفتح بن 
  ظاهر الفساد 

والثاين وهو الذي أشعر به دليله أن كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار أنه يترك به احلرام 
باح وال يكون الكعيب حينئذ مفاجئا بانكار املباح وقد نقل القاضي يف خمتصر التقريب والغزايل يف املستصفى أن امل

مأمور به دون األمر بالندب والندب دون األمر باإلجياب وقد صرح يف خمتصر التقريب بأنه ال يسمى املباح واجبا 
وال اإلباحة إجيابا إذا عرفت ذلك فقد استدل الكعيب على هذا بأن فعل املباح ترك احلرام ألنه ما من مباح إال وهو 

  فعل املباح واجبا من جهة وقوعه تركا حملظور ترك حملظور وترك احلرام واجب فيلزم أن يكون 
وأجاب عنه املصنف بأنا ال نسلم أن فعل املباح هونفس ترك احلرام يعين أنه يلزم من فعل املباح ترك احلرام وال يلزم 

من ترك احلرام فعل املباح جلواز تركه بواجب أو مندوب فال يكون املباح ترك احلرام بل شيئا حيصل به تركه ملا 
رفت من أن تركه قد حيصل به وقد حيصل بغريه فلم بنحصر تركه يف املباح وقد ضعف اآلمدي وغريه هذا ع

اجلواب وقالوا هو صادر ممن مل يعلم غور كالمه فإنه إذا ثبت أن ترك احلرام واجب وأنه ال يتم بدون التلبس بضد 



س بضد من أضداده واجب غايته أن الواجب من أضداده وقد تقرر أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب فالتلب
من األضداد غري معني قبل تعيني املكلف له ولكن ال خالف يف وقوعه واجبا بعد التعيني وقال ال خالص عنه إال 
مبنع وجوب املقدمة قال وغاية ما ألزم أنه لو كان األمر على ما ذكرت لكان املندوب بل احملرم إذا ترك به حمرم 

حصل به ترك القتل أن يكون واجبا وكان جيب أن تكون الصالة حراما على هذه القاعدة عندما إذا  آخر كالزنا إذا
ترك هبا واجبا آخر وله أن جييب بأنه ال مانع من احلكم على الفعل الواحد بالوجوب والتحرمي بالنظر إىل جهتني 

هو يف غاية الغوص واإلشكال وعسى أن يكون خمتلفتني كما يف الصالة يف الدار املغصوبة قال وباجلملة إن استعيد ف
  عند غريي حله 

قلت وهو صحيح ولكنا نقول للكعيب حنن ال ننكر أن اإلباحة تقع ذرائع إىل االنكفاف عن احملظور كغريها من 
  األفعال اليت يلزم منها االنكفاف 

ذي لزم عن فعل املباح ليس هو عن غريها ووقوعها كذلك ال خيرجها عن أن تكون يف نفسها مباحة فترك احلرام ال
نفس فعل املباح بل أمر وراءه وإن زعم أهنا ذات جهتني فال تنازعه يف ذلك ولكن ننكر عليه ختصيصه املباح بذلك 

وقد بينا أنه الخيتص به ويعظم النكري عليه ختصيصه املباح بذلك وقد بينا أن ال خيتص به ويعظم النكري عليه يف 
  الشريعة إن صح عنه وما ذكره من الدليل ال يقتضي ذلك إنكاره أصل املباح يف 

قال وقالت الفقهاء جيب الصوم على احلائض واملريض واملسافر ألهنم شهدوا الشهر وهو موجب وأيضا عليهم 
للقضاء بقدره قلنا العذر مانع والقضاء يتوقف على السبب ال الوجوب وإال ملا وجب قضاء الظهر على من نام 

  مجيع الوقت 
الفرقة الثانية كثري من الفقهاء فإهنم خالفوا يف ذلك وزعموا أن الصوم واجب على احلائض واملسافر واملريض مع 

أهنم جيوز هلم تركه وقد احتجوا على مذهبهم بأن هؤالء شهدوا الشهر فيجب الصوم عليهم لقوله تعاىل فمن شهد 
  وذلك دليل على أنه بدل عنه  منكم الشهر فليصمه وبأن القضاء جيب عليهم بقدر ما فاهتم

وأجاب بأن شهود الشهر إمنا يكون موجبا للصوم عند انتفاء األعذار والعذر هنا قائم أما يف احلائض فألن الشرع 
منعها من الصوم وأما يف املسافر فألنه جعل السفر مانعا من حتتم الصوم فيه وأما يف املريض فلعدم القدرة إن كان 

إن أفضى به إىل هالك نفسه أو مبنع الشرع من اإلجياب كاملسافر إن مل يفض إىل ذلك وعن  عاجزا أو مبنع الشرع
الثاين بأن القضاء إمنا يتوقف على حتقيق سبب الوجوب يف الوقت وسبب الوجوب وهو شهود الشهر متحقق فيما 

يع الوقت لعدم حتقق حنن فيه الوقت وال يتوقف على وجوب األداء وإال ملا وجب قضاء الظهر على من نام مج
  الوجوب عليه إلفضائه إىل تكليف الغافل وذهب 

اإلمام إىل أنه جيب على احلائض واملريض البتة وجيب على املسافر صوم أحد الشهرين إما احلاضر أو آخر غريه 
 وأيهما أتى به فهو الواجب كما يف الكفارات وهذا هو مذهب القاضي نص عليه يف التقريب ونقل الشيخ أبو

إسحاق يف شرح اللمع هذا بعض األشعرية فإن قلت هذا مدخل ألن املريض جيوز له الصوم كاملسافر فليسو اإلمام 
بينهما قلت املريض إن أفضى به الصوم إىل هالك نفسه أو عضوه فإنه حيرم عليه الصوم ويساوي احلائض واحلالة 

و طول الربء فاملسألة خمتلف فيها وكذا لو خاف املرض هذه وإن مل يفض به إىل ذلك بل خاف منه جمرد زيادة العلة أ
املخوف فلعل اإلمام يرى يف كل هذه الصور أنه ال جيوز له ال إفطار فال معترض عليه وقد قال الشيخ أبو إسحاق 

بال يف شرح اللمع إن اخلالف يف هذه املسألة مما يعود إىل العبارة وال فائدة له ألن تأخري الصوم حالة العذر جائز 



خالف والقضاء بعد زواله واجب بال خالف قلت وقد نقل ابن الرفعة أن بعضهم قال بظهور فائدة اخلالف إذا قلنا 
أنه جيب التعرض لألداء أو القضاء يف النية وقد يقال بظهور فائدة اخلالف أيضا فيما إذا طافت املرأة مث حاضت قبل 

  ح املهذب عن ابن القاص ركعيت الطواف هل تقضيهما فقد حكى النووي يف شر

واجلرجاين يف املعاياة إن ركعيت الطواف تقضيهما احلائض ألهنما ال يتكرران قال وأنكر الشيخ أبو علي السنجي هذا 
وقال الوجوب مل يكن يف زمان احليض فكيف يسمى قضاء قال النووي وما قاله الشيخ أبو علي هو الصواب ألن 

بالفراغ من الطواف قال فإن قدر أهنا طافت مث حاضت عقب الفراغ من  ركعيت الطواف ال يدخل وقتهما إال
  الطواف صح ما ذكرناه إن سلم هلما ثبوت ركعيت الطواف يف هذه الصورة 

  الباب الثاين فيما ال بد للحكم منه وهو احلاكم واحملكوم عليه وبه

  الفصل األول يف احلاكم

حلاكم واحملكوم عليه وبه وفيه ثالثة فصول األول يف احلاكم وهو قال الباب الثاين فيما ال بد للحكم منه وهو ا
  الشرع دون العقل ملا بينا من فساد احلسن والقبح العقليني يف كتاب املصباح 

هذا الباب معقود ألركان احلكم وهي ثالثة احلاكم واحملكوم عليه واحملكوم به األول يف احلاكم وهو الشرع فال 
وذهبت املعتزلة إىل أن العقل له صالحية الكشف عنهما وأنه ال يفتقر معرفة أحكام اهللا تعاىل حتسني وال تقبيح بغريه 

إىل ورود الشرائع وإمنا الشرائع مؤكدة ملا تقضي به العقول إما بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب 
رمضان وقبح أول يوم من  الضار أو بالنظر كحسن الكذب النافع أو باستعانة الشرع كحسن صوم آخر يوم من

  شوال 
واعلم أن احلسن والقبح قد يراد هبما كون الشيء مالئما للطبع ومنافرا أو كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص 

كقولنا العلم حسن واجلهل قبيح وهبذا التفسري ال نزاع يف كوهنما عقليني إمنا النزاع يف كون الفعل متعلق الذم 
قال القاضي يف خمتصر التقريب إمنا املقصد حتقيق ما حيسن يف قضية التكليف ويقبح  عاجال والعقاب آجال ولذلك

  وتفاصيل هذه املسألة وحجج األصحاب فيها 

  مبسوطة يف الكتب الكالمية واملصنف أحال القول يف ذلك على كتابه مصباح األرواح 
ثبت من جهة الشرع وال شيء منها عقلي فإن قلت قد علم مذهب أهل السنة رضي اهللا عنهم يف أن األحكام إمنا ت

فما معىن ما يأيت يف عبارة أهل السنة من الفقهاء من قوهلم هذا حرام بالعقل وهذا جائز بالعقل وما شابه ذلك قلت 
هذا سؤال لنا غرض صحيح يف اجلواب عنه لوقوف مجاعة من الشاكني يف الفقه على أمثال هذه العبارة ووقوع 

قائلها والكالم عليه وإن كان كالدخيل يف هذا الشرح إال أن غرينا ال يقوم به فلنفده طالبه الريب يف قلوهبم من 
فنقول املراد من ذلك إما القياس وإما أن القاعدة الكلية ملا ثبتت من الشرع ورأينا الفرع اجلزئي من مجلة أقسامها 

ل الوتر يصلى على الراحلة وكل ما يصلى أدرك العقل دخوله يف القاعدة فقيل ثبت بالعقل وهذا معناه كما نقو
على الراحلة فهو سنة فالوتر سنة بالعقل مبعىن أن العقل أدرك النتيجة ال أنه جعل الوتر سنة ومن هذا القبيل أن 

الشافعي رضي اهللا عنه أطلق القول يف املختصر بتعصية الناجش وهو الذي يزيد يف مثن السلعة املعروضة للبيع وهو 
يها ليخدع الناس ويرغبهم فيها وشرط يف تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عاملا باحلديث الوارد غري راغب ف



فيه قال الشارحون السبب فيه أن النجش خديعة وحترمي اخلديعة واضح لكل أحد معلوم من األلفاظ العامة وإن مل 
رب الوارد فيه فال يعرفه من ال يعرف اخلرب يعلم هذا اخلرب خبصوصه والبيع على بيع األخ إمنا عرف حترميه من اخل

وذكر بعضهم أن حترمي اخلداع يعرف بالعقل وإن مل يرد الشرع واعترض الرافعي على هذا بأنه ليس معتقدنا ولك 
  أن جتمع بني 

جنش كالم الشارحني وهذا الكالم بأن اخلديعة ملا كانت حمرمة من األلفاظ العامة أدرك العقل حترمي النجش ألن كل 
خديعة وكل خديعة حرام ينتج النجش حرام ومراده بقوله وإن مل يرد شرع أي خرب خاص ال القول بأن العقل 

حيسن ويقبح كما فهمه الرافعي فإن قلت فالبيع على بيع األخ إضرار وكما يعرف حترمي النجش من األلفاظ العامة 
لعامة يف حترمي اإلضرار قلت كذا اعترض به الرافعي رمحه يف حترمي اخلداع يعلم حترمي البيع على البيع من األلفاظ ا

اهللا لكن لقائل أن يقول ال يوجد البيع على بيع األخ من األلفاظ العامة يف االضرار خبالف النجش والفرق أن 
ر النجش ال جيلب للناجش مصلحة ألنه ال غرض له إال الزيادة يف مثن السلعة ليجلب نفعا لصاحبها يلزم منه اإلضرا

  باملشتري وجلب منفعة لشخص بإضرار آخر حرام واضح من القواعد املقررة 
وأما البيع على البيع فهو يدعو أخاه إىل فسخ البيع ليبيعه خريا منه بأرخص ففيه جلب منفعة له من حيث ترويج 

ققة جلواز سلعته وللمشتري من جهة شراء األجود بأرخص فهاتان مصلحتان مل يعارضهما إال مفسدة وهي غري حم
أن البائع األول يبيع سلعته إذا فسخ البيع فيها من مشتر آخر بذلك الثمن أو أزيد فال يلزم من حترمي جلب منفعة 

واحد الزمها وقوع مفسدة يف صورة النجش حترمي جلب منفعة اثنني مبجرد ظن ترتب مفسدة عليها فوضح أن 
  البيع ليدرك حترميه ملا ذكرناه خبالف النجش العقل مل يكن قبل ورود اخلرب اخلاص يف البيع على 

واعلم أيضا أنه يأيت يف عبارات بعض األصحاب ما يؤخذ منه قاعدة التحسني والتقبيح أو يستلزم قاعدة التحسني 
  والتقبيح أو يستلزم قاعدة التحسني 

ي إن شكر املنعم واجب والتقبيح كقول أيب العباس بن سريح وأيب علي بن أيب هريرة والقاضي أيب حامد املروز
عقال وقول القفال إن القياس جيب العمل به عقال وقوله إن خرب الواحد جيب العمل به عقال إىل غري ذلك من 

املسائل وسببه كما قال األستاذ أبو إسحاق يف كتابه يف أصول الفقه يف مسألة شكر املنعم هذه الطائفة من أصحابنا 
كانوا يطالعون كتب املعتزلة لشغفهم مبسائل هذا العلم فرمبا عثروا على هذه العبارة إمنا ذهبت إىل هذه اآلراء ألهنم 

وهي شكر املنعم على النعمة قبل ورود السمع فاسحسنوها فذهبوا إليها ومل يقفوا على القبائح والفضائح اليت حتتها 
حلرمني من كتابه التقريب يف هذا كالم األستاذ وكذلك ذكر القاضي أبو بكر يف التخليص الذي اختصره إمام ا

مسألة حكم األفعال قبل ورود الشرع فإنه قال مال بعض الفقهاء إىل احلظر وبعضهم إىل اإلباحة وهذا لغفلتهم عن 
تشعب ذلك عن أصول املعتزلة مع علمنا بأهنم ما استحسنوا مسالكهم وما اتبعوا مقاصدهم انتهى وهذه فائدة 

  عظيمة جليلة 

  والقبحفرعان على احلسن 

  قال فرعان على التنزل األول شكر املنعم ليس بواجب عقال إذ ال 



تعذيب قبل الشرع لقوله تعاىل وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال وألنه لو وجب لوجب إما لفائدة املشكور وهو 
  منزه أو للشاكر يف الدنيا وأنه مشقة بال حظ أو يف اآلخرة وال استقالل للعقل هلا 

لى قاعدة احلسن والقبح جرت عوائد األصحاب بذكرمها بعد إبطال مذهب املعتزلة فيها لشدة هذان فرعان ع
سخافة مذهب املعتزلة بالنسبة إليهما وهلذا يقال إهنما على التنزل أي االفتراض والتكليف يف النزول عن املذهب 

عم غري واجب عقال خالفا للمتزلة احلق الذي هو الذروة إىل مذهبهم الباطل الذي هو يف احلضيض األول شكر املن
وبعض احلنفية وأما وجوبه شرعا فمتفق عليه واملراد بوجوب الشكر عقال أنه جيب على املكلف جتنب املستقبحات 

العقلية وفعل املستحسنات العقلية كذا نقله بعض أصحابنا عنهم قال صفي الدين اهلندي وال يبعد أن يراد به ما 
و أن الشكر يكون باعتقاد أن ما به من نعمة فمن اهللا وأنه املتفضل بذلك عليه فإن نعمة نريد به حنن يف الشرع وه

اخللق واحلياة والصحة غري مستحق عليه وفاقا ويكون بالفعل وهو بامتثال أوامره واجتناب مناهيه وبالقول وهو أن 
  يتحدث بنعمة ربه واحتج يف الكتاب على ما ذهب إليه بوجهني 

  ىل وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال األول قوله تعا
ووجه الدالله فيه ظاهر وتقريره أنا مفرعون على القول باحلسن والقبح والشرع على القول بأن العقل حيكم 

كاشف وقد أخرب أن التعذيب منتف قبل البعثة فدل على أن العقل اقتضى ذلك ولو وجب شكر املنعم حلصل 
  الرسل فاضبط هذا التقرير وال تعدل به التعذيب بتركه ومل يتوقف على بعثه 

والثاين أنه لو وجب لوجب لفائدة أن التفريع على القول بقاعدة احلسن والقبح واإلجياب على القول هبا يستدعي 
فائدة وإن شئت قلت لو وجب لوجب إما بال فائدة وهو عبث مستقبح عقال ولكن يلزم على هذا أن يكون 

ا لفائدة عائدة إىل املشكور وهوسبحانه وتعاىل وهو حمال لتنزهه عن الفوائد املصنف أخل بأحد األقسام وأم
واألغراض أو عائدة إىل العبد الشاكر يف الدنيا وهو أيضا باطل ألنه مشقة وكلفة على النفس من غري حظ ونفع أو 

وجه التفصيل وهذا مسلم  عائدة إليه يف اآلخرة وهو أيضا باطل إذ ال استقالل للعقل مبعرفة الفوائد األخروية على
لكن ليس من شرط الوجوب العلم بالفوائد التفصيلية وإن أريد اإلمجالية فال نسلم أن العقل ال يستقل مبعرفتها 

وذلك ألن القول يف هذا مبين على قاعدة احلسن والقبح وهي تقطع باتصال الثواب بفعل الواجبات العقلية 
ال يستقل بإدراك اآلخرة وكيف يستقل باحلكم بوجود دار أخرى خملوقة والعقاب بتركها ولقائل أن يقول العقل 

  للجزاء واإلحسان وإذ مل يستقل بإدراكها مل حيكم مبا يترتب عليها 
قال قيل يدفع ظن ضرر اآلجل قلنا قد يتضمنه ألنه تصرف يف ملك الغري وكاستهزاء حلقارة الدنيا بالنسبة إىل 

  ا قيل ينتقض بالوجوب الشرعي قلنا إجياب الشرع ال يستدعي فائدة كربيائه وألنه رمبا ال يقع الئق
  اعترض على الوجه اآلخر بوجهني 

  أحدمها أنا نقول بعود الفائدة إىل العبد الشاكر يف الدنيا 
قوله مشقة وكلفة بال حظ قلنا ال نسلم أنه ال حظ هلا يف الشكر وذلك ألن فائدة الشكر اندفاع ظن العقاب يف 

لى تركه ألن العقاب على ترك الشكر احتمال راجح يوجب للنفس القلق وعدم الطمأنينة بل جمرد توهم اآلخرة ع
العقاب قد حيصل فيه ذلك وأجاب املصنف بأن ترك الشكر كما أنه يستدعي ما ذكرمت كذلك اإلقدام عليه وذلك 

وتعاىل وتصرف فيها بغري إذنه ألن من أقدم على الشكر فقد استعمل األعضاء والقوى اململوكة لربه سبحانه 
والتصرف يف ملك الغري بغري إذنه يوجب ما ذكرمت وأيضا فالشكر ألنعمه تعاىل منزل منزلة املستهزئ باملنعم ألن 

  نعم الدنيا وإن جل خطبها فهي بالنسبة إىل كربيائه تعاىل أقل من لقمة بالنسبة إىل ملك عظيم ألن نسبة ما يتناهى إىل 



بته إىل ما ال هناية له وال ريب يف أن القائم يف احملافل يشكر امللك بسبب ما أسداه إليه من لقمة خبز مثله أقل من نس
معدود من املستهزئني مستوجب للتأديب وأيضا فالشكر للملك العظيم إمنا يكون على وجه الئق جبنابه وقد ال 

  العقاب بسببه  هتتدي العقول إىل ذلك الوجه الالئق جبالله سبحانه وتعاىل فيستحق
فإن قلت ملا فسر الشكر باجتناب القبيح وإتيان احلسن عقال اندفع ما ذكرمت للعلم بالشكر الالئق حينئذ كما هو 
معلوم بعد ورود الشرع قلت هب أن األمر كما ذكرت لكن اإلتيان مبا ذكرت من الشكر يتوقف على استقباح 

بيح ألن العقول غري معصومة عن اخلطأ ال يقال قد تعارضت العقل وحتسينه فرمبا يستقبح احلسن ويستحسن الق
االحتماالت واملواظبة على اخلدمة أجنى من اإلعراض واإلمهال ألنا نقول ذلك يف مشكور يسره الشكر ويسوؤه 

  الكفران واهللا تعاىل مربأ عن ذلك 
مل جيب بعني ما قررمت بأن  الوجه الثاين أن ما ذكرمت منقوض بوجوب الشكر شرعا فلو كان ما ذكرمتوه صحيحا

يقال لو وجب شكر املنعم شرعا لوجب لفائدة إىل آخر ما أوردمت وأجاب بأن الدليل املذكور ال يطرد يف الوجوب 
الشرعي ألنه ال تعلل أحكام اهللا تعاىل وال أفعاله فإجياب الشرع ليس الستدعاء فائدة بل له حبكم املالكية أن يفعل ما 

ح ماش على الالئق بأصول املتكلمني فإهنم ال جيوزون تعليل أفعال اهللا تعاىل وهو احلق ألن يشاء وهذا جواب صحي
من فعل فعال لغرض كان حصوله بالنسبة إليه أوىل سواء كان ذلك لغرض عائدا إليه أم إىل الغري وإذا كان كذلك 

  يكون ناقصا يف نفسه مستكمال يف غريه تعاىل اهللا عن ذلك 
يف القياس تبعا لإلمام دل االستقراء على أن اهللا شرع األحكام ملصاحل العباد تفضال وإحسانا فهو وأما قول املصنف 

  من كالم الفقهاء وإطالقتهم والصواب ما ذكره هنا 
  فائدة قال اإلمام أبو احلسن الطربي املعروف بالكيال يف تعليقه يف 

مسألة التحسني والتقبيح بيانه إنا نقول ليس األصول ويف خط ابن الصالح نقلت ذلك مسألة شكر النعم غري 
الشكر اللفظ فما معناه قالوا املعرفة قلنا املعرفة تراد للشكر فكيف تكون نفس الشكر فال بد أن تتقدم على الشكر 

فإمنا شكر من عرف وإن قالوا نعين بالشكر ماتعنون أنتم قلنا الشكر عندنا امتثال أوامر اهللا تعاىل واجتناب نواهيه 
وإن قالوا فنحن نقول الشكر هو اإلقدام على املستحسنات واجتناب املستقبحات قلنا فهذه هي مسألة التحسني 

  والتقبيح بعينها قال لكنا أفردناها بالكالم على عادة املتقدمني 

  الفرع الثاين

عند البغدادية وبعض  قال الفرع الثاين األفعال اإلختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء حمرمة
اإلمامية وابن أيب هريرة وتوقف الشيخ والصرييف وفسره اإلمام بعدم احلكم واألوىل أن يفسر بعدم العلم ألن احلكم 

  قدمي عنده وال يتوقف تعلقه عن البعثة لتجويزه التكليف باحملال 
 أنه ال حكم فيها ألن احلكم هذا الفرع يف حكم األشياء قبل ورود الشرع وقد ذهب أهل السنة واجلماعة إىل

عندهم عبارة عن اخلطاب على ما تقدم تفسريه فحيث ال خطاب ال حكم وأما املعتزلة فقسموا األفعال إىل 
  اضطرارية واختيارية 

األوىل االضطرارية وهي اليت تقع بغري اختيار املكلف وال قدرة له على تركها كالتنفس يف اهلواء قال اإلمام وذلك 



  د من القطع بأنه غري ممنوع إال إذا جوزنا تكليف ما ال يطاق مما ال ب
  الثانية االختيارية وهي الواقعة بإرادة املكلف مع قدرته على تركها 

ومثل هلا بأكل الفاكهة وهبذا يعرف أن القدر الذي ال يعيش املكلف بدونه من األكل والشرب وغريمها من قسم 
االغتذاء من قسم االختياري املتنازع فيه وتبعهم املصنف كما سنراه يف االضطراري ومنهم من جعل ما حيصل به 

كالمه إن شاء اهللا ولعل مرادهم االغتذاء ما يقع فوق الضرورة إذا عرفت ذلك فقد قسموا االختيارية إىل ما يقضي 
ال يقضي العقل فيها  فيها العقل حبسن أو قبح واتبعوا فيها حكم العقل وتقسيمه إياها إىل األحكام اخلمسة وإىل ما

بواحد منهما وهذه صورة مسألة الكتاب فقوله االختيارية احتراز عن االضطرارية وفاته أن يقول اليت ال يقضي 
العقل فيها حبسن وال قبح فنقول ذهبت معتزلة البصرة وبعض الفقهاء من الشافعية واحلنفية إىل أهنا على اإلباحة قبل 

وبعض اإلمامية والشيخ أبو علي ابن أيب هريرة من الشافعية إىل أهنا حمرمة وقد  ورود الشرع وذهب معتزلة بغداد
سلف اعتذار القاضي واألستاذ عمن قضى يف هذه املسألة بإباحة أو حظر من الفقهاء وتوقف الشيخ أبو احلسن 

ضع على حد األشعري وأبو بكر الصرييف يف ذلك واخلالف يف هذه املسألة جار يف خطاب التكليف وخطاب الو
سواء وفسر اإلمام توقف الشيخ بعدم احلكم أي بانتفاء األحكام وهذا ما قاله النووي يف أوائل باب الربا يف شرح 
املهذب أنه الصحيح عند أصحابنا أعين انتفاء األحكام قال صاحب الكتاب واألوىل أن نفسر التوقف بعدم العلم 

لم ما هو وعلل ذلك بأن احلكم قدمي عند الشيخ فتفسري التوقف أي بأن هلا حكما قبل ورود الشرع ولكنا ال نع
بعدم احلكم يلزم عنه أن يكون احلكم حادثا وهو خالف مذهبه مث استشعر املصنف سؤاال فأجاب عنه وتقريره أن 
احلكم وإن كان قدميا عند الشيخ لكن تعلقه حادث ألنه متوقف على بعثة الرسل واملراد بأنه ال حكم قبل ورود 

الشرع أنه ال تعلق فال يكون تفسري التوقف بعدم احلكم خمالفا ملذهب الشيخ وتقرير جوابه أن التعلق عند الشيخ ال 
  يتوقف على البعثة لتجويزه 

  التكليف باحملال فيجوز أن يتعلق احلكم بأفعال املكلفني قبل ورود الشرع مع عدم شعورهم بذلك 
ل ال تكليف باحملال والشيخ إمنا جيوز الثاين مث إن الشيخ ال يقول بوقوع ولقائل أن يقول هذا حينئذ تكليف الغاف

التكليف باحملال بل احلل تفسري التوقف بعدم احلكم وبه صرح القاضي يف خمتصر التقريب فقال صار أهل احلق إىل 
لوقف الذي يكون أنه ال حكم على العقالء قبل ورود الشرع وعربوا عن نفي األحكام بالتوقف ومل يريدوا بذلك ا

حكما يف بعض مسائل الشرع وإمنا عنوا به انتفاء األحكام انتهى وهو مصرح ببطالن ما ذهب إليه املصنف من 
التفسري وكذا قال إمام احلرمني يف الربهان ال حكم على العقالء قبل ورود الشرع وليس مراده إال الوقف لعدم 

حلكم موقوف على ورود السمع وال حكم يف احلال فصحيح وإن احلكم وقال الغزايل إن أراد أصحاب الوقف أن ا
أرادوا عدم العلم فهو خطأ فإن قلت الوقف هو اإلمساك عن احلكم بشيء فال يناسب تفسريه باجلزم بأن ال حكم 
قلت معىن الوقف يرجع إىل أن فعل املكلف قبل البعث ال يوصف بإباحة وال حرمة لعدم التعلق به فالتوقف إمنا هو 

 وصف الفعل ال يف وجود احلكم وعدمه لكن ملا كان السبب يف هذا الوقف بعدم احلكم مبعىن عدم التعلق فسرنا يف
التوقف بعدم احلكم جتوزا فإن قلت هذا ال جيامع اختياركم إن التعلق قدمي قلت املراد بالتعلق هنا هو التعلق الذي 

لك اخترنا انتفاء احلكم قبل البعثة وفسرنا توقف الشيخ به فإن يظهر أثره يف احملكوم عليه وهو منتف قبل البعثة فلذ
قلت هل احلكم بنفي احلكم قبل البعثة عقلي أو شرعي قلت هو عقلي ال شرعي بقي مما ننبه عليه هنا أن ما نقله 
هذا ال املصنف عن اإلمام ليس جبيد فإنه حكى يف احملصول قول الوقف مث قال هذا الوقف تارة يفسر بأنه ال حكم و



يكون وقفا بل قطعا بعدم احلكم وتارة بأنا ال ندري هل هنا حكم أم ال وإن كان هناك حكم فال ندري أنه إباحة أو 
  حظر انتهى فليس فيه اختيار ما نقله املصنف عنه 

  فإن قلت ما عذر املصنف يف ذلك 

ري احلكم ومرة بعدم احلكم وهو قلت الظاهر أنه تبع صاحب احلاصل حيث قال فيه التوقف مرة يفسر بأنا ال ند
احلق وظن أن صاحب احلاصل اتبع اإلمام على عادته فنسب اختيار هذا القول إىل اإلمام وحيتمل أن املصنف وقف 
لإلمام على اختيار ذلك يف كالم له يف غري هذا املوضع أو أنه أراد باإلمام إمام احلرمني فإنه اختار ذلك يف الربهان 

  العقالء قبل ورود الشرع ومها احتماالن بعيدان  حيث قال الحكم على

  أدلة القائلني باإلباحة

قال احتج األولون بأنه انتفاع خال عن إمام املفسدة ومضرة املالك فيباح كاالستظالل جبدار الغري واالقتباس من 
فاقا فهو للنفع وهو إما ناره وأيضا املآكل اللذيذة خلقت لغرضنا المتناع العبث واستغنائه تعاىل وليس لإلضرار ات

التلذذ أو االغتذاء أو االجتناب مع امليل أو االستدالل وال حيصل إال بالتناول وأجيب عن األول مبنع األصل وعليه 
  األوصاف والدوران ضعيف وعن الثاين أن أفعاله ال تعلل بالغرض وإن سلم فاحلصر ممنوع 

  احتج األول وهم القائلون باإلباحة بوجهني 
ا أهنا انتفاع خال عن إمارة املفسدة فإن الكالم مفروض يف فعل ال يظهر له مفسدة وخال عن مضرة املالك أحدمه

ألن املالك هو اهللا املنزه عن املضار املربأ عن املنافع فتكون مباحه قياسا على االستظالل جبدار الغري واالستضاءة 
مضرة املالك فلما وجدنا اإلباحة دائرة مع هذه األوصاف بناره بغري إذنه فإنه أبيح خللوه عن أمارات املفسدة و

وجودا وعدما والدوران يدل على علية املدار للدائر دل على عليتها إلباحة األفعال وهي صورة النزاع فيلزم 
 اإلباحة فيها ومتثيل املصنف باالقتباس فيه نظر ألن االقتباس أخذ جزء من النار وهو ال جيوز بغري اإلذن فاألوىل

  التمثيل باالستضاءة كما ذكرنا 
وقد ذكر الرافعي جواز االستظالل جبدار الغري واالستضاءة بناره واالستناد وإسناد املتاع يف أثناء كالم يف القسم 
الثاين يف اجلدار املشترك من كتاب الصلح وذكر القفال املسألة يف الفتاوى يف واقعة جرت له مع السلطان حممود 

  يف أرض الغري إن مل خيش أن تتخذ بذلك طريقا وإال  وأنه جيوز السعي

لزم منه الضرر قال وكذلك النظر يف مرآة الغري واإليقاد من ناره واالستظالل جبداره وااللتقاط من حبوب الزرع 
  املتناثر ذكر القفال يف الفتاوى أيضا أنه جيوز إسناد خشبة إىل جدار الغري 

إن خلقت ال لغرض كان عبثا حماال وإن خلقت لغرض فال جائز أن يعود إىل الباري  الوجه الثاين أن املواكيل اللذيذة
لتنزهه عن األغراض فتعني أن يكون لغرضنا وليس هو اإلضرار باتفاق العقالء فهو حينئذ النفع وذلك النفع إما أن 

سدة مع امليل فيستحق الثواب يكون دنيويا كالتلذذ واالغتذاء أو أخرويا يتعلق بالعمل كاالجتناب لكون تناوهلا مف
باجتناهبا أو أخرويا يتعلق بالعلم كاالستدالل هبا على وجود الصانع كمال قدرته وكل ذلك ال حيصل إال بالتناول 

  فواضح 
وأما توقف االجتناب عليه فألن املكلف إمنا يستحق الثواب بتجنبها إذا دعت نفسه إليها وإمنا يكون ذلك بعد 

حلق أن تارك املعاصي امتثاال ألمر اهللا تعاىل مع عدم ميالنه إليها يثاب على تركها بل هو عند قوم التناول كذا قيل وا



  أعلى درجة من الذي فعلها مث انزجر عنها وأما توقف االستدالل فألنه إمنا يكون مع معرفتها هذا تقرير الوجهني 
قيس عليه فإن االستظالل جبدار الغري واالقتباس قال يف الكتاب وأجيب عن األول بأنا ال نسلم ثبوت احلكم يف امل

من ناره من مجلة األفعال االختيارية الداخلة حتت صور النزاع ولئن سلمنا ثبوت احلكم يف األصل فال نسلم أنه 
معلل هبذه األوصاف واستداللكم على ذلك بالدوران ال يفيدكم ألن الدوران وإن كان حجة فالظن احلاصل منه 

  ل مبثله على هذه املسألة ضعيف ال يستد
واعلم أن هذا ال خيالف قوله يف القياس حبجة الدوران ألن القائل حبجته معترف بأنه جار يف جماري الظنون الضعيفة 
اليت يستدل هبا على الفروع الفقهية اجلزئية دون املسائل األصولية وأما من قال بأنه مفيد للقطع فال مباالة مبعتقده 

  الثاين بأن الدليل املذكور مبين على تعليل أفعال اهللا تعاىل  الفاسد وأجيب عن

باألغراض وقد بينا فيما سلف أنه ال جيوز تعليلها ولقائل أن يقول إذا كان الكالم يف هذا الفرع مفرعا على القول 
أهنا تابعة بقاعدة التحسني والتقبيح وجب املشي فيه على قاعدة القوم وهم يعللون أفعال اهللا تعاىل ويزعمون 

للمصاحل مث قال املصنف ولئن سلمنا جواز تعليلها فال نسلم احنصار الغرض فيما ذكرمت وجاز أن يكون الغرض يف 
  خلقها هو التنزه مبشاهدهتا أو غري ذلك 

  أدلة القائلني حبرمتها

  ن الغائب قال وقال اآلخرون تصرف بغري إذن املالك فيحرم كما يف الشاهد ورد بأن الشاهد يتضرر به دو
احتج القائلون بأهنا حمرمة بأن األفعال االختيارية تصرف يف ملك الغري بغري إذن فيحرم قياسا على التصرف يف ملك 
الشاهد الذي هو اإلنسان بغري إذنه واجلامع بني ورد هذا بالفرق وهو أن حرمة التصرف يف ملك الشاهد بغري إذنه 

ئب وهو اهللا لتنزهه عن اإلضرار وقد علم الواقف على هذا برد املصنف إمنا كانت لتضرره بذلك وهذا خبالف الغا
  على الفريقني أنه خيتار الوقف 

واعلم أنه ال خالف يف احلقيقة بني الواقفية والقائلني باإلباحة كما قال إمام احلرمني قال فإهنم مل يعنوا باإلباحة ورود 
ترك واألمر على ما ذكروه نعم لو قالوا حق على املالك أن يبيح خرب عنها وإمنا أرادوا استواء األمر يف الفعل وال

  فهذا ينعكس اآلن عليهم بالتحكم يف تفاصيل النفع والضرر على من الينتفع وال يستضر 
  قال تنبيه عدم احلرمة ال يوجب اإلباحة ألن عدم املنع أعم من اإلذن 

اقفية مبعىن ال حكم ولك أن تقول املصنف غين عن هذا إشارة إىل جواب عن سؤال مقدر ذكره الفريقان على الو
ذكر هذا إذ هو ال يفسر التوقف مبعىن عدم احلكم بل مبعىن عدم العلم وتقرير السؤال أن األفعال إن كانت ممنوعا 

  منها فهي حمرمة وإال فهي مباحة 
  واجلواب أنا ال نسلم أهنا إذا مل تكن ممنوعا منها تكون مباحة ألن املباح 

أعلم فاعله أو دل على أنه ال حرج يف فعله وال تركه وال يلزم من عدم املنع اإلذن ألن عدم املنع أعم من  هو ما
  اإلذن والعام ال يستلزم اخلاص 

  الفصل الثاين يف احملكوم عليه وفيه عدة مسائل



  األوىل يف احلكم على املعدوم 
  قال الفصل الثاين يف احملكوم عليه وفيه مسائل 

  وز احلكم على املعدوم كما أنا مأمورون حبكم الرسول صلى اهللا عليه و سلم األوىل جي
قال أصحابنا املعدوم جيوز أن حيكم عليه ال مبعىن أن حال كونه معدوما يكون مأمورا فإنه معلوم الفساد بالضرورة 

 مأمورا بذلك وأما بل مبعىن أنه جيوز أن يكون األمر موجودا يف احلال مث إن الشخص الذي يوجد بعد ذلك يصري
سائر الفرق فقد أنكروه وعظموا النكري على شيخنا أيب احلسن حىت انتهى األمر إىل انكفاف طائفة من األصحاب 

عن هذا املذهب منهم أبو العباس القالنسي من قدماء األصحاب وقال كالم اهللا يف األزل ال يتصف بكونه أمرا وهنيا 
ات فيما ال يزال عند وجود املخاطبني كما يتصف الباري بكونه خالقا رازقا ووعدا ووعيدا وإمنا ثبتت هذه الصف

فيما ال يزال وجعل ذلك من صفات األفعال وهذا ضعيف ألنه إثبات لكالم خارج عن كونه أمرا وهنيا ووعدا 
فة األزلية وعيدا إىل استتمام أقسام الكالم وذلك مستحيل قطعا فلئن جاز ذلك فما املانع من املصري إىل أن الص

ليست كالما أزليا مث يستجد كوهنا كالما فيما ال يزال وذهب بعض الفقهاء كما حكاه القاضي يف خمتصر التقريب 
  إىل أن األمر قبل وجود املأمور أمر إنذار وإعالم وليس بأمر إجياب وهو 

دوم يستبعد إعالمه واحتج ضعيف ألن ما فروا منه يف اإلجياب يلزمهم يف اإلعالم فإنه كما يستبعد إلزام املع
أصحابنا بأن الواحد منا يصري مأمورا بأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم مع أن ذلك األمر ما كان موجودا إال حال 

  عدمنا 
قال قيل الرسول أخرب بأن من سيولد فاهللا سيأمره قلنا أمر اهللا يف األزل معناه أن فالنا إذا وجد فهو مأمور بكذا قيل 

ألزل وال سامع وال مأمورا عبث خبالف أمر الرسول عليه السالم قلنا مبين على القبح العقلي ومع هذا األمر يف ا
  فالسفة يف أن يكون يف النفس طلب التعلم من أين سيولد 

اعترض اخلصوم على الدليل املتقدم بأنه ال يصح قياس أمر اهللا على أمر الرسول صلى اهللا عليه و سلم ألنه صلى 
و سلم مبلغ ألمر اهللا تعاىل فيكون خمربا عن اهللا بأن فالنا إذا وجد واخنرط يف سلك من يفهم اخلطاب فاهللا  اهللا عليه

يأمره بكذا وإذا كان كذلك مل يكن أمرا للمعدوم بشيء وأجاب املصنف بأنا أيضا نقول أمر اهللا يف األزل معناه أنه 
را بأمري كما قلتم يف أمر الرسول صلى اهللا عليه و سلم أخرب بأن من سيوجد ويستعد لتعلق األمر به يصري مأمو

فإن قلت إذا كان أمر اهللا مبعىن اإلخبار فال يكون أمرا حقيقيا قلت كذلك ذهب إليه بعض األشاعرة وضعفه اإلمام 
  بوجهني 

كالم اهللا يف أحدمها أنه إن كان خمربا لنفسه فهو سفه أو لغريه فمحال إذ ليس مث غريه وهلذا ذهب من صار إىل أن 
األزل مل يكن أمرا وال هنيا مث صار فيما ال يزال كذلك واعترض عليه القرايف بأنا نقول إنه خمرب لنفسه والقائل 

يشتغل يف فكره طول ليله وهناره وال معىن لذلك إال اإلخبارات وأمجع العقالء مع ذلك على حسنه فال يكون يف 
جبميع معلوماته وخيرب عن كل معلوم خبصائص صفاته وأحواله وال استحالة يف  حق اهللا تعاىل قبيحا بل اهللا تعاىل عامل

ذلك ومل يزل اهللا تعاىل يف األزل وأبدا وال يسمع ذلك إال اهللا تعاىل بسمعه القدمي وإىل هذا اإلخبار أشار عليه 
  السالم بقوله ال أحصى ثناء عليك أنت 

دائما أزال وأبدا وال معىن للثناء إال اإلخبار قال وهذا واجب حق  كما أثنيت على نفسك فاهللا تعاىل يثين على نفسه
  ال ينكره إال من مل يربض بالعلوم العقلية الكالمية 



والثاين من اعتراض اإلمام أنه لو كان مبعىن اإلخبار لقبل الصدق والكذب ولكن يلزم أال جيوز العفو ألن اخللف يف 
ر عبارة عن اإلخبار بنزول العقاب إذا مل حيصل عفو ذكره األصفهاين يف خرب اهللا حمال وهو ضعيف ألنا نقول األم

شرح احملصول مث اعترض اخلصم على اجلواب بأن األمر باملعىن الذي ذكرمتوه أيضا حمال يف حق اهللا تعاىل دون 
ومنهى وصار  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألنه تعاىل إذا أخرب يف األزل يكون قد أخرب وال سامع وال مأمور

كمن خال بنفسه حيدثها وذلك عبث خبالف أمر الرسول فإن بني يديه من يسمع وميتثل ويبلغ وأجاب بأن تقبيح 
هذا مبين على مسأله التحسني والتقبيح وهي منهدمة األركان ولقائل أن يقول إن ثبت قبح هذا فهو صفة نقص وال 

فات الكمال والنقص عقلي وما تقدم من كالم القرايف خالف كما سلف يف أن التحسني والتقبيح على معىن ص
  يصلح جوابا هنا 

  مث أجاب املصنف ثانيا بأن أمر اهللا تعاىل هو املطلب القائم بذاته على رأي 

أهل احلق وال سفه يف قيام طلب الفعل بذاته ممن سيوجد كما أنه ال سفه يف أن يقوم بذات األب طلب تعلم العلم 
د ولو قدر بقاء ذلك الطلب حىت وجد الولد صار مطالبا بذلك الطلب ومأمورا فكذلك املعىن من الولد الذي سيوج

القائم بذات اهللا الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد قدمي تعلق بعباد على تقدير وجودهم فإذا صاروا مأمورين بذلك 
  االقتضاء وهذا اجلواب الصحيح 

نا نسلم أنه يقوم بذات األب طلب للتعلم من ابن سيولد وإن كان إال أن قياس الغائب على الشاهد ال يصح فإ
الغزايل يف طائفة قالوا إن ذلك ثبت للذاهبني إىل كالم النفس بل يقول إمنا يقوم بذاته أنه لو وجد لطلب منه فإن 

ن فالنا يوجد قلت إمنا كان ذلك ألن الشاهد غالبا ال يستيقن وجود ولد له إذ ال علم له بالغيب خبالف من يعلم أ
يف الوقت الفالين ال حمالة بتقديري وإراديت وحنن نفرض شخصا أخربه صادق بأنه يولد لك علم وال بدع أن يقوم 

  يف نفسه واحلالة هذه ما ذكرناه 
  قلت ولو فرضت ذلك مل نسلم صحة قيام ذلك يف نفسه وكيف يطلب وال مطلوبا منه 

  ئب والشاهد حيث أجزمت صحة قيام ذلك بذات اهللا خبالف الشاهد فإن قلت فما الفارق واحلالة هذه بني الغا
قلت اهللا تعاىل ليس كالمه إال النفسي وال ميكن أن يكون قيامه بذاته حادثا وإال يلزم أن يكون حمال للحوادث تعاىل 

للحوادث أن اهللا عن ذلك فلذلك لزم من هاتني املقدمتني أعين امتناع كون كالمه غري نفسي وامتناع كونه حمال 
يكون األمر قائما بالذات يف القدم وتعلقه باملأمور حادث على حسب استعداده وأما الشاهد الذي ال يستحيل على 

ذاته قيام احلوادث هبا وأمره يصدق طورا باللسان وطورا باجلنان فال ضرورة بنا إىل تقدير قيام الطلب بذاته من 
املعدوم فوضح السر يف كون أمر اهللا تعاىل من األزل وثبوت الفارق بني معدوم ومالنا ال نؤخره إىل حني يوجد ذلك 

  الغائب والشاهد وأنه ال يصح قياس أحدمها على اآلخر وما ذكره اخلصوم من احلسن والقبح واهلذيان 

أن من والسفه واالنتظام واالتساق يف أمر وال مأمور وغريها كلها من نعوت احملثات والقدمي يتقدس عنه وحيقق هذا 
أحب أن حييط علما بقطر البحار وأوراق األشجار عد سفيها واستقبح منه ما أتى به خبالف الرب سبحانه وتعاىل 

فاملعدوم الذي وجد أنه متوقف على أمره وقد قدر وجوده يف وقت معلوم ال يتخلف عنه على صفة معلومة ال 
ينهاه وال قبح هذا يف جانب الباري سبحانه وتعاىل وهذا انفكاك هلا دون أمره نازل عنده منزلة املوجود فهو يأمره و

  واضح ملن تدبره ومن أراد الزيادة فالكتب الكالمية اليت وضعها أصحابنا بني أظهرنا 
وإمام احلرمني قال إن هذا املوضع مما يستخري اهللا فيه ووعد بإمالء جمموع عليه وقال قول القائل إنه مأمور على 



نه إذا وجد مل يبق معدوما وال شك أن الوجود شرط يف كون املأمور مأمورا وإذ الح ذلك تقدير الوجود تلبس فإ
بقي النظر يف أمر بال مأمور وهذا معضل إذن فإن األمر من الصفات املتعلقة وفرض متعلق وال متعلق له حمال انتهى 

  وفيما أوردناه كفاية 
يب واإلرشاد ذهب بعض من ال حتقيق له إىل أن األمر إمنا فائدة قال إمام احلرمني يف التخليص املختصر من التقر

  يتعلق باملعدوم بشرط أن يتعلق مبوجود واحد فصاعد مث يتبعه املعدومون على شرط الوجود وسقوط هذا واضح 
تنبيه قد يسأل عن الفرق بني هذه املسألة وبني قولنا ال حكم على العقالء قبل ورود الشرع فإن األزل قبل ورود 

سل بالضرورة وقد نفينا األحكام قبل ورودهم مث وأثبتناها هنا يف األزل واجلواب ما تقدم يف خالل الكالم من الر
أن معىن قولنا الحكم قبل ورود الشرع أن اخلطاب إمنا يتعلق مبا بعد البعثة ال مبا قبلها فاملنفي هناك تعلق األحكام 

  ال ذواهتا فال تناقض بني الكالمني 

  انية يف تكليف الغافلاملسألة الث

قال الثانية ال جيوز تكليف الغافل من أحال تكليف احملال فإن اإلتيان بالفعل امتثاال يعتمد العلم وال يكفي جمرد 
  الفعل لقوله عليه السالم إمنا األعمال بالنيات ونوقض بوجوب املعرفة وأجيب بأنه مستثىن 

يطاق على أنه يشترط يف املأمور أن بكون عاقال بفهم اخلطاب أو اتفق الكل حىت القائلون جبواز التكليف مبا ال 
يتمكن من فهمه ألن األمر بالشيء يتضمن إعالم املأمور بأن اآلمر طالب للمأمور به منه سواء أمكن حصوله منه أو 

 فهم له افهم مل ميكن كما يف التكليف مبا ال يطاق وإعالم من ال عقل له وال فهم متناقض إذ يصري التقدير يا من ال
ويا من ال عقل له اعقل املأمور به فعلى هذا ال جيوز أمر اجلماد والبهيمة لعدم العقل والفهم وعدم استعدادمها وال 

أمر اجملنون والصيب الذي المييز لعدم العقل والفهم التامني وإن كانا مستعدين هلما وقد نسب املصنف امتناع 
ال وهو يفهم أن الذي الحييله ال مينعه وليس األمر كذلك بل املختار منعه وإن تكليف الغافل إىل من حييل تكليف احمل

  فرعنا على صحة التكليف باحملال 
وعلى املصنف يف قوله تكليف احملال معترض آخر وهو أن تكليف احملال هو ما رجع إىل املأمور وهو تكليف الغافل 

  فكان األوىل أن يقول التكليف باحملال 

نف على املختار بأن مقتضى التكليف اإلتيان باملأمور به على وجه اإلمتثال لآلمر وذلك ال يتصور إال واستدل املص
  إذا علم املكلف أن املكلف أمره به والغافل ال يعلم ذلك فال ميكنه اإلتيان باملأمور به على جهة االمتثال 

نسلم توقف اإلتيان باملأمور به على العلم  قوله وال يكفي جمرد الفعل هذا جواب على سؤال مقدر تقديره أنا ال
جلواز أن يصدر عنه ما كلف من غري علم وتوجيه اجلواب أن جمرد اإلتيان باملأمور به ال يكفي يف حصول االمتثال 

بل البد معه من النية ملا ثبت من قوله صلى اهللا عليه و سلم إمنا اإلعمال بالنيات وقد نقض اخلصم هذا الدليل 
فة اهللا تعاىل فإهنا واجبة وال ميكن أن يكون وجوبه بعد حصوهلا للزوم حتصيل احلاصل وإذا كان قبل بوجود معر

حصوهلا استحال معرفة هذا األمر ألن معرفة أوامر اهللا بدون معرفة اهللا حمال فقد كلف مبا هو غافل عنه وأجاب 
اجلواب بأن النقض ولو بصورة قادح يف  املصنف بأنه مستثىن من القاعدة لقيام دليل عليه خيصه وقد ضعف هذا

الدليل وقيل احلق يف اجلواب أن يقال خنتار أن التكليف هبا يرد حال حصول العلم وال يلزم حتصيل احلاصل جلواز 
أن يكون املأمور به معلوما بوجه ما ويكون التكليف واردا بتحصيل املعرفة من غري ذلك الوجه وقد جنز شرح ما يف 



  الكتاب 
نص عليه الشافعي رضي اهللا عنه أن السكران خماطب مكلف ولكن األصوليني على طبقاهتم منهم القاضي يف  والذي

خمتصر التقريب صرحوا خبروج السكران اخلارج عن حد التمييز عن قضية التكليف والتسوية بينه وبني سائر من ال 
يهه فإما أن يكون ما قاله الشافعي قوال ثالثا يفهم قال الغزايل بل السكران أسوأ حاال من النائم الذي ميكن تنب

مفصال بني السكران وغريه للتغليظ عليه أو حيمل كالمه على السكران الذي ال ينسل عن رتبة التمييز دون الطافح 
  املغشي عليه 

هر وال ينبغي أن يظن ظان من ذلك أن الشافعي جيوز تكليف الغافل مطلقا فقدره رضى اهللا عنه جيل عن ذلك وأظ
الرأيني عندنا أن الشافعي فصل بني السكران وغريه مث إنا نقول لعل ذلك هو احلق دالني عليه بقوله تعاىل يا أيها 

الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى فإن قلت لعل املراد بالسكران يف اآلية النشوان الذي ال ينسل عن رتبة 
فإن الرب تعاىل قال حىت تعلموا ما تقولون وليس عندي على من قال إن  التمييز قلت هذا التأويل ينايف سياق اآلية

السكران مكلف إال إشكال دقيق لواله جلزمت القول بأنه مكلف وهو أنه يلزم من قال إنه مكلف أن يأمره 
يه ال جيامع بالوضوء ويطالبه بالصالة ويرد عليه إذن قوله تعاىل ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى فإن حترمي الصالة عل

مطالبته هبا فاآلية تصلح معتصما للفريقني فمن يكلفه يقول اهللا خاطبه ومن مينع يقول قد أمره بأال يقرب الصالة 
فإن قلت كيف ال تكلفون النائم وهو يضمن ما يتلفه يف نومه ويقضي الصلوات اليت متر عليه مواقيتها إىل غري ذلك 

  من األحكام 
اطب يف حال نومه ولكن يتوجه عليه اخلطاب بعد ذلك لقوله صلى اهللا عليه و سلم من قلت الذي قلناه إنه ال خي

  ترك صالة أو نسيها فليصلها إذ ذكرها 
  فإن قلت إمنا خياطب يف اليقظة بسبب ما تقدم يف النوم 

ال ننكره قلت مقصدنا نفي اخلطاب يف حال النوم فأما ثبوت أسباب يستند إليها تثبت األحكام يف اليقظة فمما 
ويوضح هذا أن الصيب الذي ال مييز لو أتلف شيئا لطالبناه ببدله فوجوب الزكوات والغرم والنفقات ليس من 

التكليف بل اإلتالف وملك النصاب سبب لثبوت هذه احلقوق يف ذمة الصبيان مبعىن خماطبة الويل يف احلال باألداء 
لك ملن ال يفهم افهم فإن أهلية ثبوت األحكام يف الذمة وخماطبة الصيب بعد البلوغ وذلك غري حمال وليس كقو

تستفاد من اإلنسانية اليت هلا يستعد بقبول قوة العقل الذي به قوة فهم التكليف يف ثاين احلال حىت أن البهيمة ملا مل 
  يكن هلا قوة فهم اخلطاب بالفعل وال 

 الرحم إذا ثبت هلا امللك باإلرث والوصية واحلياة غري بالقوة مل تتهيأ إلضافة احلكم إىل ذمتها خبالف النطفة اليت يف
موجودة بالفعل ولكن بالقوة وكذا الصيب مصريه إىل العقل فصح إضافة احلكم إىل ذمته ومطالبته يف ثاين احلال ومل 

يصلح للتكليف يف احلال فإن قلت لو انتفخ ميت وتكسر بسبب انتفاخه قارورة فينبغي إجياب ضماهنا كالطفل 
قط على قارورة قلت حيتمل أن يقال بذلك وأن يطالب به الورثة كما جيب الضمان على العاقلة والفعل مل يصدر يس

منهم ولكن قال األصحاب ال جيب وفرقوا بينه وبني الطفل بأن للطفل فعال خبالف امليت وإجياب الضمان على من 
  خلطاب فلم منعت تكليفه ال فعل له غري معقول وهو متجه فإن قلت فالصيب املميز يفهم ا

  قلت العقل ال مينع ولكن الشرع رفع ذلك عنه بقوله صلى اهللا عليه و سلم رفع القلم عن ثالث احلديث 
وقد قال البيهقي إن األحكام إمنا نيطت خبمس عشرة سنة من عام اخلندق وأهنا كانت قبل ذلك تتعلق بالتمييز وهبذا 



دم وضع ومل يتقدم على الصيب وضع فإن قلت ما احلكمة يف تقدير الرفع جياب عن سؤال من يقول الرفع يقتضي تق
بالبلوغ وهو إذا قارب البلوغ عقل قلت قال القاضي أبو بكر إن عدم بلوغه دليل على قلة عقله وهو تصريح منه 

حط  بأن العقل يزيد ويكمل بلحظة وليس يتجه ذلك كما قاله الغزايل ألن انفصال النطفة ال يزيد عقال لكن
اخلطاب عنه ختفيفا وزيادة العقل ونقصانه إىل حد يناط به التكليف أمر خفي ال ميكن االطالع عليه بغتة لكونه يزيد 
على التدريج وقد علم من عوائد الشرع أنه يعلق احلكم على مظاهنا املنضبطة ال على أنفسها والبلوغ مظنة كمال 

  حلكمة قبله العقل فعقل الشارع األمر عليه وإن جاز وجود ا

بلحظة أو بعده بلحظة ويف الشريعة صور كثرية تضاهي ذلك بل رمبا شذت الصورة عن احلكمة حبيث بقي الوصف 
  فيها كضرب من التعبد ويف ذلك فروع 

منها لو كمل وضوءه إال إحدى الرجلني مث غسلها وأدخلها اخلف فإنه ينزع األوىل مث يلبسها ليكون قد أدخلهما 
  لة على طهارة كام

  ومنها لو اصطاد صيدا وهو حمرم وال امتناع لذلك الصيد فإنه يرسله ويأخذه إذا شاء 
ومنها إذا تيقن عدم املاء حواليه فإنه على وجه يلزمه الطلب وقد عددنا يف األشباه والنظائر كمله اهللا من ذلك 

  كثريا 
  و ابن عشر فإن قلت كيف أمرت الصيب بالصالة وهو ابن سبع سنني وضربته عليها وه

قلت قد علمت أن العقل بعد بلوغه سن التمييز ال مينع من ذلك ومن حماسن الشريعة النظر يف مصلحته ومترينه 
على ماخياطب به حتما فيما يؤل وليس املقصود من هذا اخلطاب غري ذلك ولذلك ال نقول إهنا واجبة عليه بل على 

  ه بتركها واهللا أعلم الويل أن يأمره هبا وال تبعة على الصيب يف آخرت
  فإن قلت كيف منعتم تكليف الغافل الداخل يف قالب املوجودات وجوزمت تكليف املعدوم 

قلت تكليف املعدوم مبعىن تعلق اخلطاب به يف األزل على تقدير وجوده واملنع من تكليف الغافل إمنا هو يف زمن 
  غفلته 

  فكيف يفهم التكليف فإن قلت الدهري مكلف باإلميان وهو ال يعرف املكلف 
  قلت املعترب التمكن من الفهم وهو متمكن بواسطة النظر 

  صلى اهللا عليه و سلم 

  املسألة الثالثة اإلكراه امللجئ مينع التكليف

  قال الثالثة اإلكراه امللجئ مينع التكليف لزوال القدرة 
كره عليه كنسبة املرتعش إىل حركته منع اإلكراه إن انتهى إىل حد اإلجلاء حبيث صارت نسبة فاعله إىل الفعل امل

التكليف يف املكره عليه أو ضده والقول يف جوازه مبين على التكليف مبا ال يطاق واستدل املصنف على امتناعه 
بزوال القدرة فإن الفعل يصري واجب الوقوع ويصري عدمه ممتنعا والتكليف بالواجب واملمتنع تكليف مبا ال يطاق 

تصر التقريب إن هذا القسم ال يسمى عند احملققني إكراها ألن اإلكراه ال يتحقق إال مع تصور وقال القاضي يف خم
اقتدار فال يوصف ذو الرعشة الضرويرية باإلكراه وامنا املكره من خيوف ويضطر إىل أن حيرك يده على اقتدار 

لقاضي وإمام احلرمني وأبو إسحق واختيار وقد ذهب أصحابنا إىل أن ذلك ال مينع التكليف صرح به طوائف منهم ا



الشريازي والغزايل ومجاعة ومال إليه اإلمام وذهبت املعتزلة إىل أنه مينع التكليف وهذا ما أفهمه كالم املصنف كذا 
نقله مجاعة وحكاية إمام احلرمني عنهم أن املكره على العبادة ال جيوز أن يكون مكلفا هبا قال وبنوا ذلك على 

ثابة املكلف واحملمول على الشيء ال يثاب عليه قال وقد ألزمهم القاضي املكره على القتل فإنه أصوهلم يف وجوب إ
منهي عنه وآمث به لو أقدم عليه وهذه هفوة عظيمة فإهنم ال مينعون النهي عن الشيء مع احلمل عليه فإن ذلك أشد 

ر به انتهى وقد تابع القاضي مجاعة من يف احملنة واقتضاء الثواب وإمنا الذي منعوه اإلضرار إىل فعل مع األم
األصحاب على إلزام املعتزلة بذلك وهو صحيح وما ذكره إمام احلرمني حق من هذا الوجه ولكن امللزمون مل 

  يوردوه 

على هذا املأخذ بل هو من جهة أهنم منعوا أن املكره قادر على عني الفعل املكره عليه فبني امللزمون أنه قادر ألن 
كلفوه بالضد وعندهم أن اهللا تعاىل ال يكلف العبد إال بعد خلق القدرة على الفعل والقدرة عندهم على املعتزلة 

  الشيء قدرة على ضده فإذا قدر على ترك القتل قدر على القتل 
قال الغزايل وهذا ظاهر ولكن فيه غور وهو أن االمتثال إمنا يكون طاعة إذا كان االنبعاث له بباعث األمر 

ف دون باعث اإلكراه فاآليت بالفعل مع اإلكراه إن أتى به لداعي اإلكراه فال يكون جميبا داعي الشرع والتكلي
فصحيح قال بعض املتأخرين وهذا الذي ذكره إمنا هو يف العبادات املشروط فيها النية كرد املغصوب والودائع 

رج من عهده التكليف به مع اإلكراه هذا وتسليم املبيع وحبس املعتدة فاملقصود فيه واقع قصد أو مل يقصد فيخ
كالم األصوليني وأما الفقهاء فقالوا ال يباح باإلكراه الزنا والقتل ويباح شرب اخلمر واإلفطار إتالف مال الغري 
واخلروج من الصالة والتلفظ بكلمة الردة وقد جيب بعض ذلك فإن قلت قد قال الفقهاء إن اإلكراه يسقط أثر 

زم من كونه مسقطا أثر التصرف أال جيامع التكليف والضابط يف خطاب املكره وتصرفاته التصرف قلت ال يل
واجلمع بني كالم األصوليني والفقهاء فيه يستدعي مزيد بسط لعلنا نستقصي القول فيه يف كتابنا األشباه والنظائر 

أصح القولني ومنها اإلكراه على  على أن الفقهاء قد استثنوا مسائل من هذه القاعدة منها اإلكراه على القتل على
  الكالم يف الصالة على األصح ومنها الرضاع 

ومنها على احلدث وقد حكى الرافعي عن احلناطي وجهني يف انتقاض الوضوء مبس الذكر ناسيا فال يبعد أن يقال 
  جبرياهنما يف حالة اإلكراه 

  ومنها اإلكراه على الزنا إن قلنا يتصور اإلكراه عليه 

قال يف االستقصاء نقال عن اإليضاح إذا تبايعا يف عقد الصرف وتفارقا قبل القبض يبطل سواء كان يف حالة ومنها 
االختيار أم اإلكراه وقد يعترض على هذا بأن اإلكراه ال يبطل خيار اجمللس يف البيع على الصحيح وجياب بضيق 

  باب الربا واملسألة يف شرح املنهاج لوالدي بطلت مبسوطة 
  ا إذا أكره ففعل أفعاال كبرية يف الصالة بطلت بال خالف ومنه

ومنها لو أكره على التحول عن القبلة أو على ترك القيام يف الفريضة مع القدرة فصلى قاعدا لزمه اإلعادة ألنه عذر 
  وهذه كاليت قبلها 

  لفطر قوالن ومنها إذا أكره حىت أكل بنفسه وهو صائم أو أكرهت املرأة حىت مكنت من نفسها ففي ا
  ومنها إذا حلف باهللا مكرها انعقدت ميينه على وجه حكاه ابن الرفعة 



  املسألة الرابعة يف وقت توجه اخلطاب إىل املكلف

  قال الرابعة التكليف يتوجه حال املباشرة وقالت املعتزلة بل قبلها 
نذكر مقاالت الناس والتنبيه على  املسألة من مشكالت املواضع وفيها اضطراب يف املنقول وغور يف املعقول وحنن

جهة االختالف مث نعمد إىل الرأي األسد فنناضل عنه فنقول قال القاضي يف خمتصر التقريب باختصار إمام احلرمني 
الفعل مأمور به يف حال حدوثه مث قال احملققون من أصحابنا األمر قبل حدوث الفعل املأمور به أمر إجياب وإلزام 

ضاء والترغيب والداللة على امتثال املأمور به وإذا حتقق االمتثال فاألمر يتعلق به ولكن اليقتضي ولكنه يتضمن االقت
ترغيبا مع حتقيق املقصود وال يقتضي داللة بل يقتضي كونه طاعة األمر املتعلق وذهب بعض من ينتمي إىل أهل احلق 

عل وإذا تقدم عليه فهو أمر إنذار وإعالم حبقيقة إىل أن األمر إمنا يقتض اإلجياب على التحقيق إذا قارن حدوث الف
الوجوب عند الوقوع وهذا باطل والذي خنتاره حتقق الوجوب قبل احلدوث ويف حال احلدوث وإمنا يفترق احلالتان 

فيما قدمناه من الترغيب واالقتضاء والداللة فإن ذلك يتحقق قبل الفعل وال يتحقق معه وزعمت القدرية بأسرها أن 
يف حال حدوثه يستحيل أن يكون مأمورا به وال يتعلق به األمر إال قبل وجوده مث طردوا مذهبهم يف مجلة الفعل 

األحكام الشرعية فلم يصفوا كائنا حبظر وال وجوب وال ندب وإمنا أثبتوا هذه األحكام قبل حتقق احلدوث مث 
  افترقوا فيما بني أظهرهم فقال بعضهم 

ور به بأكثر من وقت واحد وصار األكثرون منهم إىل جواز تقدمه عليه بأوقات مث ال يصح تقدم األمر على املأم
  الذين صاروا إىل هذا املذهب اختلفوا يف 

أنه هل يشترط بقاء املكلف يف األوقات املتقدمة على حدوث املأمور به على أوصاف التكليف فمنهم من شرط 
  مة كونه مستجمعا لشرائط التكليف يف كل األوقات املتقد

وزعم بعضهم أنا ال نشترط ذلك وإمنا نشترط اجتماع األوصاف عند حدوث الفعل ويشترط يف األوقات املتقدمة 
عليه كون املخاطب ممن يفهم اخلطاب مث افترقوا بعد ذلك يف أصل آخر وذلك أهنم قالوا هل جيوز أن يتقدم األمر 

  ائدة على التبليغ من املبلغ والقبول من املخاطب على املأمور به بأوقات من غري أن يكون فيه لطف ومصلحة ز
فمنهم من شرط أن يكون يف ذلك لطف يعلمه اهللا ومنهم من مل يشترط ذلك انتهى وهو أثبت منقول يف املسألة 

وصريح نقل إمام احلرمني يف الربهان أن مذهب أصحاب الشيخ أن الفعل يف حال حدوثه مأمور به مث ذكر يف تعليله 
أنه ليس مبأمور به قبل حدوثه وهذا هو الذي يقتضيه أصلهم وهو أن االستطاعة عندهم مع الفعل ال  ما يدل على

  قبله 
فإن قلت أصلهم اآلخر وهو حتويز التكليف مبا ال يطاق يقتضي جواز األمر بالفعل حقيقة قبل االستطاعة فعلى هذا 

  يكون املأمور مأمورا قبل التلبس بالفعل 
ا على استحالته أو أهنم وإن جوزوه فلم يقولوا بوقوعه ويكون كالمهم هنا بناء على عدم قلت لعلهم فرعوا هذ

الوقوع مث اختار إمام احلرمني مذهب املعتزلة من األمر باحلادث قبل احلدوث وعدم األمر به مع احلدوث وقال إما 
سه عاقل وأما الغزايل فإنه قال أن يتجه القول يف تعلق األمر به طلبا واقتضاء مع حصوله مذهب ال يرتضيه لنف

بوجود األمر قبل الفعل وسلم مقارنة القدرة للفعل ومن هنا خالف قول إمامه فإن إمامه رأى أن القدرة هي التمكن 
وحالة الوجود تنايف التمكن من الفعل والترك فيتعني الوقوع كذا قال القرايف وهذه عبارة الغزايل ال أمر إال مبعدوم 



ل يكون احلادث يف أول حال حدوثه مأمورا كما كان قبل احلدوث أو خيرج عن كونه مأمورا كما ميكن حدوثه وه
  يف 

  احلالة الثانية يف الوجود اختلفوا فيه ويف حبث كالمي ال يليق مبقاصد أصول الفقه ذكره 
قبل ذلك فال يكون أمرا  وأما اإلمام فقال ذهب بعض أصحابنا إىل أن املأمور إمنا يصري مأمورا حالة زمان الفعل وأما

  بل هو إعالم له بأنه يف الزمان الثاين سيصري مأمورا 
وقالت املعتزلة إمنا يكون مأمورا بالفعل قبل وقوعه مث استدل على أنه على أنه ال ميتنع كونه مأمورا حال حدوث 

يتوجه حال املباشرة وال الفعل وإذا تؤمل دليله أرشد إىل أنه اختار ما حكاه عن بعض األصحاب من أن التكليف 
يتوجه قبلها وهذا هو املذهب الذي حكاه القاضي عن بعض ما ينتمي إىل أهل احلق وقال إمام احلرمني اليرتضيه 

لنفسه عاقل ومل يتعرض اإلمام إىل حكاية القول الذاهب إىل أنه مأمور قبل احلدوث ومع احلدوث وهو الذي ذهب 
القاضي بل حاصل ما فعل أنه اختار أحد مذهيب األصحاب واقتصر مع حكايته  إليه احملققون من أصحابنا كما قاله

  على حكاية مذهب املعتزلة 
وقال اآلمدي اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا انتهى وهذا الذي ادعى 

ل النزاع مع املعتزلة قال وعلى امتناعه االتفاق على خالفه إال عن شذوذ هو أحد شقي ما اختاره اإلمام ونصبه حم
  بعد حدوث الفعل واختلفوا يف جواز تعلقه يف أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا ونفاه املعتزلة انتهى 

وهو ما أشعر به كالم الغزايل املتقدم وهو نقل متقن حمرر واتبعه عليه ابن احلاجب إال أنه نسب القول بانقطاع 
ل إىل الشيخ وليس جبيد فليس للشيخ يف املسألة صريح الكالم وإن كان ذلك يتلقى من التكليف حال حدوث الفع

  قضايا مذهبه 
وقال ابن برهان يف أصوله احلادث يف حال حدوثه مأمور به خالفا للمعتزلة انتهى ومل يتعرض له قبل احلدوث وأما 

  ما فيه كفاية للمتبصر  صاحب الكتاب فمن شعار اإلمام نبغ وقد أوردنا من النقول يف املسألة

  أدلة القائلني بتوجه اخلطاب عند املباشرة

قال لنا أن القدرة حينئذ قبل التكليف يف احلال باإليقاع يف ثاين احلال قلنا اإليقاع إن كان نفس الفعل فمحال يف 
لقدرة والداعية احلال وإن كان غريه فيعود الكالم إليه ويتسلسل قالوا عند املباشرة واجب الصدور قلنا حال ا

  كذلك 
قد علمت اتباعه لإلمام يف اختيار أن التكليف إمنا يتوجه حال املباشرة وال يتوجه قبلها واستدل عليه بأن التكليف 

مشروط حبصول قدرة املكلف وحينئذ فيكون التكليف متوجها حال املباشرة وال يكون متوجها قبلها أما حتقق 
من القدرة التمكن من الفعل والتمكن حاصل حينئذ وأما انتفاؤها قبل املباشرة فألن القدرة حال املباشرة فألن املراد 

الفعل قبل املباشرة ممتنع الوقوع إذ لو كان ممكن الوقوع ألمكن أن يفرض وقوعه ويكون ما فرضته أنه قبل املباشرة 
  ال قدرة عليه  هو حال املباشرة وهذا خلف فوضح أن الفعل قبل املباشرة ممتنع الوقوع واملمتنع

قوله قبل التكليف أجاب اخلصم عن القول بأنه إذا كان ممتنعا قبل املباشرة فال يكلف به بأن التكليف الذي ادعينا 
أنه ثابت قبل املباشرة ليس هو التكليف بنفس الفعل حىت يلزم ما ذكرمت بل التكليف يف احلال يعين قبل املباشرة 

  ين حال املباشرة تكليف باإليقاع يف ثاين احلال يع



واعترض املصنف على هذا اجلواب بأن اإليقاع املكلف به إذا كان نفس الفعل فالتكليف به يف احلال أي حال قبل 
  الفعل حمال وذلك ألنه يلزم من 

امتناع التكليف بالفعل قبل مباشرته امتناع التكليف باإليقاع إذ الفرض أن اإليقاع هو نفس الفعل وإن كان 
ري الفعل فيعود الكالم إليه أي إىل هذا اإليقاع الذي كلف به ويقال هذا اإليقاع الذي وقع التكليف به اإليقاع غ

إن وقع التكليف به حال وقوع اإليقاع لزم املدعي وهو توجه التكليف حال املباشرة وإن وقع التكليف به قبله لزم 
  ع الفعل أن يكون مكلفا مبا ال قدرة له عليه ألنا قررنا أن القدرة م

  فإن قلت التكليف قبل اإليقاع بإيقاع اإليقاع يف ثاين احلال 
قلت يعود الكالم إليه أيضا ويقال إيقاع اإليقاع الذي كلف به إما أن يكون نفس الفعل أو غريه ويتسلسل فتعني 

  أن يكون توجه التكليف حال املباشرة ال قبلها 
فعل حال املباشرة واجب الصدور عن املكلف المتناع الترك منه قوله إشارة إىل حجة ذكرها املعتزلة وهي أن ال

حينئذ وكل ما كان واجب الوقوع فليس مبقدور وما ليس مبقدور ال يتوجه التكليف حنوه فال يتوجه التكليف حنو 
أو الفعل حال املباشرة وأجاب بأنه ملا كانت القدرة هي التمكن من الفعل والداعية هي ميل اإلنسان إىل الفعل 

الترك إذا علم أو ظن أن له يف الفعل مصلحة أو مفسدة وإذا اجتمعت القدرة والداعية مسيت علة تامة وإذا وجدت 
فقيل جيب وقوع الفعل وقيل ال جيب بل يكون الفعل أوىل وإذا عرفت هذا فنقول الفعل يترتب وجوده على وجود 

د اخلصم لكونه من مجلة األزمان اليت قبل الفعل مع أن القدرة مع الداعية فيكون مأمورا حال القدرة والداعية عن
الفعل واجب الصدور يف تلك احلالة فانتفى ما ذكرمتوه وميكن أن يقرر على وجه آخر فيقال القدرة مع الداعي 

مؤثرة يف وجود الفعل وال امتناع يف كون املؤثر مقارنا لألثر فتكون القدرة مقارنة للفعل مع كونه واجب الوقوع 
طل دعواكم أن ما كان واجب الصدور ال يكون مقدورا والتقرير األول أقرب إىل كالم املصنف وهو يتمشى فب

على تقدير التزام اخلصم أن العلة مع املعلول والثاين يتمشى على تقدير قوله العلة قبل املعلول وتوجيه كالم املصنف 
  على 

رة والداعية معه ويلزم من جمموعهما وجوب الوقوع وقد التقرير الثاين أن يقال فإما يكون التكليف حال القد
اعترض العربي بأنه إذا كان الفعل قبل املباشرة غري مقدور عليه وعند املباشرة واجب الوقوع فيلزم التكليف 

 باملمتنع أو الواجب وهو حمال هذا شيء ما يف الكتاب على االختصار واملسألة دخيلة يف هذا العلم والكالم فيها مما
  ال يكثر جدواه والذي نقوله هو أن احلق يف أحد جهتني مرجعهما 

  أحدامها القول بأن التكليف متوجه قبل املباشرة وحال املباشرة أيضا وهو املنقول عن احملققني 
والثانية أن التكليف ال يتوجه إال حال املباشرة وهو خمتار اإلمام وصاحب الكتاب وهو عندنا منقدح ال مينعنا عن 

  زم به إال ما سنذكره بعد سؤال وجواب نوردمها إن شاء اهللا تعاىل اجل
فإن قلت هذا يؤدي إىل أن املكلف ال يعصى بترك مأمور به ألنه إن أتى به كان ممتثال وإن مل يأت كان مغدورا لعدم 

  التكليف 
دقيق فنقول إذا كان التكليف قلت هذا من األسئلة اليت قامت هبا الشناعة على القائل هبذه املقالة وجوابه عندنا 

متوجها حال املباشرة فهو يف حال ترك املأمور به مباشر للترك والترك فعل وهو حرام فقد باشر الترك فتوجه عليه 
التكليف باحلرمة حال مباشرة الترك والعقاب ليس إال على الترك وهذا يف غاية احلسن وقد أشار إليه إمام احلرمني 



يطاق وهو أجل ما يستفاد من شرحنا يف هذه املسألة وليس عندي فيه إال أنه يلزم منه أن  يف مسألة تكليف ما ال
يقال تارك الصالة مثال غري مكلف بالصالة بترك ترك الصالة الذي يلزم منه الصالة وقد ادعى إمام احلرمني اتفاق 

ذا فهل يصد عن القول بأن التكليف أهل اإلسالم على أن القاعد يف حال قعوده مأمور بالقيام فإن صح اإلمجاع هك
  ال يتوجه إال حال املباشرة 

  وإن أمكن رده إىل ترك الترك كما قررنا فهذا املذهب منقدح 

  الفصل الثالث يف احملكوم به وفيه عدة مسائل

  األوىل يف جواز التلكيف باحملال 
  قال الفصل الثالث يف احملكوم به وفيه مسائل 

ائز ألن حكمه ال يستدعي غرضا قيل ال يتصور وجوده فال يطلب قلنا إن مل يتصور امتنع األوىل التكليف باحملال ج
  احلكم باستحالته 

ما ال يقدر العبد عليه قد يكون معجوزا عنه متعذرا عادة ال عقال كالطريان يف اهلواء وقد يكون متعذرا عقال ممكنا 
واحلالة هذه عقال لتعلق علم اهللا به وإذا سئل ذوو العوائد  عادة كمن علم اهللا تعاىل أنه ال يؤمن فإن إميانه مستحيل

عنه حكموا بأن اإلميان يف إمكانه وهكذا كل طاعة قدر يف األزل عدمها وقد يكون متعذرا عادة وعقال كاجلمع بني 
  السواد والبياض 

التعذر العقلي أم ال أما  إذا عرفت هذا فمحمل النزاع يف التكليف باملستحيل إمنا هو املتعذر عادة سواء كان معه
املتعذر عقال فقط لتعلق علم اهللا به فأطبق العقالء عليه وقد كلف اهللا الثقلني أمجعني باإلميان مع قوله وما أكثر الناس 

ولو حرصت مبؤمنني فنقول ذهب مجاهري األصحاب إىل أنه جيوز التكليف باحملال وذهبت املعتزلة إىل امتناع 
ا وإليه ذهب بعض أصحابنا كالشيخ أيب حامد وإمام احلرمني والغزايل واختاره الشيخ تقي التكليف باحملال مطلق

  الدين بن دقيق العيد كما صرح به يف شرح العنوان وذهب قوم 

إىل أنه إن كان ممتنعا لذاته مل جيز وإال جاز واختاره اآلمدي وادعى أن الغزايل مال إليه وذهب األستاذ أبو إسحاق 
جيوز أن يرد التكليف باحملال فإن ورد ال نسميه تكليفا بل يكون عالمة نصبها اهللا على عذاب من كلف إىل أنه ال 

بذلك واستدل يف الكتاب على اجلواز مطلقا بأن امتناع التكليف عند القائل به إمنا هو لكونه عبثا وذلك مبين على 
من بىن االمتناع على ذلك وهم املعتزلة وأما من  تعليل أفعال اهللا تعاىل باألغراض وهو باطل وهذا يصلح ردا على

  وافقهم مع أصحابنا فلهم مأخذ آخر 
واحتج املعتزلة ومن وافقهم بأن احملال ال يتصور ألن كل ما يتصور بالعقل فهو معلوم إذ التصور من مجلة أقسام 

وصوف موجود ضرورة عدم العلم وكل معلوم متميز وكل متميز ثابت ألن التميز صفة وجودية وال بد هلا من م
قيام املوجود باملعدوم فلو كان متصورا لكان ثابتا ولكنه غري ثابت فال يكون متصورا وإذا كان غري متصور فال 

  يكلف به ألنه واحلالة هذه جمهول 
قال الغزايل واملطلوب ينبغي أن يكون مفهوما للمكلف باالتفاق وأجاب املصنف بأنه إن كان غري متصور كما 

   فيمتنع منكم احلكم عليه ألن احلكم على الشيء فرع تصوره فلم حكمتم عليه باالستحالة ذكرمت
ولقائل أن يقول احلكم باالستحالة إمنا يتوقف على تصوره يف الذهن ال على تصور وجوده يف اخلارج وال ميتنع 



وهذا حق وجوابه أن ال نسلم  تصوره يف الذهن وليس املراد من قوله ال يتصور وجوده الوجود الذهين بل اخلارجي
  أن كل ما ال يتصور وجوده يف اخلارج ال يطلب وهل النزاع إال فيه 

  قال غري واقع باملمتنع لذاته كإعدام القدمي وقلب احلقائق 
اختلف القائلون جبواز التكليف باحملال يف وقوعه فذهب اجلمهور إىل عدم وقوعه واملختار عند املصنف التفصيل 

وهو عدم الوقوع باملمتنع لذاته كقلب احلقائق مع بقاء احلقيقة األوىل وإعدام القدمي هذا ما ذكره وهو الذي ذكره 
يفهم وقوع املمتنع لغريه واحلق فيه التفصيل أيضا فإن كان مما قضت العادة بامتناعه كحمل الصخرة العظيمة 

ما ما امتنع لتعلق العلم به فذاك ليس حمل للرجل النحيف فحكمه حكم املمتنع لذاته يف اجلواز وعدم الوقوع وأ
  النزاع بل هو واقع باإلمجاع كما سلف 

فائدة قد عرفت ما عليه مجهور األصحاب من جتويز للتكليف باحملال واختالفهم يف الوقوع على الوجه الذي رأيت 
  نقلوا اختالفا عنه فيه فأما التجويز فهو املنقول عن أيب احلسن وهو الزم على قضايا مذهبه وأما الوقوع فقد 

قال إمام احلرمني وهذا لسوء معرفة مذهب الرجل فإن مقتضى مذهبه أن التكاليف كلها واقعة عنده على خالف 
  االستطاعة 

  قال ويتقرر هذا من وجهني 
أحدمها أن االستطاعة عنده ال تتقدم على الفعل واألمر بالفعل يتوجه على املكلف قبل وقوعه وهو إذ ذاك غري 

مستطع قال وال يدفع ذلك قول القائل إن األمر بالفعل هني عن أضداده واملأمور بالفعل قبل الفعل إن مل يكن قادرا 
على الفعل فهو قادر على ضد من أضداده مالبس له فإنا سنوضح أن األمر بالشيء ال يكون هنيا عن اضداده قال 

  عل والفعل مقصود مأمور به وقد حتقق طلبه قبل القدرة عليه وأيضا فإن القدرة إذا قارنت الضد مل تقارن األمر بالف
والثاين أن القدرة احلادثة غري مؤثرة يف مقدورها بل مقدورها خملوق اهللا تعاىل والعبد مطالب مبا هو من فعل ربه قال 

  وال معىن للتمويه بالكسب فإنا سنوضح سر ما نعتقده يف خلق األفعال انتهى 

ألول قولكم ليس األمر بالشيء هنيا عن ضده قلنا الكالم على رأي الشيخ وهو يرى ذلك ال ولقائل أن يقول على ا
على رأيكم قال صفي الدين اهلندي بل اجلواب عنه أن ما هو متلبس به عند ورود اخلطاب ليس ضدا له وهو اآلن 

قاع الفعل فيه وهو يف زمان ضده الوجودي املنهي عنه وهو الذي يستلزم للتلبس به تركه يف الزمان الذي أمر بإي
ورود اخلطاب مل يتلبس به ألن زمان الفعل هو الزمان الثاين إن كان األمر للفور سلمنا أن ذلك ضده املنهي عنه 
لكنه حاصل عند ورود اخلطاب واألمر بترك احلاصل حمال اللهم إال أن يقال إنه مأمور بترك ما هو متلبس به يف 

  قدامه على املأمور به وحينئذ يعود احملذور املذكور املستقبل وذلك إمنا يكون بإ
واعلم أن الوجه األول ال يلزم على الشيخ إال إذا قال بتوجه األمر قبل الفعل وفيه ما تقدم من النزاع يف املسألة 

  املتقدمة وأما الوجه الثاين فال يلزم جتويز التكليف باملمتنع لذاته أو املمتنع عادة 

  م الوقوعأدلة القائلني بعد

  قال لإلستقراء ولقوله تعاىل ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها 
  استدل على أنه غري واقع باملمتنع لذاته بوجهني 

  أحدمها االستقراء فإنا استقرينا فلم جند يف التكاليف الشرعية ما هو متعلق باملمتنع لذاته 



اته غري وسع املكلف أي غري مقدور له فال يكلف به والثاين قوله تعاىل ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها واملمتنع لذ
ولك أن تقول هذه اآلية تدل على عدم التكليف باملمتنع لذاته واملمتنع لغريه ال املمتنع لذاته فقط فيلزم من استدل 

  هبا منع الوقوع فيهما ما مل يأت بدليل خيرج املمتنع لغريه 

  دليل القائلني بالوقوع

ان مبا أنزل ومنه أنه ال يؤمن فهو مجع بني النقيضني قلنا ال نسلم أنه أمر به بعد ما أنزل أنه ال قيل أمر أبا هلب باإلمي
  يؤمن 

هذا دليل القائلني بوقوع التكليف باحملال لذاته ويصلح أن يكون اعتراضا على الدليل األول وهو االستقراء 
إلميان واإلميان عبارة عن تصديق النيب صلى اهللا عليه و وتقريره أن أبا هلب مأمور باجلمع بني التقيضني ألنه مأمور با

  سلم يف ذلك وال يتم تصديقه يف ذلك إال بعدم اإلميان فوجب أن يؤمن وأن ال يؤمن وهو مجع بني النقيضني 
وأجاب بأن أمر أيب هلب باإلميان مل يكن يف حال اإلخبار بعدم اإلميان حبسب الزمان فلم يقع التكليف باجلمع بني 

لنقيضني وهو جواب باطل فإن أبا هلب مأمور باإلميان قبل اإلخبار وبعده اإلمجاع وإمنا اجلواب أن هذا ليس من ا
باب املمتنع لذاته بل من املمتنع لغريه وذلك أنه تعاىل أخرب أنه ال يؤمن فاستحال إميانه ضررورة صدق خرب اهللا تعاىل 

واحلالة هذه فقد أمره مبا هو ممكن يف نفسه وإن كان مستحيال لغريه وعدم وقوع اخللف يف خربه فإذا أمره باإلميان 
  كما قلناه فيمن علم أنه ال يؤمن وها هنا تنبيهان 

أحدمها وذكره القرايف أن اجلمع بني النقيضني على ما قرروه إمنا يتم أن لو كان مكلفا بأن يؤمن وبأن ال يؤمن وهو 
بأن يؤمن بأن ال يؤمن وهو مدلول األمر باإلميان وإذا كان مكلفا  ليس جبيد بل الصواب حذف الواو فيقال كلف

بأن يصدق اخلرب بأنه ال يؤمن ال يلزم أن يكون مكلفا جبعل اخلرب صادقا أال ترى أن الصادق إذا أخربك أن زيدا 
ليك وأبو هلب سيكفر باهللا غذا فإنه جيب عليك تصديقه فيما أخرب به وال جيب عليك أن جتعل زيدا كافرا بل حيرم ع
  واحلالة هذه إمنا كلف بأن يصدق بأنه ال يؤمن إال بأن جيعل اخلرب صادقا ويسعى يف عدم إميان نفسه 

والثاين تعبري املصنف بالنقيضني غري مستقيم فإنه نظر إىل وقوع التكليف باإلميان وعدمه ومها نقيضان ولكن العدم 
التقدير الذي أشار إليه كف النفس عن اإلميان والكف فعل غري مقدور عليه فال يكلف به بل املكلف به على 

  وجودي فالصواب التعبري بالضدين كما فعل اإلمام 
فائدة ناقش القرايف يف التمثيل بأيب هلب وقال إمنا يتوهم أن اهللا أخرب بعدم إميانه من قوله تعاىل تبت يدا أيب هلب وتب 

إلنسان ويدخل النار وهو مؤمن ملعاصيه وأما قوله تعاىل إن الذين وال دليل فيه ألن التب هو اخلسران وقد خيسر ا
كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون فمخصوصة ولقائل أن يقول ال مشاحة يف املثال وال شك أنه 

أولئك  تعاىل أخرب عن أقوام أهنم ال يؤمنون من اآلية اليت ذكرها وإن كانت خمصوصة وذلك كاف يف املثال فإن
الذين أخرب عنهم أهنم ال يؤمنون مأمورون باإلميان إمجاعا بل ملن يشاحح القرايف أن يقول إخباره تعاىل عن أيب هلب 

أنه سيصلى نارا أقل أحواله أن يكون صليه إياها مبعاص صدرت منه كما ذكرمت واآلية نزلت وهو كافر فيكون 
حينئذ إن قلنا إن الكافر غري مكلف بالفروع فهذا منتصف وال العقاب على معاص تصدر منه يف حال الكفر فنقول 

بد أن تكون النار اليت استوجبها بعدم اإلميان وإن قلنا أنه مكلف فلو قدر إسالمه بعد ذلك كما فرضتم لكان غري 



ى معاقب على تلك املعاصي اليت صدرت منه يف حال الكفر ألن اإلسالم جيب ما قبله فتعني أن يكون العقاب عل
  ترك اإلميان وهو املطلوب 
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لبيضاوي: كتاب  األصول ل إىل علم  وصول  ال ملنهاج على منهاج  ا   اإلهباج يف شرح 
لسبكي: املؤلف  لكايف ا ا عبد  بن   علي 

  املسألة الثانية يف تكليف الكفار

  قال الثانية الكافر مكلف بالفروع خالفا للحنفية وفرق قوم بني األمر والنهي 
بون وباعتبارها مطالبون وال اعتداد خبالف مبتدع يشبب بأن أطبق املسلمون على أن الكفار بأصول الشرائع خماط

العلم بالعقائد يقع اضطرارا فال يكلف به وأمجعت األمة كما نقله القاضي أبو بكر على تكليفهم بتصديق الرسل 
  وبترك تكذيبهم وقتلهم وقتاهلم ومل يقل أحد إن التكليف بذلك متوقف على معرفة اهللا تعاىل 

فقال الشافعي ومالك وأمحد إهنم خماطبون هبا وخالفت احلنفية وهو قول الشيخ أيب حامد  وأما فروع الدين
االسفرايين من أصحابنا وذهب قوم إىل أن النواهي متعلقة هبم دون األوامر ورمبا ادعى بعضهم أنه ال خالف يف 

 املسألة مذهب رابع أن املرتد تعلق النواهي وإمنا اخلالف يف األوامر قال والدي رمحه اهللا وهي طريقة جيدة ويف
مكلف دون غريه اللتزام املرتد أحكام اإلسالم وال معىن لذلك ألن مأخذ املنع فيهما سواء وهو جهله باهللا تعاىل 

  وزعم القرايف أنه مر به يف بعض الكتب حكاية قوم وأهنم مكلفون مبا عدا اجلهاد دون اجلهاد المتناع قتاهلم أنفسهم 
ملسألة إمنا ذكرت على صفة املثال ألصل وهو أنه هل حصول الشرط الشرعي شرط يف صحة واعلم أن هذه ا

  التكليف أم ال وهي مسألة مشهورة وهنا مباحثتان 

احدمها أن تكليف الكافر بالصالة والصوم واحلج وحنوها ال إشكال فيه لتمكنه من إزالة املانع والفعل بعده كاحملدث 
وط يف صحة التكليف على الرأي الصحيح أما الزكاة فقد يقال يف تكليفهم هبا وحصول الشرط الشرعي غري مشر

إشكال ألن شرطها بعد ملك النصاب مضي احلول وإمنا جيب بتمامه فإذا مت احلول وهو كافر كيف يكلف بزكاته 
الف الصالة وهو ال ميكنه فعلها يف حال الكفر وال بعده ألنه ال أسلم اشترط مضي حول من وقت إسالمه وهذا خب

حيث ميكن فعلها يف الوقت وجواب هذا اإلشكال بأنه إذا مت احلول كلف بإخراجها بأن يسلم وخيرجها بعده 
فالتكليف بإخراجها بعد اإلسالم اآلن متحقق ولكنه إذا أسلم تسقط ويكون مبثابة نسخ الشيء قبل إمكان فعله 

كفره كان التكليف مستمرا وإن أسلم سقط ويظهر  وذلك جائز فما كلفناه مبستحيل بل مبمكن فإن استمر على
  هبذا معىن قول األصوليني كما ستعرفه إن شاء اهللا 

الفائدة تضعيف العذاب يف اآلخرة ومضي احلول ليس من شرطه اإلسالم والذي يستأنف حوله بعد اإلسالم زكاة 
  احلول الثاين 

  أما األول فقد استقر وجوبه وهو متمكن من اإلخراج 
  لزكاة ثالثة أشياء ويف ا

  اخلطاب بأدائها وهو حاصل ملا بيناه 
  والثاين ثبوهتا يف الذمة وهو حاصل أيضا ال يفترق احلال بني املسلم والكفار فيه 

  الثالث تعلقها باملال وهذا يظهر أنه يف املسلم خاصة دون الكافر ملا سنعرفه على األثر إن شاء اهللا فنقول 
ق اخلالف خبطاب الكفار بالفروع رمبا يتوهم منه أن من يقول بتكليفهم بالفروع يقول كل واملباحثة الثانية أن إطال

  حكم ثبت يف حق املسلمني ثبت يف حقهم ومن ال يقول بذلك يقول ال يثبت يف حقهم شيء من فروع األحكام 



  وليس األمر على هذا التوهم وكشف الغطاء يف ذلك أن اخلطاب على قسمني 
اب وضع فخطاب التكليف باألمر والنهي هو حمل اخلالف وليس كل تكليف أيضا بل ما مل خطاب تكليف وخط

  نعلم اختصاصه باملؤمنني أو ببعض املؤمنني وإمنا املراد العامة اليت مشلهم لفظا هل يكون الكفر مانعا من تعلقها هبم 
با لتحرمي الزوجة قال والدي رمحه اهللا أوال وأما خطاب الوضع فمنه ما يكون سببا ألمر أو هني مثل كون الطالق سب

فهذا من حمل اخلالف أيضا والفريقان خمتلفان يف أنه هل هو سبب يف حقهم أيضا ورمبا يقول املانع من التكليف هو 
  سبب ولكن قارنه مانع والعبارتان إن وقع فيهما تشاجر فهو لفظي 
ذا ثابت يف حقهم إمجاعا بل ثبوته يف حقهم أوىل ومن خطاب الوضع كون اختالفهم وجناياهتم سببا يف الضمان وه

من ثبوته يف حق الصيب وكون و قوع العقد على األوضاع الشرعية سببا فيه يف البيع والنكاح وغريمها فهذا ال 
نزاع فيه ويف ترتب األحكام الشرعية عليه يف حقهم كما يف حق املسلم وكذا كون الطالق سببا للفرقة فإن الفرقة 

قلنا بصحة أنكحتهم ومن هذا القبيل اإلرث وامللك به ولوال ذلك ملا شاع بيعهم ملواريثهم وما يشترونه  تثبت إذا
  وال معاملتهم وكذا صحة أنكحتهم إذا صدرت على األوضاع الشرعية واخلالف يف ذلك ال وجه له 

الشرعية يكون فاسدا  قال والدي بل ما أظن أحدا يتحقق عنه القول بأن النكاح الصادر منهم على األوضاع
والصحة حكم شرعي وهي ثابتة يف حقهم ومن يقول بأن الصحة حكم عقلي مراده مطابقة األمر فهي حاصلة يف 

حقهم ملطابقة عقدهم الوجه املشروع وأوضح دليل على ثبوت الصحة يف حقهم من غري نزاع أن أبا حنيفة قال هبا 
الفروع وأما صحة البيع وحنوه إذا جرى على الوضع الشرعي فال يف األنكحة وهو صدر القائلني بعدم تكليفهم ب

  تعلم من يقول بفساده يف حقهم 

ومن خطاب الوضع ثبوت املال يف ذمتهم يف الديون ويف الكفارات عند حصول أسباهبا وال نزاع يف ثبوت ذلك 
هلم مثل تعلق أروش اجلنايات حقهم كما ثبتت يف حق املسلمني و كذلك تعلق احلقوق اليت يطالبون بأدائها فأموا

برقاب اجلناة وحنوذلك وعكس هذا تعلق الزكاة باملال تعلق رهن كما قاله بعض الفقهاء أو جناية كما قاله بعضهم 
  أو شركة كما هو األصح من مذهب الشافعي فظهر أنه ال يثبت يف حقهم وإن قلنا إهنم خماطبون بالزكاة ألمرين 

ون بتركها وليس املقصود أهنم تؤخذ منهم يف كفرهم والتعلق املذكور إمنا يقصد به أحدمها أن املقصود أهنم يأمث
تأكيد الوجوب ألجل األخذ ليصان الواجب عن الضياع فال معىن إلثباته يف حق الكافر ألنه إن دام على الكفر مل 

يف حق الكفار إمنا هو  يوجد منه وإن أسلم سقطت وما كان كذلك ال معىن للتعلق الذي هو توثقة فيه واملوجود
األمر بأدائها وهذا مشترك بينهم وبني املسلمني وثبوهتا يف الذمة قدر زائد على ذلك قد يقال به يف الكافر أيضا 

  وإثبات تعلقها بالدين أمر ثالث خيتص باملسلم ال وجه للقول به يف الكافر 
هرهم وتزكيهم هبا وال مرية يف أن الكافر ال يدخل الثاين أن املعتمد يف ثبوت الشركة قوله خذ من أمواهلم صدقة تط

يف ذلك وكتاب أنس الذي كتبه له أبو بكر رضي اهللا عنه وفيه هذه فريضة الصدقة اليت فرض رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم على املسلمني وفيه كل مخس شاة وال يلزم من إثبات هذا التعلق يف حق املسلمني إثباته يف حق 

  هور الفرق على ما قدمناه وال شك أن األدلة الواردة يف أحكام الشريعة الكافرين لظ
  منها ما يتناول لفظه الكفار مثل يا أيها الناس وحنوه فيتعلق هبم حكمه على القول بتكليفهم بالفروع 
ه فال تتناوهلم ومنها ما ال يشملهم لفظه كما ذكرناه من اآلية واحلديث كاآليات اليت فيها يا أيها الذين آمنوا وحنو

  لفظا 



قال والدي رمحه اهللا وال يثبت حكمها هلم وإن قلنا إهنم خماطبون بالفروع إال بدليل منفصل أو تبني عدم الفرق 
بينهم وبني غريهم واالكتفاء بعموم الشريعة هلم ولغريهم وأما حيث يظهر الفرق أو ميكن معىن غري شامل هلم فال 

يكون إثبات حكم بغري دليل والتعلق قدر زائد على الوجوب فال نثبته يف حقهم  يقال بثبوت ذلك احلكم هلم ألنه
  بغري دليل وال معىن 

ومن خطاب الوضع كون الزنا سببا لوجوب احلد وذلك ثابت يف حقهم ولذلك رجم النيب صلى اهللا عليه و سلم 
بإسقاط اإلمث عنهم فيما يعتقدون حترميه اليهوديني وال حيسن القول ببناء ذلك على تكليفهم بالفروع فإنه كيف يقال 

لكفرهم وهذا يف الكتايب الذي يعتقد شرعا أما من ال يعتقد شيئا فيجري اخلالف يف تعلق التحرمي به يف مجيع 
احملرمات وقد قال األستاذ أبو إسحق يف أصوله ال خالف أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه عليهم كما 

  الشافعي على أن حد الزنا ال يسقط باإلسالم هو يف املسلمني ونص 
فانظر هذه املواضع وتأملها ونزل كالم العلماء عليها وال يظنن الظان خمالفة ما ذكرناه لعبارات األصوليني ألهنم إمنا 

  قالوا التكليف بالفروع فال يرد خطاب الوضع عليهم 

  أدلة القائلني بتكليف الكفار

لعبادة تتناوهلم والكفر غري مانع إلمكان إزالته وأيضا اآليات املوعدة بترك الفروع كثرية قال لنا أن اآليات اآلمرة با
  مثل فويل للمشركني وأيضا فإهنم كلفوا بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم فيكونون مكلفني باألمر قياسا 

  استدل على املختار بأوجه 
اس اعبدوا ربكم وغريها والكفر ال مينع من التناول للتمكن من األول أن املقتضى لتناول الكفار قائم مثل يا أيها الن

إزالته فأشبه احلدث مانع من الصالة إذ كل منهما مانع ممكن الزوال وما قال أحد من املسلمني إن احملدث ال يكلف 
أما ما بالصالة حىت نبغ أبو هاشم وقال منكرا من القول وزورا قلت واالستدالل بنحو يا أيها الناس مستقيم و

  حكى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال كل ما جاء يف القرآن يا أيها الناس فاملراد املؤمنني فلم يصح عنه 

الثاين أن اآليات املوعدة بترك الفروع مثل قوله تعاىل وويل للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة ومثل قوله ما سلككم 
هنم كلفوا ببعض الفروع فيكونون مكلفني بالباقي إذ ال قائل بالفرق أو يف سقر قالوا مل نك من املصلني دلت على أ

  بالقياس 
الثالث وهو دليل على من فصل وقال تتناوهلم املناهي دون األوامرولك أن جتعله دليال على الفريقني وبه يشعر إيراد 

إىل اإلستدالل وتقريره أن الدليل املصنف حيث استدل بتناول النهي ولو جعله دليال على من وافق يف النهي مل حيتج 
  على أن النهي يتناوهلم وجوب حد الزنا عليهم فيلحق به األمر جبامع مطلق الطلب 

فإن قلت النسلم بأنه يتناول الكافر النهي وال يرد وجوب حد الزنا ألنه التزم أحكامنا بعقد اجلزية أو غريها ولذلك 
  ال حند احلريب 

  ب احلد قلت االلتزام مبجرده ال يوج
فإن قلت قال أبو عبد اهللا بن خويد و منداذ املالكلي إهنم إمنا يقطعون السرقة ويقتلون يف احلرابة من باب الدفع فهو 

  تعزيز ال حد ألن احلدود كفارات ألهلها وليست هذه كفارات ومقتضى ذلك أآل جيب حد الزنا ملا ذكره 
ة ألهلها إذا كانوا مسلمني كما صرح به الشافعي والكافر ليس قلت مقالته هذه فاسدة فإن احلدود إمنا تكون كفار



من أهل األجر وال الثواب وال الطهرة وإمنا هي يف حقه كالديون الالزمة ولذلك نلزمه بكفارة الطهار وحنوها وال 
  يزول عنه هبا إمث 

  قال قيل االنتهاء أبدا ممكن دون االمتثال وأجيب بأن جمرد الفعل 

  فاستويا وفيه نظر قيل ال يصح مع الكفر وال قضاء بعده قلنا الفائدة تضعيف العذاب والترك ال يكفي 
ملا قاس األمر على النهي باجلامع الذي بينه اعترض اخلصم وزعم ثبوت الفرق من جهة أن النهي من باب التروك 

وال ميكنه اإلتيان باملأمورات فال حيتاج إىل النية خبالف األمر وإذن ميكن للكافر االنتهاء عن املنهيات مع كفره 
وأجيب عن هذا االعتراض بأنك إن عنيت بقولك ميكنه االنتهاء عن املنهيات أنه يتمكن من تركها من غري اعتبار 
النية فكذلك املأمورات وإن عنيت أنه متمكن من االنتهاء عن املنهي لغرض امتثال قول الشرع فهذا حالة الكفر 

نهي يف أن اإلتيان هبما من حيث الصورة غري متوقف على اإلميان واإلتيان هبما لغرض متعذر فاستوى املأمور وامل
االمتثال متوقف على اإلميان فبطل الفرق قال صاحب الكتاب ويف هذا اجلواب نظر ووجهه أن املكلف إذا ترك 

  املنهي عنه سقط عنه العقاب ومل ينو خبالف املأمور به فإنه الحيصل األجر إذا مل ينو 
واحتج من قال بعدم تكليف الكفار بالفروع بأهنا لو وجبت عليهم لكانت إما يف حال الكفر أو بعده واألول باطل 

المتناع اإلتيان هبا يف تلك احلالة وكذلك الثاين إلمجاعنا على أن الكافر إذا أسلم ال يؤمن بالقضاء لقوله عليه 
ة قولنا إهنم مكلفون بالفروع تضعيف العذاب عليهم يوم السالم اإلسالم جيب ما قبله وأجاب املصنف بأن فائد

القيامة ولقائل أن يقول التعذيب يف اآلخرة متوقف على سبق التكليف ال حمالة ويعود الكالم إىل أن التكليف هبا إما 
  يف حالة الكفر أو بعده بل اجلواب أنا نقول هو مكلف بإيقاع ذلك 

يه و سلم اإلسالم جيب ما قبله فحجة لنا ألن قوله جيب يقتضي سبق بأن يسلم ويوقع وأما قوله صلى اهللا عل
التكليف به ولكن يسقط ترغيبا يف اإلسالم ومن الدالئل الواضحة على أن الكافر مكلف بالفروع مطلقا ومل أر من 

ميترى الفهم  ذكره قوله تعاىل الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا زدناهم عذابا فوق العذاب مبا كانوا يفسدون إذ ال
يف أن زيادة هذا العذاب إمنا هو باالفساد الذي هو قدر زائد على الكفر إما الصد أو غريه وأما قول األصوليني 

الفائدة تضعيف العذاب يف اآلخرة فصحيح ومل يريدوا أنه ال يظهر فائدة اخلالف إال يف اآلخرة وإن أفهمته عبارة 
لم أنه جواب عما ألزم به اخلصوم يف فروع خاصة ال يظهر فيها فائدة طوائف منهم فينبغي أن خيصص كالمهم ويع

  للخالف فيها كالزكاة وحنوها وقد فرع األصحاب على اخلالف األصويل مسائل عديدة 
واعلم أن األقوال الثالثة يف خطاب الكفار بالفروع أوجه لألصحاب حكاها النووي يف أوائل الصالة من شرح 

و إسحق يف شرح اللمع فوضح وجه اختالفهم يف املسائل اليت بنوها حسب اختالفهم يف املهذب وسبقه الشيخ أب
  األصول 

منها ذهب األستاذ أبو إسحق إىل أنه جيب على احلريب ضمان النفس واملال خترجيا من أن الكفار خماطبون بالفروع 
  وعزى هذا إىل املزين يف املنثور 

له وطؤها من املسلمني فهل جيب عليها إعادة الغسل إذا أسلمت فيه ومنها إذا اغتسلت الذمية لتحل ملن حيل 
وجهان وفرق إمام احلرمني بني هذه وبني ما لو وجب على الذمي كفارة فأخرجها مث أسلم ال جيب عليه اإلعادة 

يص رقبة قطعا بأن الكفارة إمنا تكون باملال وال ختلو الكفارة عن قصد شرعي من إطعام حمتاج أو كسوة عار أو ختل
  عن قيد رق وهذه املصلحة ال ختتلف باختالف 



  أحوال فاعليها فإذا وجدت ال حاجة إىل إعادهتا خبالف ما تعبد به يف حق الشخص نفسه كمسألتنا وكالصوم 
  ومنها لو اغتسل الكافر عن جناية أو توضأ أو تيمم مث أسلم فاملذهب الصحيح وجوب اإلعادة 

  لغسل والثالث الفرق بني الوضوء وا
  ومنها هل ميكث الكافر اجلنب يف املسجد فيه وجهان 

  ومنها هل يؤخذ يف اجلزية ويف مثن الشقص املشفوع مما تيقنا أنه من مثن اخلمر املذهب أنا ال نأخذه وفيه وجه 
ن قلت ومنها التصرف يف اخلمر حرام عليهم خالفا أليب حنيفة وصرح يف التتمة ببناء املسألة على األصل املذكور فإ

  مل ال جرى فيها خالف مذهيب 
  قلت شفاء الغليل يف ذلك من وظائف كتابنا األشباه والنظائر فعليك به 

  ومنها إذا دخل الكافر احلرم وقتل صيدا لزمه الضمان وقال يف املهذب حيتمل أال يلزمه 
فروع خيتص مبا يترتب عليه خامتة قول املصنف وغريه الفائدة تضعيف العذاب قد يفهم أن اخلالف يف تكليفهم بال

حرج من مأمور ومنهي ويقتضي أن اإلباحة ال تتعلق هبم السيما على قولنا إهنا ليست من التكليف والظاهر تعلق 
اإلباحة هبم فيما هو مباح قال والدي وقد يقال إن أقدامهم على املباح وهم غري مستندين فيه إىل الشرع الذي جيب 

إلمجاع على أن املكلف ال حيل له اإلقدام على فعل حىت يعلم حكم اهللا فيه فإن صح هذا عليهم اتباعه حرام لقيام ا
فهم آمثون على مجلة أفعاهلم وهذا البحث عام يف الكتابيني واملشركني قال والدي وهو مما مل أره لغريي وفيه عندي 

  نيا واملقصود عقاهبم يف اآلخرة توقف وال ينايف القول به احلكم بصحة أنكحتهم ومعامالهتم ألن أثرها يف الد

  املسألة الثالثة امتثال األمر يوجب اإلجزاء

قال الثالثة امتثال األمر يوجب اإلجزاء ألنه إن بقي متعلقا به فيكون أمرا بتحصيل احلاصل أو بغريه فلم ميتثل 
  فرق بالكلية قال أبو هاشم ال يوجبه كما ال يوجب النهي الفساد واجلواب طلب اجلامع مث ال

إتيان املكلف باملأمور باملأمور به على الوجه املشروع موجب لإلجزاء عند اجلمهور وخالفهم أبو هاشم وعبد اجلبار 
وحجة اجلمهور أنه لو مل يكن االمتثال موجبا لإلجزاء لكان األمر بعد االمتثال مقتضيا إما لذلك املأيت به ويلزم 

  تيان به بتمام املأمور به بل ببعضه والفرض خالفه حتصيل احلاصل أو لغريه ويلزم أال يكون اإل
  وأعلم أن اإلجزاء له تفسريان 

  أحدمها سقوط التعبد به وهو الذي اختاره املصنف يف أوائل الكتاب 
والثاين سقوط القضاء وقد ضعفه مث واخلالف يف هذه املسألة إمنا هو مبىن على تفسريه بسقوط القضاء أما إذا فسر 

ملصنف فامتثال األمر يكون حمصال لإلجزاء من غري خالف وإمنا خالف أبو هاشم وأتباعه إذا بىن على مبا اختاره ا
ذلك التفسري فقالوا الميتنع األمر بالقضاء أيضا مع فعله فحاصل ما يقوله أبو هاشم أنه ال يدل على اإلجزاء وإمنا 

  اإلجزاء مستفاد من عدم دليل 

بني أيب هاشم وغريه يف براءة الذمة عند اإلتيان باملأمرو به وقد شبه القرايف يدل على وجوب اإلعادة وال خالف 
هذا اخلالف يف مفهوم الشرط كما إذا قال إن دخلت الدار فأنت حر فمن قال ال مفهوم للشرط قال عدم عقته ما 

هوم الشرط أيضا مل يأت باملشروط مستفاد من امللك السابق ومن قال له مفهوم قال هو مستفاد من ذلك ومن مف
  وكذلك اخلالف الذي 



هنا وإذا عرفت ذلك أن أبا هاشم ال يقول ببقاء شغل الذمة بعد الفعل ألن األمر مبجرده ال يدل عليه وحينئذ فدليل 
املصنف عليه دليل يف حمل الوفاق ال معترض به عليه وهذا هو التحرير يف نقل مذهب أيب هاشم وكذلك نطق به 

قي الدين بن دقيق العبد يف شرح العنوان واحتج أبو هاشم على مذهبه بأن النهي ال يدل على مجاعة منهم الشيخ ت
الفساد بدليل البيع وقت النداء فكذلك األمر ال يدل على اإلجزاء وإليه اإلشارة بقوله ال يوجبه أي ال يوجب األمر 

  اإلجزاء كما ال يوجب النهي الفساد 
قيس واملقيس عليه وهو األمر والنهي فإن أتى به بأن قال اجلامع أن كال منهم واجلواب أوال طلب اجلامع بني امل

طلب ال إشعار له بذلك أو أهنما متضادان والشيء حممول على ضده كما هو حممول على مثله أجبنا ثانيا بالفرق 
نه حينئذ يكون كأنه قال وهو أن مقتضى األمر اإلتيان باملأمور به فلو مل يكن موجبا لإلجزاء مل يكن لألمر فائدة أل

افعل هذا وإن فعلت فكأنك مل تفعل خبالف النهي فإن مقتضاه االنكفاف عن املنهي وقد يكون االنكفاف حبكم آخر 
  كالنهي عن البيع وقت النداء مع جمامعته للصحة وهلذا يصح أن يقال ال تفعل هذا وإن فعلته يكون فعلك صحيحا 

ر باملضي يف فاسد احلج وإذا مضى فيه كما أمر لزمه يف مستقبل الزمان حج فإن قلت احلاج إذا فسد فهو مأمو
  صحيح ومل يقع إذن مضيه جمزئا وإن كان مأمورا به 

قلت قال إمام احلرمني هذا قول من يتلقى احلقائق يف األصول من خياالت يف مضطرب الظنون املتعلقة بالفروع 
ب بإيقاع حج صحيح قائم واإلفساد مناف حلق االمتثال وليس فنقول إن كان ما خاض أوال حجا مفروضا فاخلطا

املضي يف الفاسد مقتضى األمر باحلج الصحيح وإمنا هو متلقى من أمر جديد خيتص باحلج فيثبت اجلريان يف الفاسد 
د بأمر جديد وبقي على املفسد حق القيام باألمر األول وإن كان احلج تطوعا فيجب القضاء على املفسد بأمر جدي

وليس ذلك من مقتضى األمر باملضي قال وهذا ال غموض فيه وقد يتعارض على الفقيه الفرق بني الفساد والفوات 
والتحلل بعد اإلحصار وحظ األصويل من هذه املسائل تقرير أمر جديد يف كل ما ال يتلقى من األمر األول وهذا 

  ليس بالعسر بل هو مقطوع به واهللا أعلم وبه التوفيق 

-   

  كتاب األول يف الكتاب وهو القرآن الكرميال

قال الكتاب األول يف الكتاب واالستدالل به يتوقف على معرفة اللغة وأقسامهما وهو ينقسم إىل أمر وهني وعام 
  وخاص وجممل ومبني وناسخ ومنسوخ وبيان ذلك يف أبواب 

ا املنزل الكالم النفسي وكالم البشر الكتاب هو القرآن وهو الكالم املنزل لإلعجاز بسورة منه وقد خرج بقولن
وباإلعجاز األخبار الربانية وسائر الكتب املنزلة كالتوراة واإلجنيل والزبور إن مل يقل إهنا معجزة وقولنا بسورة منه 

أي ببعض ولو ساوى أقصر سورة منه كالكوثر وخرج بذلك سائر الكتب املنزلة إن قيل بإعجازها فإهنا حينئذ وإن 
جاز لكن مل يكن اإلعجاز بسورة منها وهذا التعريف صادق على اآلية وعلى بعضها أيضا ألنه يصدق أنزلت لإلع

عليها أن قدر سورة من نوعه معجزة وملا كان الكتاب منزال على لغة العرب احتاج املستدل به إىل معرفتها 
إىل خرب وإنشاء والحظ لألصويل  واالستدالل به أيضا متوقف على معرفة أقسامه من مجلة أقسام اللغة وهو ينقسم

  يف اخلرب وإمنا كالمه يف اإلنشاء وهو ينقسم باعتبارت ثالث 
  األول بالنظر إىل ذاته إىل أمر وهني فنقول هذا القول أمر أوهني فيجعل مورد القسمة ذات القول 



املعين هبذا القول مجيع متعلقاته  والثاين بالنظر إىل عوارضه ونعين هبا متعلقاته وهبذا ينقسم إىل العام واخلاص فنقول
  وهو العام أو بعضها وهو اخلاص 

والثالث بالنظر إىل النسبة بني الذات واملتعلق وهبذا ينقسم إىل اجململ واملبني فنقول داللة القول على متعلقاته إما 
ا كانت تارة يف جانب النفي ظاهرة غنية عن املبني وذلك املبني أو غري غنية وذلك اجململ مث إن أحكام اهللا تعاىل مل

وطورا يف قالب اإلثبات إما لكوهنا تابعة للمصاحل تفضال وإحسانا عند من يعلل أحكامه سبحانه وتعاىل أو حبسب 
  إرادته وقضاياه اليت ال تعلل عندنا فريد حكم يرفع حكما فالرافع ناسخ واملرفوع منسوخ 

ور وليس التقسيم خمتصا بالكتاب بل السنة كذلك وقد بني فهذا وجه انقسام اإلنشاء يف الكتاب إىل هذه األم
  املصنف ذلك يف كتاب السنة بقوله سبق مباحث القول 

  الباب األول يف اللغات وفيه فصول

  الفصل األول يف الوضع

  قال الباب األول يف اللغات وفيه فصول الفصل األول يف الوضع 
الشيء سابقة على معرفة أقسامه وأحكامه واللغات مجع لغة وإمنا وجه تقدمي باب اللغات على غريه أن معرفة ماهية 

مجعها وإن كان الغرض الكالم يف لغة العرب وهي واحدة الشتراك مباحثه بني مجيع اللغات وقد أودع هذا الباب 
تسعة فصول أوهلا يف الوضع وهو عبارة عن ختصيص الشيء بالشيء حبيث إذا أطلق األول فهم منه الثاين وهذا 

  تعريف سديد فإنك إذا أطلقت قولك قام زيد فهم منه صدور القيام منه 
  فإن قلت مدلول قولنا قام زيد صدور قيامه سواء أطلقنا هذا اللفظ أم مل نطلقه فما وجه قولكم حبيث إذا أطلق 

ناه بالتقييد قلت الكالم قد خيرج عن كونه كالما بالزيادة والنقصان وقد ال خيرج عن كونه كالما ولكن يتغري مع
فإنك إذا قلت قام الناس اقتضى إطالق هذا اللفظ إخبارك بقيام مجيعهم فإذا قلت إن قيام الناس خرج عن كونه 

كالما بالكلية فإن قلت قام الناس إال زيدا مل خيرج عن كونه كالما ولكن خرج عن اقتضاء قيام مجيعهم إىل قيام ما 
  اس لإلخبار بقيام مجيعهم شرطني عدا زيدا فعلمت هبذا أن إلفادة قام الن

  أحدمها أال يبتدئه مبا خيالفه 

والثاين أال خيتمه مبا خيالفه وله شرط ثالث أيضا وهو أن يكون صادرا عن قصد فال اعتبار بكالم الساهي والنائم 
ه قام الناس إال فهذه ثالثة شروط ال بد منها وعلى السامع التنبه هلا فوضح هبذا أنك ال تستفيد قيام الناس من قول

  بإطالق هذا القول فلذلك اشترطنا ما ذكرناه 
  فإن قلت من أين لنا اشتراط ذلك واللفظ وحده كلف يف ذلك ألن الواضع وضعه لذلك 

قلت وضع الواضع له معناه أنه جعله متهيئا ألن يفيد ذلك املعىن عند استعمال املتكلم له على الوجه املخصوص 
  ا هو املتكلم واللفظ كاآللة املوضوعة لذلك واملفيد يف احلقيقة إمن

فإن قلت لو مسعنا قام الناس ومل يعلم من قائله هل قصده أو ال أو ابتداه وختمه مبا يغريه أو ال هل لنا أن خنرب عنه 
أن  بأنه قال قام الناس أو ال قلت فيه نظر حيتمل أن يقال جبوازه ألن األصل عدم االبتداء واخلتم مبا يغريه وحيتمل

يقال ال جيوز ألن العمدة ليس هو اللفظ ولكن الكالم النفساين القائم بذات املتكلم وهو حكمه واللفظ دليل عليه 



مشروط بشروط ومل تتحقق وحيتمل أن يقال إن العلم بالقصد ال بد منه ألنه شرط والشك يف الشرط يقتضي 
ال يشترط ألهنما مانعان والشك يف املانع ال يقتضي الشك الشك يف املشروط والعلم بعدم اإلبتداء واخلتم مبا خيالفه 

يف احلكم ألن األصل عدمه واختار والدي أيده اهللا أنه ال بد من أن يعلم الثالثة ويؤيده ما حكاه الروياين عن 
صاحب احلاوي فيما إذا قال الرجل لزوجته طلقتك مث قال سبق لساين وإمنا أردت طلبتك أن املرأة إن ظنت صدقه 

بأمارة فلها أن تقبل قوله وال ختاصمه وإن من عرف ذلك منه إذا عرف احلال جيوز أن يقبل قوله وال يشهد عليه 
  قال الروياين وهذا هو االختيار وهذه األسئلة من إيرادي يف جملس مباحثة على الشيخ اإلمام والدي واألجوبة له 

  أسباب وضع اللغات

  واملوضوع واملوضوع له وفائدة الوضع 
قال ملا مست احلاجة إىل التعاون والتعارف وكان اللفظ أفيد من اإلشارة واملثال لعمومه وأيسر ألن احلروف 

  كيفيات تعرض للنفس الضروروي وضع بإزاء املعاين الذهنية لدورانه معها 
  يتعلق بالوضع أمور ستة 

هبا بل يفتقر إىل املعاونة عليها وال بد يف  أحدها سببه وقد خلق اهللا نوع اإلنسان وصريه حمتاجا إىل أمور ال يستقل
املعاونة من االطالع على مضمرات النفوس وذلك إما باللفظ أو باإلشارة أو باملثال قوله وكان اللفظ هذا هو األمر 

عم الثاين يف املوضوع ومن لطف اهللا تعاىل إحداث املوضوعات ألهنا أفيد هذه الثالثة وأيسرها أما كوهنا أفيد فألهنا ت
كل شيء معلوم موجود ومعدوم إىل غري ذلك إلمكان وضع اللفظ بإزاء ما أريد من تلك املعاين خبالف اإلشارة 

فإهنا خمصوصة باملوجودات احملسوسة وخبالف املثال وهو أن جنعل ملا يف الضمري شكال فإنه أيضا كذلك ال يعسر بل 
وافقة لألمر الطبيعي ألن اجلروف كيفيات تعرض للنفس يتعذر أن جيعل لكل شيء مثال يطابقه وأما كوهنا أيسر م

  الضروري وال شك يف أن املوافق لألمر الطبيعي أسهل من غريه 
  قوله وضع 

هذا هو األمر الثالث املوضوع له وإذا ثبت ما ذكرناه فنقول وضع اللفظ بإزاء املعاين الذهنية وقال الشيخ أبو 
  دل املصنف على األول بدوران األلفاظ مع املعاين الذهنية فإن من رأى إسحاق الشريازي بل بإزاء اخلارجية واست

شبحا من بعيد واعتقده مثال حيوانا خمصوصا أطلق عليه اسم ذلك احليوان فإذا تغري ذلك االعتقاد باعتقاد آخر 
زاء اخلارجية أطلق عليه حبسب ذلك االعتقاد امسا آخر وهذا الدليل أيضا يدل على بطالن القول بأهنا موضوعة بإ

ألهنا لو كانت موضوعة بإزاء املعاين اخلارجية المتنع تسمية ذلك حبيوان خمصوص وقد عرف أن ذلك ال ميتنع مع 
عدم الشعور بكونه إنسانا ولكان ميتنع اختالف األلفاظ عند عدم اختالف األمر اخلارجي وقد أجيب عن هذا 

   اخلارج كذلك ال جملرد اختالفها يف الذهن الدليل بأن هذا االختالف إمنا هو العتقاد أهنا يف
  قال ليفيد النسب واملركبات دون املعاين املفردة وإال فيدور 

الالم يف قوله ليفيد متعلقة بقوله قبل ذلك وضع وهذا هو األمر الرابع يف فائدة الوضع فنقول ليس الغرض من 
هتا هلا متوقفة على العلم هبا ضرورة أن العلم بالنسبة وضع األلفاظ املفردة أن يفاد هبا معانيها املفردة ألن إفاد

يستدعي العلم باملنتسبني فلو استفيد العلم هبا منها لزم الدور بل الغرض منه التمكن من إفادة املعاين املركبة 



 بعض بتركيبها والدور غري الزم هنا إذ يكفي من تلك اإلفادة العلم بوضع تلك األلفاظ املفردة وانتساب بعضها إىل
  بالنسبة املخصوصة واحلركات املختصة 

  الواضع للغات وآراء العلماء فيها

قال ومل يثبت تعيني الواضع والشيخ زعم أنه تعاىل وضعه ووقف عباده عليه لقوله تعاىل وعلم آدم األمساء كلها ما 
ها إىل اصطالح آخر أنزل اهللا هبا من سلطان واختالف ألسنتكم وألهنا لو كانت اصطالحية الحتيج يف تعريف

ويتسلسل وجلاز التغيري فريتفع األمان عن الشرع وأجيب بأن األمساء مسات األشياء وخصائصها أو ما سبق وضعها 
والذم لالعتقاد والتوقيف يعارضه اإلقدار والتعليم بالترديد والقرائن كما لألطفال والتغيري لو وقع الشتهر وقال أبو 

يف إما بالوحي فيتقدم البعثة وهي متأخرة لقوله تعاىل وما أرسلنا من رسول إال هاشم الكل مصطلح وإال فالتوق
بلسان قومه أو خبلق علم ضروري يف عاقل فيعرفه تعاىل ضرورة فال يكون مكلفا أو يف غريه وهو بعيد وأجيب بأنه 

لتنبيه إىل االصطالح توقيفي يلهم العاقل بأن واضعا وضعها وإن سلم مل يكن باملعرفة فقط وقال األستاذ ما وقع به ا
  والباقي مصطلح 

هذا الفصل باحث عن الوضع وهو األمر اخلامس فنقول ذهب عباد بن سليمان الصيمري ومن وافقه إىل أن داللة 
  اللفظ على املعىن ملناسبة طبيعية بينهما وهذا حيتمل وجهني 

ية حاملة للواضع على الوضع وهو أقل نكريا وال أحدمها وهو الذي اقتضاه نقل االمدي عنه أن تلك املناسبة الطبيع
ميكن ادعاؤه يف كل األلفاظ واللغات إذ لو كان كذلك ملا وقع املشترك بني الضدين وملا اختلفت دالالت األلفاظ 

  على معانيها باختالف األمم واألزمنة إذ املناسبة الطبيعية ال ختتلف باختالفها 

ناسبة الطبيعية وحدها كافية يف كون تلك األلفاظ دالة على تلك املعاين من غري والثاين وهو أعظم نكريا أن تلك امل
احتياج إىل الوضع وهو معلوم الفساد هو الذي اقتضاه نقل اإلمام عنه واحتج عباد بأنه لو مل يكن بني األمساء 

اجلائز على اآلخر من غري  واملسميات مناسبة بوجه ما لكان ختصيص االسم املعني باملسمى املعني ترجيحا ألحد طريف
مرجح واجلواب أن الواضع إن كان هو اهللا تعاىل كان ختصيص االسم املعني باملسمى املعني كتخصيص وجود العامل 
بوقت مقدر دون غريه وإن كان الناس فيحتمل أن يكون السبب حضور ذلك اللفظ بالبال يف ذلك الوقت دون 

أن مستند ختصيص بعض األلفاظ ببعض املعاين إمنا هو الوضع االختياري حان غريه إذا بطلت املناسبة الطبيعية وظهر 
النظر يف الكالم يف الواضع وفيه كالم الكتاب فالواضع إن كان هو اهللا تعاىل فهو مذهب الشيخ أيب احلسن ومن 

والتواطؤ  وافقه وهو املسمى بالتوقيف وإن كان هو العبد فهو مذهب الشيخ أيب هاشم وهو املسمى باالصطالح
وإن كان منهما فإما أن يكون ابتداء الوضع من اهللا والباقي من العبد وهو رأي األستاذ أيب إسحاق أو العكس وهو 
مذهب ضعيف مل يذكره يف الكتاب وأما مجهور احملققني كالقاضي فمن بعده فقد توقفوا يف الكل وقالوا بإمكان كل 

اختاره يف الكتاب حيث قال ومل يثبت تعيني الواضع وقال ابن واحد من هذه االحتماالت األربعة وهو الذي 
احلاجب الظاهر قول األشعري ومعىن هذا القول بالوقف لعدم القطع بواحد من هذه االحتماالت ويرجح مذهب 

األشعري بغلبة الظن وقد كان بعض الضعفاء يقول إن هذا الذي قاله ابن احلاجب مذهب مل يقل به أحد ألن 
املسألة بني متوقف وقاطع مبقالته فالقول بالظهور ال قائل به وهذا ضعيف فإن املتوقف لعدم قاطع قد  العلماء يف

  يرجح بالظن مث إن كانت املسألة ظنية اكتفى يف العمل هبا لذلك الترجيح وإال توقف عن العمل هبا 



  األدلة

  وقد احتج الشيخ رضوان اهللا عليه بأوجه 
األمساء كلها اآلية دلت على أن التعليم من اهللا تعاىل وإذا ثبت هذا يف األمساء ثبت أيضا األول قوله تعاىل وعلم آدم 

يف األفعال واحلروف ألنه ال قائل بالفرق وألن التكلم باألمساء وحدها متعذر فال بد مع تعليم األمساء من تعليم 
فعال واحلروف كذلك فهي أمساء وأما األفعال واحلروف وألن االسم إمنا مسي إمسا لكونه عالمة على مسماه واأل
  ختصيص لفظ االسم ببعض األقسام فهو اصطالح حمدث للنحاة واللغويني 

الثاين قوله تعاىل إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا هبا من سلطان ذمهم على تسميتهم بعض 
ها ملا استحقوا الذم بذلك ولقائل أن يقول يف االستدالل األمساء مبا مسوها به من تلقاء أنفسهم فلوال التوقيف يف كل

  هبذا اعتراف بكون البعض اصطالحا 
الثالث قوله تعاىل ومن آياته خلق السموات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم وال جيوز أن يكون املراد 

صيص األلسنة بالذكر فبقي أن اختالف تأليفات األلسنة وتركيبها ألن ذلك يف غرياأللسن أبلغ وأكمل فال يفيد خت
يكون املراد اختالف اللغات إما بطريق حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه أو إطالق اسم العلة على املعلول 

  أو اسم احملل على احلال وحينئذ فلوال أهنا توقيفية ملا امنت علينا هبا 

اصطالح آخر بينه وبني من يعلمه مث إن الفرض أن  الرابع أهنا لو كانت اصطالحية الحتاج الواضع يف تعليمها إىل
ذلك الطريق أيضا ال يفيد لذاته فالبد من اصطالح آخر ويلزم التسلسل ولقائل أن يقول هذا الدليل يبطل مذهب 

  أيب هاشم وال يثبت مذهب الشيخ 
ئذ يرتفع الوثوق عن اخلامس وهو كالرابع أهنا لو كانت اصطالحية جلاز التغيري إذ ال حجر يف االصطالح وحين

الشرع فإن كل لفظ شرعي يستعمله يف معىن جاز واحلالة هذه أن يكون مستعمال يف عهد النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم يف غري ذلك املعىن 

وأجاب يف الكتاب عن الوجه األول بأن املراد من األمساء يف قوله تعاىل وعلم آدم األمساء عالمات األشياء 
مثال أن اخليل تصلح للكر والفر واجلمال للحمل والثريان للزرع وهذا ألن االسم مشتق من وخصائصها فيعلمه 

السمة أو من السمو وعلى كل تقدير فكل ما يعرف ماهية ويكشف عن حقيقة امسا وختصيص االسم هبذه األلفاظ 
ن يكون من األمساء اليت علمها عرف حادث ولو سلمنا أن املراد باألمساء ما ذكرمت فال يلزم التوقيف إذ من اجلائز أ

  اهللا آلدم قد وضعتها طائفة خملوقة قبله ويف هذين اجلوابني نظر 
  أما األول فإنه خالف الظاهر إذا الظاهر من األمساء األلفاظ 

وأما الثاين فاألصل عدم استعمال سابق ومنهم من أجاب جبواب آخر وهو أن املراد من التعليم أنه تعاىل أهلمه 
ج إىل هذه األلفاظ وأعطاه من املعلوم ما ألجله قدر على الوضع قال اإلمام وليس ألحد أن يقول التعليم االحتيا

إجياد العلم بل التعليم فعل صاحل ألن يترتب عليه حصول العلم ولذلك يقال علمته فلم يتعلم وهذا أيضا خالف 
  الظاهر إذ الظاهر من التعليم اإلجياد األول لإلهلام 

  وأصل التعليل إلثبات أثر الثالثي املشتق يقال سودته فتسود وقول األمام يقال علمته فلم يتعلم ممنوع  قال بعضهم
قلت وهذا املنع غري منقدح وقد كان اإلمام عالء الدين الباجي يقول أو مل يصح علمته فما تعلم ملا صح علمته 

  فتعلم ألنه إذا كان التعليم يقتضي 



فمعلوله وهو التعلم يوجد معه بناء على العلة مع املعلول والفاء يف قولنا فتعلم تقتضي إجياد العلم وهو علة فيه 
تعقيب التعلم وإن قلنا إن املعلول يتأخر فنقول ال فائدة يف قولنا فتعلم ألن التعلم قد فهم من قولنا علمته فوضح أنه 

أن العلة مع املعلول أو ال يكون يف قولنا فتعلم لو مل يصح علمته فما تعلم لكان أما أال يصح علمته فتعلم بناء على 
  فائدة بناء على تأخر املعلول 

  فإن قلت أليس أنه يقال كسرته فما انكسر فما وجه صحة قولنا مع ذلك علمته فما تعلم 
ان قلت فرق والدي أحسن اهللا إليه بينهما بأن العلم يف القلب من اهللا يتوقف على أمور من املعلم ومن املتعلم وك

علمته موضوعا للجزء الذي من املعلم فقط لعدم إمكان فعل من املخلوق حيصل به العلم وال بد خبالف الكسر فإن 
أثره ال واسطة بينه وبني االنكسار وهو جواب دقيق واإلنصاف أن هذه ظاهرة فيما ادعاه الشيخ فاملتوقف إن 

هذا هو احلق الذي فاه به مجاعة من املتأخرين  توقف لعدم القطع فهو مصيب وإن ادعى عدم الظهور فغري مصيب
منهم الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يف شرح العنوان وأجاب عن الثاين وهو التمسك بقوله ما أنزل اهللا هبا من 
سلطان بأنا ال نسلم أنه ذمهم على تسميتهم بعض األشياء إمنا ذمهم على اعتقادهم كوهنا آهلة وإليه أشار بقوله 

لالعتقاد وعن الثالث وهو التمسك بقوله واختالف ألسنتكم بأنه إذا انتفت احلقيقة وهي أن يكون املراد هبا والذم 
اجلارحة وثبت العدول إىل اجملاز فليس صرفك إياه إىل اللغات أوىل من صرفنا إياه إىل اإلقدار على اللغات أو خمارج 

القائل أن يقول جماز املستدل أدىن ألنه أقل إضمارا وما اللغات وإليه أشار بقوله والتوقيف يعارضه اإلقدار و
ذكرمتوه يلزم منه كثرة اإلضمار واجملاز معا إذ يصري تقدير اآلية واختالف اقتدار ألسنتكم باللغات أو اختالف 

كثرة اقتداركم باللغات على أنه أطلق اللسان وأراد االقتدار كما يف إطالق اليد وإرادة القدرة فعلى األول يلزم 
اإلضماره وعلى الثاين يلزم اجملاز واإلضمار معا وأما على ما ذكره الشيخ فال يلزم إال اإلضمار الذي هو أقل من 

  إضماركم ألنه يصري تقدير اآلية على ما ذكره واختالف لغات ألسنتكم فكان أوىل 

ل على احلال كما ذكرمت يف تقرير فإن قلت لعله من إطالق اسم العلة على املعلول أو احملل على املعلول أو احمل
  االستدالل 

  قلت حينئذ يقع التعارض بني اإلضمار واجملاز واجملاز أوىل 
قال صفي الدين اهلندي واألوىل أن جياب بأنا ال نسلم أن اختالف اللغات إمنا يكون آية أن لو كانت اللغات 

ىل على مذهب أهل احلق يف أفعال العباد وأجاب توقيفية وهذا ألن واضعها وإن كان هو العبد فهي خملوقة هللا تعا
املصنف عن الرابع بأنا ال نسلم أنه حيتاج يف تعليمها إىل اصطالح آخر بل حيصل العلم بترديد اللفظ وهو تكراره 
مرة أخرى مع القرائن كاإلشارة إىل املسمى وحنوها وهبذا الطريق تعلمت األطفال ولو سلمنا ذلك فما ذكرمت من 

ال يقتضي أن مجيعها بالتوقيف كما تدعون بل بعضها ألنه ميكن تعريف ما هو باالصطالح بذلك البعض كما الداللة 
هو قول األستاذ وعن اخلامس بأنا ال نسلم ارتفاع األمان عن الشرع فإن التغيري لو وقع الشتهر لكونه من مهمات 

الحية لكانت توقيفية أو البعض والبعض لعدم األمور وأما أبو هاشم فقد احتج على مذهبه بأهنا لو مل تكن اصط
الواسطة بينهما والقول بالتوقيف باطل مطلقا فثبت كوهنا اصطالحية وإمنا قلنا ببطالن التوقيف ألنه إما أن يكون 

  بالوحي أو خبلق علم ضروري يف عاقل أو يف غري عاقل والكل باطل 
  رة عنها لقوله تعاىل وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه أما األول فالقتضائه تقدم البعثة على اللغة وهي متأخ

وأما الثاين فألنه اقتضى أال يكون ذلك العاقل مكلفا ألنه إذا علم بالضرورة أنه تعاىل وضع ذلك اللفظ لذلك املعىن 
  فال بد وأن يعرف اهللا ضرورة وإذا عرفه ضرورة مل يكن مكلفا باملعرفة حلصوهلا 



دا أن يصري غري العاقل عاملا هبذه الكيفيات العجيبة واجلواب أن جيوز أنه يكون اهللا تعاىل أهلم وأما الثالث فبعيد ج
  العاقل بأن واضعا ما وضع هذه 

األلفاظ بإزاء هذه املعاين ال أن اهللا تعاىل هو الواضع حىت يلزم عدم التكليف ولو سلمنا ما ذكرمت فإمنا رفع التكليف 
طلقا وهذا اجلواب ضعيف ألن معرفة اهللا تعاىل واجبة قطعا والتوقيف خبلق العلم باملعرفة ال رفع التكليف م

الضروري مستبعد لكونه خالف املعتاد فاألوىل يف اجلواب أن يقال إنه حصل بطريق الوحي وال يلزم ما ذكره ألن 
األنبياء فيجوز تقدم نبوة اآلية وإن دلت على تقدم اللغة على بعثة الرسل بالرسالة فال يدل على تقدمها على بعثة 

آدم وإحياء اللغات إليه مث إن آدم عليه السالم يعلمها لغريه مث يرسل إليهم باللسان الذي تعلموه منه وأما األستاذ 
فذكر يف الكتاب مقالته جمردة عن الدليل إلمكان إستخراج دليله من حجيج الفريقني بأن يقال إذا بطل التوقيف 

 أن يكون البعض والبعض فحينئذ فنقول القدر الذي وقع به التنبيه إىل االصطالح توقيفي واالصطالح يف الكل تعني
وإال يلزم التسلسل الحتياج التعليم يف كل اصطالح إىل اصطالح سابق عليه وأما الباقي فمصطلح وجوابه يعلم مما 

ب ويقال بظهور فائدة اخلالف يف سبق وبتقرير األجوبة عن أدلة اجلازمني يتعني الوقف الذي اختاره صاحب الكتا
هذه املسألة يف جواز قلب اللغة فعند الشيخ ال جيوز دون القائلني باالصطالح وبىن بعضهم على اخلالف فيها ما إذا 
اعتقد صداقا يف السر وصداقا يف العالنية املسألة املشهورة ويلتحق بذلك ما إذا استعمال لفظ املفاوضة وأراد شركة 

الشافعي على جوازه واحلق أن بناء املسألتني على هذا األصل غري صحيح فإن هذا األصل يف أن  العنان حيث نص
هذه اللغات الواقعة بني أظهرنا هل هي باالصطالح أو التوقيف ال يف شخص خاص اصطلح مع صاحبه على اطالق 

  لفظ الثوب على الفرس أو األلف على األلفني مثال 

  طريق معرفة اللغات

معرفتها النقل املتواتر واآلحاد واستنباط العقل من النقل كما إذا نقل أن اجلمع املعرف بالالم يدخله  قال وطريق
  االستثناء وأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ فيحكم بعمومه وأما العقل الصرف ال جيدي 

طريق احلصر إما النقل الصرف هذا هو األمر السادس يف بيان كيفية الطريق إىل معرفة وضع األلفاظ ملعانيها وذلك ب
  أو العقل الصرف أو املركب منهما 

  األول النقل وهو إما متواتر أو آحاد األول املتواتر كالسماء واألرض واحلر والربد وهو مفيد للقطع 
ال الثاين اآلحاد كالفرس وحنوه وهو مفيد للظن الثاين العقل الصرف قال يف الكتاب وهو ال جيدي أي الينفع إذ الجم

  للعقل يف معرفة املوضوعات اللغوية 
الثالث املركب منهما كما إذا نقل إلينا أن اجلمع املعرف باأللف والالم جيوز أن يدخله االستثناء ونقل إلينا أن 

االستثناء إخراج ما يتناوله اللفظ فإن العقل يدرك بذلك أن اجلمع احمللى باأللف والالم للعموم وقد بلغنا أن اإلمام 
المة زين الدين بن الكتنامي رمحه اهللا اعترض على التمثيل هبذا وقال هاتان املقدمتان نقليتان وإذا تركب الدليل الع

من مقدميتني نقليتني مل يصح أن يقال إنه مركب من العقل والنقل وهذا عجيب فإنه لوال العقل ملا صح االستنتاج 
تج وبيان صحة اإلنتاج من فعل العقل واجلزء الصوري القياس من املقدمتني النقليتني وتركيبهما على الوجه املن

  عقلي 

  الفصل الثاين يف تقسيم األلفاظ



قال الفصل الثاين يف تقسيم األلفاظ داللة اللفظ على متام مسماه مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى الزمه الذهين 
  التزام 

أللفاظ يف فصل تقاسيم األلفاظ والداللة معىن تقسيم داللة اللفظ تقسيم للفظ فلذلك صح ذكر تقاسيم داللة ا
يعرض للشيء بالقياس إىل غريه ومعناه كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر وهي تنقسم إىل لفظية وغري 
اللفظية قد تكون وضعبة كداللة وجود املشروط على وجود الشرط وقد تكون عقلية كداللة األثر على املؤثر 

ن على النار وبالعكس وليس الكالم إال يف اللفظية ولإلحتراز عن هذين القسمني أشار يف والعكس مثل داللة الدخا
الكتاب بقوله داللة اللفظ مث إن اللفظية تنقسم إىل أقسام ثالثة عقلية كداللة الصوت على حياة صاحبه وطبيعية 

ة اللفظ الوضعية لكان أحسن كداللة أح أح على وجع الصدر ووضعية وهي املرادة هنا فلو أن املصنف قال دالل
على أن اإلمام قال الوضعية هي داللة املطابقة وأما الباقيتان فعقليتان ألن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من 

املسمى إىل الزمه والزمه إن كان داخال فيه فهو التضمن أو خارجا فهو االلتزام وهذا واضح ال إشكال فيه وقال 
فظية أيضا وهو ضعيف فإن احلكم عليها بذلك إن استند إىل أن اجلزء مفهوم من اللفظ بعضهم داللة التضمن ل

ومتلقى بواسطته فداللة االلتزام كذلك وإن كان ألجل أن اللفظ موضوع له بالوضع املختص باحلقيقة فهو باطل أو 
سمى وخروج الالزم عنه فهو بالوضع املشترك بني احلقيقة واجملاز فكذلك الالزم وإن كان ألجل دخول اجلزء يف امل

  حتكم حمض مث هذه الداللة عبارة عن 

كون اللفظ حبيث إذا أطلق فهم منه املعىن من كان عاملا بالوضع وإمنا قلنا إهنا عبارة عن كون اللفظ حبيث إذا أطلق 
 ومعناها صفة جتعل فهم منه ومل نقل إهنا نفس الفهم كما قال ابن سينا ألن الداللة نسبة خمصوصة بني اللفظ واملعىن

اللفظ يفهم املعىن وهلذا يصح تعليل فهم املعىن من اللفظ بداللة اللفظ عليه والعلة غري املعلول وإذا كانت الداللة 
غري فهم املعىن من اللفظ مل جيز تفسريها به إذا عرفت ذلك فنقول الدالالت اللفظية منحصرة يف املطابقة والتضمن 

أن يدل على متام ما وضع له أو ال واألول املطابقة كداللة البيت على اجملموع املركب من  وااللتزام ألن اللفظ إما
  السقف واجلدار واألس 

والثاين إما أن يكون على جزء مسماه أوال واألول داللة التضمن كداللة البيت على اجلدار فقط والثاين أن يكون 
  لى الشجاعة خارجا عن مسماه وهي داللة االلتزام كداللة األسد ع

واعلم أن ذلك إمنا يتصور يف الالزم الذهين وهو الذي ينتقل الذهن إليه عند مساع اللفظ سواء كان الزما يف 
اخلارج أيضا كالسرير واالرتفاع من األرض إذ السرير مهما وجد يف اخلارج فهو مرتفع أم مل يكن الزما يف اخلارج 

تصوره من هذه احليثية يلزم تصور البياض فهما متالزمان يف الذهن  كالسواد إذا أخذ بقيد كونه ضدا للبياض فإن
وليسا مبتالزمني يف اخلارج بل متنافيني وال يتصور ذلك يف الالزم اخلارجي فقط كالسرير مع اإلمكان فإنه مهما 

قوله وجد السرير يف اخلارج فهو ممكن ضرورة وقد يتصور السرير ويذهل عن إمكانه وإذا عرفت هذا علمت أن 
وعلى الزمه الذهين غري مستقيم إليهامه وجود الداللة مع اللزوم اخلارجي وهو باطل وهبذا التقسيم تعرف حد كل 

  واحد منها 
تنبيهات األول قال اإلمام هذا اللزوم شرط ال سبب وقرر القرايف هذا بأن الشرط يلزم من عدمه العدم وال يلزم 

  من وجوده وجود وال عدم لذاته 



بالقيد األول من املانع وبالثاين من السبب وبالثالث من مقارنة وجوده للسبب فإنه حيصل الوجود ولكن فاحترز 
ليس لذات الشرط بل لوجود السبب والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فالقيد األول 

رط فال يلزم الوجود أو مقارنة عدمه احتراز عن الشرط والثاين عن املانع والثالث عن مقارنة وجوده فقدان الش
إخالف سبب آخر فال يلزم العدم وذلك ليس لذاته بل ألمر خارج واملانع ما يلزم من وجوده العدم وال يلزم من 

عدمه وجود وال عدم لذاته فالقيد األول احتراز من السبب والثاين من الشرط والثالث من مقارنة عدمه عدم 
لذاته بل لعدم السبب وإذا اتضحت هذه احلقائق فاملالزمة الذهنية يلزم من عدمها العدم السبب فيلزم العدم لكن ال 

ألن اللفظ إذا أفاد معىن غري مستلزم آلخر ال ينتقل الذهن لذلك اآلخر إال بسبب منفصل فيكون إفادته مضافة 
جود املالزمة وجود الداللة عند لذلك املنفصل ال للفظ فال يكون فهمه داللة للفظ بل أثرا للمنفصل فال يلزم من و

عدم اإلطالق فإن املالزمة يف نفس األمر والفهم معدوم من اللفظ إذ اللفظ معدوم فهي حينئذ شرط واإلطالق هو 
  السبب 

فإن قلت هذا التقرير بعينه يتقرر يف اللفظ فإنه يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود الداللة إذا فقدت 
  ن أن يقال اإلطالق شرط واملالزمة سبب فلم ال عكستم أو سويتم املالزمة فيمك

قلت اإلطالق قد يستقل بالداللة يف املطايقة والتضمن فيثبت له السببية واملالزمة مل تستقل يف صورة فيترجح 
  اإلطالق على املالزمة الذهنيه بوجوده يف الصورتني 

  الثاين يف التقسيم الذي ذكره مناقشات من وجوه 
ها أن قوله متام ليس جبيد ألنه إن مل حيترز به عن شيء فهو زيادة بال معىن وإن احترز به عن جزء املسمى فليس من

  جزء املسمى نفس املسمى وكذا فعل ابن احلاجب حيث قال كمال مسماه وكان ينبغي أن يقول على مسماه 

 احلدود فكان ينبغي أن يقول داللة القول ومنها أن اللفظ جنس بعيد لدخول املستعمل واملهمل فيه وهو جمتنب يف
  كما فعله شيخنا أبو حيان يف خمتصراته يف تعريف الكلمة معترضا على من ذكر اللفظ مبا قلناه 

ومنها كان ينبغي أن يقول يف املطابقة من حيث هو متامه ويف التضمن من حيث هو جزؤه ويف االلتزام من حيث هو 
شترك بني الشيء وجزئه مثل وضع املمكن للعام واخلاص فإنه يصري به للفظ املسمى الزمه ليحترز به عن اللفظ امل

علة جزئه داللتان داللة تضمن باعتبار الوضع األول ومطابقة باعتبار الوضع الثاين فقد يدل على بعض املسمى 
ن املشترك بني الالزم داللة مطابقة باعتبار الوضع الثاين فال بد وأن يقول من حيث هو كذلك وليحترز به أيضا ع

وامللزوم كالشمس بني القرص والضوء املستفاد منه وهكذا فعل صاحب التحصيل وأما اإلمام فلم يقيد داللة 
املطابقة وقيد الباقيتني قال القرايف وهو قيد مل يذكره أحد ممن تقدمه وإمنا اكتفى املتقدمون بقرينة التمامية واجلزئية 

كانت هذه القرائن كافية فيلزم االستغناء عن هذه القيود يف الدالالت الثالث وإال فيلزم  والالزمية قال فيقال له إن
االحتياج يف الثالث فما وجه ختصيص التضمن وااللتزام فإنا نقول يف املطابقة كما ميكن وضع العشرة للخمسة 

وضع األول وتضمن باعتبار الثاين ميكن وضعها للخمسة عشر أيضا فيصري هلا على العشرة داللتان مطابقة باعتبار ال
الثالث مجيع ما تقدم يف داللة اللفظ أما الداللة باللفظ فهي استعمال اللفظ إما يف موضوعه وهو احلقيقة أو غري 
موضوعه لعالقة وهو اجملاز والباء يف قولنا الداللة باللفظ للسببية واالستعانة ألن الالفظ يدلنا على ما يف نفسه 

فإطالق اللفظ آلة للداللة كالقلم للكتابة والقدوم للنجارة والفرق بني الداللة باللفظ وداللة اللفظ  بإطالقه اللفظ
  من وجوه 

  أحدها احملل فمحل داللة اللفظ القلب وحمل الداللة باللفظ اللسان 



األلفاظ اجململة  وثانيها من جهة الوجود فكلما وجدت داللة اللفظ وجدت الداللة باللفظ وال يوجد داللة اللفظ يف
  واألعجمية 

  وثالثها من جهة األنواع فداللة اللفظ ثالثة أنواع املطابقة والتضمن وااللتزام وللداللة باللفظ نوعان احلقيقة واجملاز 
  ورابعها من جهة السببية فالداللة باللفظ سبب وداللة اللفظ مسبب عنها 

  باللفظ صفة للمتكلم وخامسها من جهة املوصوف فداللة اللفظ صفة للسامع 
  قال واللفظ إن دل جزؤه على جزء املعىن فمركب وإال فمفرد 

هذا تقسيم آخر للفظ باعتبار التركيب واإلفراد وذلك ألنه إن دل جزؤه على جزء املعىن املستفاد منه فهو املركب 
يب إضافة مثل غالم زيد سواء كان التركيب إسناد مثل قام زيد وزيد قائم أو تركيب مزج مثل مخسة عشر أم ترك

وقد أورد بعض الفضالء على هذا حيوان ناطق إذا جعل علما إلنسان فإنه مفرد مع أن جزأه يدل على جزء معناه 
فمنهم من قبل هذا اإليراد وقال الصواب أن يزاد يف الرسم املذكور حني هو جزء ومنهم من رده وقال داللة اللفظ 

فيما يتلفظ به ويراد به معىن ما ويفهم عنه ذلك املعىن يقال إنه دال عليه وما سوى على املعىن متعلقة بإرادة الالفظ 
ذلك املعىن مما ال يتعلق به إرادة الالفظ ال يقال إنه دال عليه وإن كان ذلك اللفظ أو جزء منه موضوعا له حبسب 

ل كونه علما ال يقصد شيئا من جزأيه تلك اللغة أو لغة أخرى وحينئذ ال يرد احليوان الناطق نقضا ألن املتلفظ به حا
  بقيد الوحدة وإمنا يقصد مبجموع اللفظني الشخص املسمى به فال فرق حينئذ بينه وبني عبد اهللا العلم يف ذلك 

  قوله وإال فمفرد أي وإن مل يكن جزؤه على جزء املعىن فهو املفرد 
  ون زيد قائما مركبا فإن قلت الزاي مثال من زيد ال تدل على جزء املعىن فوجب أال يك
  قلت أجاب اجلاربردي شارح الكتاب بأن جزأه ال يفيد العموم فال 

جيب أن يدل كل جزء من أجزائه على جزء من أجزاء املعىن وهو ضعيف ألن جزأه مفرد مضاف واملختار يف ذلك 
  إفادة العموم بل احلق أن املراد جبزئه ما صار به اللفظ مركبا كزيد وحده وقائم وحده 

  فإن قلت الزاي مثال جزء اجلزء وجزء اجلزء جزء 
  قلت صحيح ولكن املفهوم من إطالق اجلزء جزء األصل الذي ليس هو جزء اجلزء واألمر يف مثل هذا قريب 

  قال واملفرد إما أال يستقل مبعناه وهو احلرف أو يستقل وهو الفعل إن دل هبيئته على أحد األزمنة الثالثة وإال فاسم 
  تقسيم اللفظ إىل املفرد واملركب بأقسام املفرد لتقدمه على املركب بالطبع وتقسيم املفرد يقع من وجوه  بدأ بعد

منها ما هو باعتبار أنواعه وهو تقسيمه إىل االسم والفعل واحلرف ووجه احنصاره يف هذه الثالثة أن اللفظ املفرد إما 
دل هبيئته أي حبالته التصريفية على أحد األزمنة الثالثة املاضي أال يستقل باملفهومية فهو احلرف أو يستقل فإما أن ي

واحلال واالستقبال فهو الفعل أو ال يدل فهو االسم سواء مل يدل على زمان أصال كالسماء واألرض وزيد أو دل 
  لكن ال هبيئته بل بذاته كالصبوح والغبوق وأمس واآلن واملستقبل 

استوى ومشكك إن تفاوت وجنس إن دل على ذات غري معينة كالفرس قال كلي إن اشترك معناه متواطيء إن 
  ومشتق إن دل على ذي صفة معينة كالفارس 

هذا تقسيم االسم فنقول هو إما كلي وإما جزئي وذلك ألنه إما أال مينع نفس تصوره من اشتراك كثريين فيه أو مينع 
قع إما مع اإلمكان كالشمس أو مع االستحالة كاآللة واألول الكلي وهو تارة يقع فيه الشركة كاحليوان وتارة ال ي



وهبذا يعلم أن قول املصنف إن اشترك معناه ليس جبيد وأنه كان األحسن أن يقول إن قبل معناه الشركة مث الكلي 
  ميكن تقسيمه من وجهني 

ارجية على التسوية أحدمها وإليه أشار بقوله ومتواطئ أو مشكك ألنه إن كان حصول معناه يف أفراده الدهنية واخل
كاإلنسان إذ كل فرد من األفراد ال يزيد على اآلخر يف اإلنسانية فهو املتواطئ وإن مل يكن على السوية بل كان يف 

بعض أفراده أقدم أو أوىل أو أشد فهو املشكك ومسى بذلك لكونه يشكك الناظر هل هو متواطؤ لوحدة احلقيقة فيه 
ف وذلك كالبياض الذي هو الثلج أشد منه يف العاج وكالوجود فإن معناه واحد يف أو مشترك ملا بينهما من االختال

أشياء كثرية مع اختالفه يف تلك األشياء فإن وجود اجلوهر أقدم من وجود العرض واملوجود بالذات أوىل من 
االختالف بالنسبة إىل  املوجود بالغري والوجود القار أقوى وأشد من غري القار كاحلركة مثال وجتتمع هذه األنواع من

  اخلالق واملخلوق 
فإن قلت األبيض مثال إذا أطلق على الثلج فإما أن يكون استعماله فيه مع ضميمة تلك الزيادة أو ال فإن مل يكن 

  فهو املتواطئ وإن كان فهو املشترك فإذن ال احلقيقة هلذا القسم املسمى باملشكك 
املتواطئ أن يضع الواضع للقدر املشترك بقيد عدم االختالف يف احملال قلت كذا أورده ابن التلمساين وحنن نقول 

مع اختالف احملال يف أمور من غري جنس املسمى كامتياز أفراد اإلنسان بالذكورة واألنوثة وهذا معىن قوهلم املتواطئ 
سمى كأجزاء النور يف ما استوى حماله واملشكك أن يضع للقدر املشترك بقيد االختالف يف احملال بأمور من جنس امل

  الشمس واستحالة التغري يف الواجب فاشترك القسمان يف أن الوضع يف كل منهما للقدر املشترك وافترقا بقيديهما 
الوجه الثاين الكلي إما جنس أي اسم جنس أو مشتق ألنه إما أن يدل على املاهية وهو اسم اجلنس كاإلنسان 

دون خصوصية املاهية وهو املشتق فإنه ال يدل على خصوصية املاهية بل والفرس أو على موصوفية املاهية بصفة 
  على اتصافها باملصدر كاألسود مثال فإنه يدل على ذات متصفة بالسواد وأما على جسمية الذات فال 

هذا تقرير ما ذكر وقوله يف اسم اجلنس إنه ما يدل على ذات غري معينة كالفرس منتقض بعلم اجلنس فإنه دال على 
ذات عني معينة فإنك تقول رأيت ثعالة أي ثعلبا مع أنه ليس باسم جنس بل علم جنس يعامل يف اللفظ معاملة 

  األعالم 
  فإن قلت وما الفرق بني اسم اجلنس وعلم اجلنس مع أن كال منهما يصدق على ما ال يتناهى ومسماه كلي 

ه متييز اجلنس من غريه من غري نظر إىل أفراده واسم قلت املختار يف التفرقة بينهما أن علم اجلنس هو الذي يقصد ب
اجلنس ما يقصد به مسمى اجلنس باعتبار وقوعه على أفراده حىت إذا أدخلت عليه األلف والالم اجلنسية الدالة على 

  احلقيقة ساوى علم اجلنس كذا ذكره والدي أحسن اهللا إليه يف الفرق بينهما 
  ثىن وال جيمع ألنه إمنا يثىن وجيمع األفراد قال ويستنتج منه أن علم اجلنس ال ي

  فائدة اعلم أنا إذا قلنا على اإلنسان حيوان وأنه كلي فهنا اعتبارات ثالثة 
أحدها أن يراد به احلصة من احليوانية اليت شارك باعتبارها اإلنسان غريه وهذا يقال له الكلي الطبيعي وتارة يراد به 

الكلي املنطقي وتارة يراد به األمران أعين احليوانية اليت وقعت هبا الشركة مع أنه غري مانع من الشركة وهذا هو 
كوهنا غري مانعة وهذا هو الكلي العقلي فاألول موجود يف اخلارج ألنه جزء من اإلنسان املوجود وجزء املوجود 

  موجود 
  وجود يف اخلارج والثاين ال وجود له يف اخلارج الشتماله على ما ال يتناهى ومنهم من زعم أنه م



والثالث يف وجوده يف اخلارج أيضا اختالف والظاهر أنه ال وجود له أيضا الشتماله على ما ال يتناهى وزعم 
  أفالطون أنه موجود يف األعيان وأن اإلنسان الكلي موجود يف اخلارج 

  جلزيء قال جزئي إن مل يشترك هذا مقابل لقوله كلي أي الذي ال يشترك يف معناه كثريون هو ا
  وإن شئت قلت اجلزيء ما مينع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه كزيد العلم مثال 

قال علم إن استقل ومضمر إن مل يستقل اجلزيء إما علم أو مضمر ألنه إما أن يستقل يف داللته على املعىن اجلزئي 
ب أو غيبة فهو املضمر كأنا وأنت وهو فهو العلم كزيد وإما أال يستقل يف ذلك بل حيتاج إىل قرينة تكلم أو خطا

  هذا شرح ما أورده وفيه مناقشات من وجوه 
  أحدها أن هذا التقسيم كله يف االسم وقد قدم أن االسم هو الذي يستقل فكيف يقسم ما يستقل إىل ما ال يستقل 

  رات الثاين أن عجم االستقالل موجود يف امساء اإلشارة واالمساء املوصولة وغريها وليست مضم
الثالث أن عدم االستقالل قد جعله أوال رمسا للحرف فإن أراد باالستقالل ذاك فاالعتراض الئح وإن أراد غريه 

  فليبينه 
  الرابع أنه أمهل يف تقسيم الكلي إىل اسم جنس ومشتق ذكر علم اجلنس كما عرفت 

نوع ال بالشخص فإن أنت مثال معناه اخلامس أنه جعل املضمر من أقسام اجلزئي ولقائل أن يقول وحدة املضمر بال
املخاطب املذكر الفرد من غري تعني فيصح إطالقه على من كان كذلك والناس خمتلفون يف أن املضمر جزئي أو كلي 

  وحجة املصنف يف جعله جزئيا أن الكلي نكرة واملضمرات أعرف املعارف 
ثرا وهي املتباينة تفاصلت معانيها كالسواد والبياض قال تقسم آخر اللفظ واملعىن إما أن يتحدا وهو املنفرد أو يتك

  أو تواصلت كالسيف والصارم والناطق والفصيح أو تكثر اللفظ واحتد املعين وهي املترادفة أو بالعكس فإن 

وضع للكل كالعني فمشترك وإال فإن نقل لعالقة واشتهر يف الثاين مسي بالنسبة إىل األول منقوال عنه وإىل الثاين 
   إليه وإال فحقيقة وجماز منقوال

هذا تقسيم ثان للفظ وهو باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددمها وينقسم هبذا االعتبار إىل أربعة أقسام وذلك 
ألنك إذا نسبت اللفظ إىل املعىن فإما أن يتحدا أو يتكثرا أو يتكثر اللفظ ويتحد املعىن أو بالعكس فأما األول وهو 

اهللا فإهنا واحدة ومدلوهلا واحد ويسمى هذا باملنفرد النفراد لفظه مبعناه وهو ينقسم إىل كلي أن يتحدا ومثاله لفظة 
  وجزئي على ما مر يف التقسيم السابق 

أوما الثاين وهو أن يتكثر اللفظ واملعىن فهي األلفاظ املتباينة كاإلنسان والفرس وغري ذلك من األلفاظ املختلفة 
ذ إما أن ميتنع اجتماعها كالسواد والبياض أو ال ميتنع بأن يكون بعضها امسا للذات املوضوعة ملعان خمتلفة وحينئ

وبعضها امسا للذات إذا اتصفت بصفة خاصة كالسيف والصارم فإن السيف اسم للذات والصارم للسيف القاطع 
عضها امسا لصفة كما قاله اجلوهري يف الصحاح وغريه وقد جيتمعان يف سيف واحد أو يكون بعضها امسا للصفة وب

الصفة كالناطق بالفعل والفصيح فإن الناطق بالفعل صفة لإلنسان وقد ال يكون فصيحا فاألوىل اليت ال ميكن 
  اجتماعها هي املسماة باملتباينة املتفاصلة لتفاصل معانيها بالذات 

  وقد بينا أهنا على نوعني والثانية اليت ال ميتنع اجتماعها هي املسماة باملتابينة املتواصلة لتواصل معانيها 
  وأما القسم الثالث وهو أن يكون اللفظ كثريا واملعىن واحدا فهي األلفاظ 



املترادفة كاإلنسان والبشر الواحد سواء كانت من لغة واحدة أو من لغات خمتلفة على ما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف 
  فصل الترادف 

ىن كثريا فال خيلو إما أن يكون قد وضع للكل أي لكل واحد من تلك وأما الرابع وهو أن يكون اللفظ واحدا واملع
  املعاين أو ال واألول املشترك كاملعني ملدلوالهتا املتعددة 

والثاين وهو أال يوضع لكل واحد بل ملعىن مث ينقل إىل غريه فإما أن ينقل لعالقة أو ال فإن مل ينقل لعالقة وقد أمهله 
  اإلمام  املصنف فهو املرجتل كذا قال

قال القرايف وفيه نظر ألن املرجتل يف االصطالح هو اللفظ املخترع الذي مل يتقدم له وضع وإن نقل لعالقة فإما أن 
يشتهر يف الثاين فإن اشتهر يف الثاين كصالة مسى بالنسبة إىل املعىن األول منقوال عنه وبالنسبة إىل املعىن الثاين منقوال 

اما أو خاصا حبسب اختالف الناقلني كما سيتبني لك إن شاء اهللا تعاىل يف حد اجملاز وإن مل إليه إما شرعيا أو عرفيا ع
يشتهر يف الثاين كاألسد فهو حقيقة بالنسبة إىل األول أعين احليوان املفترس جماز بالنسبة إىل الثاين وهو الرجل 

  الشجاع هذا تقرير ما يف الكتاب والنظر فيه من وجوه 
ناسبة يف املنقول وهو غري شرط أال ترى أن كثريا من املنقوالت ال مناسبة بينها وبني املنقول عنها منها اشتراطه امل

  كاجلوهر إذ هو يف اللغة الشيء النفيس ويف اصطالح املتكلمني قسيم العرض 
   وأما قول األصفهاين إن قيامه بنفسه نفاسة فهو إن صح ودفع صحة التمثيل باجلوهر ال يدفع أصل الدعوى

ومنها أن كالمه يقتضي أن اجملاز ال يشتهر وهو مردود بل رب جماز أشهر من احلقيقة كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف 
  احلقيقة املرجوحة واجملاز الراجح 

  ومنها أن كالمه ناطق بأن اجملاز موضوع وسوف يأيت ما خيالفوه إن شاء اهللا تعاىل 

القة إذ قال وإال فحقيقة وجماز أي وإن مل يوضع لعالقة فحقيقة وجماز وليس ومنها أنه يقتضي أن اجملاز يوضع ال لع
كذلك إذ ال بد من العالقة يف اجملاز وميكن أن جياب عن هذا بأن قوله لعالقة إمنا ذكر لتحقيق معىن النقل ال لتنويعه 

فحقيقة وجماز معطوفا على قوله  أي ال يتحقق النقل وال يعترب إال بالعالقة لكن يتعني على هذا أن يكون قوله وإال
  واشتهر أي وإن مل يشتهر فمجاز وجييء اإليراد الثاين 

  قال والثالثة األول املتحدة املعىن نصوص وأما الباقية فاملتساوي الداللة جممل والراجح ظاهر واملرجوح مؤول 
لفظ دون املعىن نصوص ألن لكل لفظ منها الثالثة األول املتحدة اللفظ واملعىن واملتكثرة اللفظ واملعىن واملتكثرة ال

فردا معينا ال حيتمل غريه وهذا هو املعىن بالنص مسى به الرتفاعه على غريه من األلفاظ يف الداللة من قوهلم نصت 
الظبية جيدها إذا رفعت ومنه منصة العروس وقد يطلق النص على ما يدل على معىن قطعا وحيتمل غريه كصيغ 

إنه ال بد هلا من ثالثة وحيتمل الزيادة وقد مجع الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رضي اهللا عنه يف العموم يف اجلموع ف
  شرح العنوان االصطالحات يف النص فقال هي ثالث 

  أحدها أال حيتمل اللفظ إال معىن واحدا 
  الثاين اصطالح الفقهاء وهو اللفظ الذي داللته قوية الظهور 

  مام واملصنف يف كتاب القياس كما سينتهي الشرح إليه إن شاء اهللا تعاىل قلت وهو الذي مشى عليه اإل
الثالث اصطالح اجلدليني فإن كثريا من متأخريهم يريدون بالنص جمرد لفظ الكتاب والسنة وقد احترز يف الكتاب 

مشترك بني معان بقوله املتحدة املعىن عن العني والقرء فإهنا متباينة مع أهنا ليست بنصوص ألن كل لفظ منها 



  وكذلك املترادفة األلفاظ قد تكون مشتركة كلفظة العني والناظر 
  قوله وأما الباقية أي متحدة اللفظ متكثرة املعىن وإمنا قال الباقية وأراد 

القسم الرابع ألن حتته أقساما عدة كاملشترك واملنقول عنه وإليه واحلقيقة واجملاز وحاصل هذا أن هذا القسم إما أن 
كون داللته على كل واحد من املعاين على السوية فهو اجململ أو ال فإن كانت داللته على بعض املعاين أرجح ت

  فالطرف الراجح ظاهر واملرجوح مؤول ألنه يؤول إىل الظهور عند مساعدة الدليل له 
  قال واملشترك بني النص والظاهر احملكم وبني اجململ واملؤول املتشابه 

ك النص والظاهر يف رجحان اإلفادة وإمنا النص راجح ال حيتمل غريه والظاهر راجح حيتمل والقدر ال شك يف اشترا
املشترك بينهما من الرجحان يسمى احملكم إلحكام عبارته وإتقانه فاحملكم جنس لنوعني النص والظاهر ومقابلهما 

راجحة إال أن املؤول مرجوح واجململ ليس اجململ واملؤول فإهنما اشتركا يف أن كال منهما يفيد معناه إفادة غري 
مرجوحا بل مساويا والقدر املشترك بينما من عدم الرجحان يسمى باملتشابه فاملتشابه جنس لنوعني اجململ واملؤول 

  وأصل هذا االصطالح مأخوذ من قوله فيه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات 
لفظ أو مركب مستعمل أو مهمل حنو الفرس والكلمة وأمساء احلروف قال تقسيم آخر مدلول اللفظ إما معىن أو 

  واخلرب واهلذيان 
اللفظ املفرد باعتبار حقيقة مدلوله ينقسم إىل مخسة أقسام ألن مدلوله إما معىن أو لفظ واألول قد تقدم الكالم فيه 

  من كونه كليا أو جزئيا 
مركبا وكل منهما إما أن يكون مهمال أو مستعمال األول  والثاين إما أن يكون اللفظ الذي هو مدلوله مفردا أو

  كالفرس فإنه لفظ مدلوله معىن 
والثاين حنو الكلمة فإهنا مدلوله لفظ مفرد مستعمل وهو االسم والفعل واحلرف وقد عرفت يف التقسيم السابق وجه 

   ذلك احنصار انقسام الكلمة يف االسم والفعل واحلرف وأمجعت النحاة على احنصارها يف

قال شيخنا أبو حيان رمحه اهللا وحكى لنا األستاذ أبو جعفر بن الزبري شيخنا عن صاحبه أيب جعفر بن صابر أنه كان 
  يذهب إىل أن مث رابعا وهو الذي نسميه حنن اسم فعل وكان يسميه خالفة إذ ليس هو عنده واحدا من هذه الثالثة 

مفرد مهمل أال ترى أن حروف جلس مل توضع ملعىن مع أن كال  والثالث كأمساء حروف التهجي فذلك مدلوله لفظ
  منها قد وضع له اسم فلألول اجليم وللثاين الالم وللثالث السني 

  فإن قلت فيكون قول األستاذ لتلميذه قل أ ب ت عبثا إذ ال معىن هلذه األلفاظ 
  فيد مل يكن تعليمها عبثا قلت ملا كانت آلة يتوصل باجتماعها على الترتيب املعترب إىل الكالم امل

  والرابع كلفظ اخلرب فإن مدلوله لفظ مركب مستعمل حنو قام زيد 
  واخلامس أن يكون املدلول لفظا مركبا مهمال 

قال اإلمام واألشبه أنه غري موجود ألن التركيب إمنا يصار إليه لغرض اإلفادة فحيث ال إفادة ال تركيب قال صفي 
 باملركب ما يكون جزؤه داال على جزء املعىن حني هو جزؤه وإن عين به ما يكون الدين اهلندي وهذا حق إن عين

جلزئه داللة يف اجلملة ولو يف غري معناه أو ما يكون مؤتلفا من لفظتني كيف كان التأليف وإن مل يكن لشيء من 
  أجزائه داللة فهو باطل 

ه وهو لفظ مركب على هذا التقدير غري دال على أما األول فمثل عبداهللا إذا كان علما فإن اسم العلم يدل علي



  املعىن املركب 
وأما الثاين فكلفظ اهلذيان فإنه يدل على املركب من مهملتني أو من لفظة مهملة ومستعملة وهو غري دال على املعىن 

ول انتهى املركب أما إن أراد أنه ال يدل على معىن أصال وأراد باللفظ املركب املعىن فينتقض بالثاين دون األ
  واملصنف حاول ذلك فخالف اإلما ومثل اهلذيان كما قررناه فإنه لفظ موضوع للمهمل املركب كما عرفت 

قال واملركب صيغ لإلفهام شرع يف تقسيم املركب وال ريب فيما ذكر من أن املتكلم إمنا صاغ املركب من 
  املفردات ليفهم ما يف ضمريه 

للماهية استفهام وللتحصيل مع االستعالء أمر ومع التساوي التماس ومع التسفل قال فإن أفاد بالذات طلبا فالطلب 
  سؤال وإال فمحتمل التصديق والتكذيب خرب وغريه تنبيه ويندرج فيه الترجي والتمين والقسم والنداء 
لبا بذاته فإن املركب تارة يفيد طلبا بالذات أي بالوضع وإن شئت قلت إفادة أولية وطورا يفيد غري ذلك فإن أفاد ط

كان الطلب ملاهية يف الذهن وأحسن من هذه العبارة أن يقول طلب ذكر ماهية الشيء فهو االستفهام كقولك ما 
هذا ومن هذا وإن كان لتحصيل أمر ما من األمور فإن كان مع االستعالء فأمر كقول املتعاظم املستعلي آلخر افعل 

مر أم مل يكن وإن كان مع التساوي كقول القائل ملماثله افعل كذا كذا سواء كان مع االستعالء عاليا يف نفس األ
فهو التماس وتسمية التساوي بااللتماس اصطالح خاص كما قال ابن دقيق العيد يف شرح العنوان وإن كان من 

التسفل كقول من جيعل نفس دون املطلوب منه فهو سؤال سواء كان دونه يف نفس األمر كقول الداعي رب اغفر 
  أو مل يكن وإن مل يفد بالذات طلبا فإما أن حيتمل التصديق والتكذيب أو ال  يل

القسم األول أن حيتملها فهو اخلرب وزعم قوم أن تعبري املصنف ومن وافقه بالتصديق والتكذيب أحسن من قول 
كذب كقول من غريه الصدق والكذب ألن من األخبار ما ال حيتمل إال الصدق كخرب الصادق وما ال حيتمل إال ال

قال الواحد نصف العشرة مع احتمال تصديق ذي املكابرة وقولنا الواحد نصف اإلثنني وحيتمل التكذيب من الكفار 
واملعاند وهذا عندي غري مرضي فإن احلكم على اخلرب من حيث هو واخلرب من حيث هو خرب حمتمل لذلك وسقوط 

خيرج احتمال ماهية اخلرب من حيث هي حملتمالهتا مث إن أحد االحتمالني يف بعض األفراد خلصوصية ومزية ال 
  التصديق والتكذيب عبارة عن اإلخبار بكون الكالم صدقا أو كذبا فتعريفه به دور 

فإن قلت التصديق والتكذيب والصدق والكذب نوعان للخرب والنوع إمنا يعرف بعد معرفة اجلنس فلو عرف 
  اجلنس به لزم الدور 
أن احلد هو شرح ما دل اللفظ األول عليه بطريق اإلمجال ألن من مسع لفظ إنسان وجهل قلت أجاب القرايف ب

مسماه يقال له هو احليوان الناطق فإن كان جاهال باحليوان الناطق فسد احلد ألن احلد باجملهول ال يصح فتعني أن 
ن ألنه ليس شيئا غريمها فعلمنا أن يكونا معلومني له ومىت كانا معلومني فمن علم احليوان والناطق فقد عرف اإلنسا

كان عارفا حبقيقة اإلنسان وإمنا كان جاهال مبسمى اللفظ على التفصيل وكان يعلمها من حيث اإلمجال جاز أن 
يكون السائل عاملا مبدلول لفظ الصدق والكذب وجاهال مبدلول لفظ اخلرب فيبني له مدلول لفظ اخلرب مبدلول لفظ 

  الصدق والكذب 
يقال العلم بالنوع يستلزم العلم باجلنس الستلزام العلم باملركب العلم باملفرد ألن اجلهل هنا إمنا وقع من قال وال 

وضع لفظ اخلرب للخرب ال يف نفس اخلرب وال تنايف بني العلم باخلرب واجلهل بوضع لفظه له فإن املرء قد يعلم حقيقة 
  وال يعلم امسها 



اجتماعهما فال يقبل حملهما إال أحدمها أم مها معا فال وإذا كان احملل ال  فإن قلت الصدق والكذب ضدان يستحيل
يقبل إال أحدمها املتعني يف احلد صيغة أو اليت ألحد الشيئني دون الواو اليت للشيئني معا هو الذي ارتضاه إمام 

دخله الصدق أو الكذب احلرمني وقال من قال الصدق والكذب أوهم اتصاهلما خبرب واحد فإذا ردد ونوع فقال ما ي
  فقد حترز 

قلت ما ذكرناه هو الصواب وذلك ألنه ال يلزم من تنايف املقبولني تنايف القبولني أال ترى أن املمكن قابل للوجود 
والعدم ولو وجد أحد القبولني دون اآلخر للزم من نفي ذلك القبول ثبوت استحالة ذلك املقبول فإن كان ذلك 

  كون املمكن مستحيال وإن كان مستحيال هو العدم  املستحيل هو الوجود لزم

لزم كون املمكن واجب الوجود فال يتصور اإلمكان إال باجتماع القبولني وإن بتناىف القبوالن فيتعني الواو وإمنا 
الشبهة اليت وقعت إلمام احلرمني التباس القبولني باملقبولني وإنه يلزم من يقدر اجتماع املقبولني بقدر اجتماع 

القبولني وليس كذلك ولذلك نقول كل جسم قابل جلميع األضداد وقبوالهتا كلها جمتمعة له وإمنا املتعاقبة على 
  سبيل البدل هي املقبوالت ال القبوالت فتأمل ذلك 

  فإن قلت مل مسى األصوليون ما نقل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخبارا معظمها أوامر ونواهي 
  هني قلت أجاب القاضي بوج

أحدمها أن حاصل مجيعها آيل إىل اخلرب فاملأمور به يف حكم املخرب عن وجوبه وكذا القول يف النواهي والسر فيه أنه 
صلى اهللا عليه و سلم ليس آمرا على سبيل االستقالل وإمنا اآلمر حقا اهللا تعاىل وصيغ األمر من املصطفى عليه 

  السالم يف حكم اإلخبار عن اهللا تعاىل 
ين أهنا مسيت أخبارا لنقل املتوسطني وهم خيربون عمن يروي هلم ومن عاصر النيب صلى اهللا عليه و سلم كان والثا

إذا بلغه أمر ال يقول أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل أمرنا نقلول فاملنقول إذا استجد اسم اخلرب يف املرتبة 
  الثانية إىل حيث انتهى 
التصديق والتكذيب فهو تنبيه ويندرج يف التنبيه ال على وجه احلصر التمين مثل ليت الشباب  القسم الثاين أال حيتمل

  يعود 
  والترجي والقسم والنداء وأمثلتهن معروفة 

  فإن قلت ما الفرق بني الترجي والتمين 
فقوله بالذات  قلت الترجي ال يكون يف املستحيالت والتمين يكون يف املستحيالت ويف املمكنات وأما لفظ الكتاب

احتراز عما يفيد الطلب بالالزم كقولك أنا طالب منك أن تذكر يل حقيقة اإلنسان فإنه ال يسمى استفهاما أو أن 
تسقيين املاء إذ ال يسمى أمرا أو أال تفعل كذا فإنه ال يسمى هنيا بل هذه إخبارات وكذلك األقسام الباقية من 

  التمين والترجي القسم والنداء كلها 

يد الطلب بالالزم وعلى كالمه اعتراضات منها أنه اشترط يف حقيقة األمر االستعالء وذلك مذهب زيفه يف باب تف
األوامر كذا أورده بعض الشراح وسنبني يف كتاب األواق إن شاء اهللا وجه صحة كالمه وعدم اضطرابه ومنها أنه 

النزول ألن االستعالء جعل الطالب نفسه عاليا جعل التساوي قسيما لالستعالء والتسفل وإمنا هو قسيم للعول و
  وال يلزم من ذلك كونه عاليا يف نفس األمر والتسفل عكسه 

ومنها أن قوله وللتحصيل مع االستعالء أمر وإن أراد به حتصيل الفعل الذي ليس بكف فالتقسيم غري حاصل 



غريه لزم دخول النهي يف حد األمر ومها  خلروج طالب الكف بالنهي عنه وإن أراد حتصيل الفعل مطلقا كفا كان أو
حقيقتان خمتلفتان وقد يقول من ينصره بدخول النهي يف حقيقة األمر وأن مغايرهتا مغايرة العام واخلاص ال مغايرة 
املتباينني بناء على أن األمر هو ما يطلب به فعل سواء كان الفعل كفا أم غري كف والنهي ما يطلب به فعل خاص 

  وهو الكف 
امتة قال القرايف يف الفروق اعتقد مجاعة من الفقهاء من قولنا يف حد اخلرب إنه احملتمل للصدق والكذب أو هذين خ

االحتمالني مستفادان من اخلرب بالوضع اللغوي وأن الوضع اللغوي اقتضى له ذلك قال وليس كذلك بل ال حيتمل 
معىن قولنا قام زيد حصول القيام يف الزمان املاضي  اخلرب من حيث الوضع إال الصدق إلمجاع ذوي اللسان على أن

ومل يقل أحد إن معناه صدور القيام أو عدمه ولقائل أن يقول ال نسلم أن مدلول قولنا قام زيد حصول القيام وإمنا 
  مدلوله احلكم حبصول القيام وذلك حيتمل الصدق والكذب واهللا أعلم 

  ث يف االشتقاق له يف حروفهالفصل الثالث يف االشتقاق قال الفصل الثال

  األصلية ومناسبته يف املعىن 
االشتقاق يف اللغة االقتطاع ويف االصطالح ما ذكره فقوله رد لفظ جنس وقول ملوافقته يف حروفه األصلية فصل 
ل احترز به عن األلفاظ املترادفة كاإلنسان والبشر إذ ال اشتراك فيها يف احلروف كذا ذكر الشراح ولقائل أن يقو

األلفاظ املترادفة مل تدخل يف الكالم قبل ذلك حىت خترج هبذا القيد فإن أحد املترادفني ليس مردود اللفظ إىل اآلخر 
وقوله األصلية إشارة إىل أن االعتبار يف موافقة احلروف إمنا هو باحلروف األصلية فقط وال عربة باحلروف الزائدة 

دول ألن املناسبة تقتضي املغايرة وال مغايرة بني املعدول واملعدول عنه يف وقوله ومناسبته يف املعىن احتراز عن املع
املعىن وهذا احلد الذي ذكره أسد من تعريف امليداين الذي ارتضاه اإلمام وهو قوله أن جتد بني اللفظني تناسبا يف 

الوجدان بل الرد عند املعىن والتركيب فترد أحدمها إىل اآلخر أن يعترض على هذا بأن االشتقاق ليس هو نفس 
  الوجدان 

  وأعلم أن االشتقاق أربعة أركان ذكرها يف الكتاب 

املشتق واملشتق منه واملوافقة يف احلروف األصلية مع املناسبة يف املعىن والرابع التغيري فقوله رد لفظ هو الركن األول 
منه ويوجد منه الركن الرابع وهو التغيري ودخل فيه االسم والفعل وقوله إىل لفظ آخر هو الركن الثاين وهو املشتق 

ألنه لو انتفى التغيري بينهما مل يصدق عليه أنه لفظ آخر بل هو هو ودخل فيه أيضا االسم والفعل وقوله ملوافقته يف 
  حروفه األصلية هو الركن الثالث واحترز به عما عرفت أوال 
هما أو زيادة أحدمها ونقصانه أو نقصان اآلخر أو قال وال بد من تغيري بزيادة أو نقصان حرف أو حركة أو كلي

بزيادته أو نقصانه بزيادة اآلخر ونقصانه أو بزيادهتما ونقصاهنما حنو كاذب ونصر و ضارب وخف وضرب على 
  مذهب الكوفيني وغال ومسمات وحذر وعاد ونبت واضرب وخاف وعد وكال وارم 

ا حيصل بطريق التبع واإلمام مل يذكر من أقسام التغيري غري تسع ال بد من تغيري بني اللفظني والتغيري املعنوي إمن
وليست األقسام منحصرة يف تلك وقد زاد املصنف عليه ستة أقسام فجعلها مخسة عشر وأورد لكل منها مثاال ويف 

  أكثر أمثلته نظر وقد وضع والدي أطال اهللا بقاه يف هذا الفصل أرجوزة حسنة 
  و حركة أو كليهما دخل فيه ستة أقسما قوله بزيادة أو نقصان حرف أ



أربعة تغيريها فرادى واثنان ثنائيان فإن قوله بزيادة ليس منونا بل هو مضاف إىل حرف وحركة وكليهما وكذا 
نقصان مضاف إىل الثالثة فكانت ستة أقسام زيادة احلرف وزيادة احلركة وزيادهتما معا وهكذا النقصان قوله أو 

ه أو نقصان اآلخر يدخل فيه أربعة أقسام ثنائية أيضا زيادة أحدمها أو نقصانه يدخل فيه زيادة بزيادة أحدمها ونقصان
  احلرف ونقصانه وزيادة احلركة ونقصاهنا ويدخل يف زيادة أحدمها ونقصان اآلخر قسمان 

نقصانه بزيادة زيادة احلرف ونقصان احلركة وعكسه قوله أو بزيادته أونقصانه أو نقصان أحدمها مع زيادة اآلخر و
  اآلخر ونقصانه تقديره أو بزيادة 

أحدمها مع زيادة اآلخر ونقصانه فيدخل فيه أربعة أقسام ثالثية التغيري ألن زيادة أحدمها مع زيادة اآلخر ونقصانه 
  يدخل فيه صورتان زيادة احلرف مع زيادة احلركة ونقصاهنا والثانية زيادة احلركة مع زيادة احلرف ونقصانه 

  ل يف نقصان أحدمها مع زيادة اآلخر ونقصانه صورتان أيضا ويدخ
  إحدامها نقصان احلرف مع زيادة احلركة ونقصاهنا 
  والثانية نقصان احلركة مع زيادة احلرف ونقصانه 

وقوله أو بزيادهتما ونقصاهنما أي بزيادة احلرف واحلركة معا ونقصاهنما معا وهو قسم واحد رباعي التغيري وبه 
  قسام مخسة عشر تكلمت األ

  قوله حنو كاذب شرع يف املثل لألقسام املذكورة 
  األول زيادة احلرف فقط حنو كاذب من الكذب زيدت األلف 

  الثاين زيادة احلركة حنو نصر املاضي من النصر زيدت حركة الصاد 
  الثالث زيادة احلرف واحلركة معا مثل ضارب من الضرب زيد األلف وحركة الراء 

  ان احلرف حنو خف فعل أمر من اخلوف نقصت الواو الرابع نقص
وقد اعترض على املصنف بأن الفاء صارت يف هذا ساكنة بعد أن كانت متحركة فاجتمع يف هذا املثال نقصان 

  احلرف واحلركة معا فإن اعتذر بأن مثل هذا ال يعترب لكونه نقصانا حلركة اإلعراب 
  لعاشر ما خيالفه فاألوىل متثيله بذهب من الذهاب أو حسب من احلساب قلنا سيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف القسم ا

اخلامس نقصان احلركة حنو ضرب املصدر من ضرب املاضي نقصت حركة الراء قال يف الكتاب وهذا ال يتأتى إال 
ىل على مذهب الكوفيني يعين يف اشتقاقهم املصدر من الفعل عكس مذهب البصريني وذهب أبو بكر بن أيب طلحة إ

مذهب ثالث وهو أن كال من املصدر والفعل أصل بنفسه ليس أحدمها مشتقا من اآلخر حكاه شيخنا أبو حيان يف 
  االرتشاف 

السادس نقصان احلركة واحلرف معا حنو غال ماضي غليان نقصت األلف والنون ونقصت فتحة الياء ومن أمثلته 
  أيضا سر من السري نقصت الياء وحركة العني 

ادة احلرف ونقصانه أي نقصان حرف آخر ومثل يف الكتاب له مبسلمات زيدت األلف والتاء للجمع السابع زي
ونقصت منه تاء كانت يف املفرد يف قولك مسلمة ولك أن تقول اجلمع غري مشتق من مفرده فال يصح ما ذكره 

ذا مزخرف من الزخرفة مثاال فاألوىل التمثيل بقولك مدحرج من الدحرجة نقصت هاء التأنيث وزادت امليم وك
  نقصت التاء وزادت امليم 

الثامن زيادة احلركة ونقصاهنا أي نقصان حركة أخرى حنو حذر من احلذر زيدت فيه كسرة الذال املعجمة ونقصت 



  منه فتحته وكذلك رمى من الرمي نقصت حركت الياء من الرمي وزيدت حركة امليم وسعى من السعي 
حلركة حنو عاد بالتشديد من العدد زيدت األلف بعد العني ونقصت حركة الدال التاسع زيادة احلرف ونقصان ا

  األوىل 
العاشر زيادة احلركة ونقصان احلرف حنو نبت من النبات زيدت فيه فتحة الباء ونقصت منه األلف كذا ذكره يف 

ن يقول ال يعتد الكتاب ولك أن تقول فتحة الباء جاءت عوض الكسرة فليس مث غري نقصان األلف وليس له أ
  باحلركة اإلعرابية إذ سبق منه يف القسم الرابع ما خيالف ذلك 

احلادي عشر زيادة احلرف احلركة مجيعا مع نقصان حركة أخرى مثل أضرب من الضرب زيدت فيه ألف الوصل 
  وكسرة الراء ونقصت منه حركة الضاد 

اضي من اخلوف زيدت األلف وحركة الفاء الثاين عشر زيادة احلركة مع زيادة احلرف ونقصانه مثل خاب م
  وحذفت الواو 

الثالث عشر نقصان احلرف مع زيادة احلركة ونقصاهنا مثل عد فعل أمر من الوعد زيدت كسرة العني ونقصت 
  الواو وحركت الدال 

ت الرابع عشر نقصان احلركة مع زيادة احلرف ونقصانه حنو كال بتشديد الالم وهو اسم فاعل من الكالل نقص
  حركة الالم األوىل وكذا األلف اليت بني الالمني وزيدت ألف قبل الالمني 

اخلامس عشر زيادة احلرف واحلركة معا حنو ارم من الرمي زيدت اهلمزة وحركة امليم ونقصت الياء وحركة الراء 
  واهللا أعلم 

  أحكام االشتقاق

علي وابنه فإهنما قاال بعاملية اهللا تعاىل دون علمه  قال وأحكامه يف مسائل األوىل شرط املشتق صدق أصله خالفا أليب
  وعالها فينابه لنا أن األصل جزؤه فال يوجد دونه 

شرط صدق املشتق امسا كان أو فعال صدق أصله املشتق منه فال يصدق قائم على ذات إال إذا صدق القيام على 
ال والكالم يف أن صدق ذلك هل هو بطريق تلك الذات وسواء كان الصدق يف املاضي أم يف احلال أو يف االستقب

احلقيقة أو اجملاز من وظائف املسألة التالية هلذه وهذا هو السر يف قول املصنف صدق أصله دون وجود أصله كما 
قال غريه إذ لو قال وجود أصله لورد عليه إطالقه باعتبار املستقبل إذ هو جائز مع عدم وجوده حالة اإلطالق 

ة مع أيب علي اجلبائي وابنه أيب هاشم ومها مل يصرحا باملخالفة يف ذلك ولكن وقع ذلك منهما ضمنا والكالم يف املسأل
حيث ذهبا مها ومن تبعهما من املعتزلة إىل القول بعاملية اهللا تعاىل دون علمه أي قاال إن اهللا تعاىل عامل ومل يقوال 

ائفة ينفون عن اهللا تعاىل الصفات احلقيقية الزائدة على حبصول العلم الذي اشتق منه العامل له واحلاصل أن هذه الط
باق مسيع ... حي عليم قدير والكالم له ... الذات كالعلم والقدرة واحلياة وقد جيمعهما قول الشاطيب رمحه اهللا 

  ... بصري ما أراد جزاء 
  فرارا من أن تكون الذات قابال وفاعال من أشياء زعموها الزمة ويقولون 

املية والقادرية واحليية له وبناء على أهنا نسب وإضافات ال وجود هلا يف اخلارج خبالف العلم والقدرة بثبوت الع
واحلياة فإهنا صفات حقيقية ويقولون عاملية اهللا غري معللة بالعلم ألن العاملية له واجبة والواجب ال يعلل بالغري خبالف 



  عامليتنا فإهنا معللة بالعلم إذ هي غري واجبة 
قال أهل السنة وقوم من املعتزلة إن هللا سبحانه وتعاىل صفات مغايرة لذاته تعاىل وهي العلم والقدرة واحلياة وغريها و

من الصفات الثبوتية مث قال الذين نفوا احلال العاملية والقادرية واحليية نفس العلم والقدرة واحلياة وقال مثبتوها 
هو العلم وكذا القادرية بالقدرة واحليية باحلياة وإذا عرفت هذا ظهر أن عاملية اهللا حالة معللة مبعىن قائم به و

األشاعرة ومن وافقهم قالوا إن اهللا تعاىل عامل بالعلم قادر بالقدرة حي باحلياة واجلبائيان قاال إنه تعاىل عامل بالذات ال 
ذي هو العامل بدون صدق املشتق منه بالعلم قادر بالذات ال بالقدرة هي بالذات باحلياة فقد جوزوا صدق املشتق ال

الذي هو العلم واستدل يف الكتاب على امتناع إطالق املشتق بدون املشتق منه بأنه لو صح املشتق بدون صدق 
أصله للزم وجود الكل بدون اجلزء ألن األصل الذي هو املشتق منه جزء للمشتق ألن املشتق يدل على األصل 

 فإن مدلوله ذات متصفة بالعلم فالعلم الذي هو أصل العامل جزء من جمموع معناه وعلى ذات متصفة به كالعامل مثال
فلو صح العامل بدون العلم للزم ما ذكرناه وال ينقض هذا بصحة إطالق اسم الكل على اجلزء ألن ذلك من باب 

  اجملاز والكالم يف صحة اإلطالق احلقيقي 
بن سينا وأيب هاشم ألنه يصدق نفيه عند زواله فال يصدق إجيابه قال الثانية شرط كونه حقيقة دوام أصله خالفا ال

  قيل مطلقتان فال يتناقضان 
  قلنا مؤقتتان باحلال فإن أهل العرف ترفع أحدمها باآلخر 

املسألة السابقة يف اشتراط صدق املشتق منه يف كون املشتق حقيقة سواء دام معىن املشتق منه إىل حالة اإلطالق أم مل 
  ه يف اشتراط دوام معىن يدم وهذ

املشتق منه إىل حالة إطالق املشتق فهي أخص من تلك فنقول إطالق االسم املشتق باعتبار احلال حقيقة باإلمجاع 
وباعتبار املستقبل جماز باإلمجاع وأما إطالقه باعتبار املاضي كإطالق الضارب على من صدر منه الضرب وانتهى 

اإلمام وهو األقرب واختاره يف الكتاب وقال ابن سينا وأبو هاشم ووالده أبو على  فقال اجلمهور إنه غري حقيقة قال
إنه حقيقة ويف املسألة مذهب ثالث أن معىن املشتق منه إن كان مما ميكن بقاؤه كالقيام والقعود اشترط بقاؤه يف 

عنه بأن أحدا من األمة مل  كون املشتق حقيقة وإال فال حكاه اآلمدي واإلمام ذكره حبثا من جهة اخلصم مث أجاب
  يقل هبذا الفرق فيكون باطال 

وأعلم أن حمل اخلالف يف املسألة إمنا هو يف صدق االسم فقط أعين هل يسمى من ضرب أمس اآلن بضارب وهو 
أمر راجع إىل اللغة وليس النزاع يف نسبة املعىن أعين يف أن الضارب أمس هل هو اآلن ضارب فإن ذلك ال يقوله 

إذا تبني أن حمل النزاع إمنا هو يف صدق االسم فاعلم أيضا أن الذي يتجه أن اخلالف أيضا ليس يف الصفات عاقل و
القارة احملسوسة كالبياض والسواد ألنا على قطع بأن اللغوي ال يطلق على األبيض بعد اسوداده أنه أبيض وقد قال 

عتبارا بالنوم السابق وادعى اآلمدي يف ذلك اإلمجاع فقال اإلمام يف آخر املسألة ال يصح أن يقال لليقظان إنه نائم ا
ال جيوز تسمية النائم قاعدا والقاعد نائما بإمجاع املسلمني وأهل اللسان وهذا واضح من اللغة وإمنا اخلالف يف 
 الضرب وحنوه من األفعال املقتضية فإطالق املشتق على حملها من باب األحكام فال يبعد إطالقه حال خلوه من

مفهومه ألنه أمر حكمي وتبني من هنا وجه انفصال املاضي عن املستقبل حيث كان إطالقه باعتبار املاضي أوىل ألن 
  من حصل منه الضرب يف املاضي قد يستصحب حكمه وأما املستقبل فلم يثبت له حكم حىت يستصحب 

يضدق نفي املشتق عند زوال املشتق  إذا عرفت ذلك فنقول استدل املصنف على ما اختاره من أنه ليس حبقيقة بأنه
  منه فيقول زيد ليس بضارب فلو صدق يف اإلجياب حقيقة وهو زيد ضارب للزم اجتماع 



النقيضني أهين صدق نفي الضرب وإثباته فتقرر أنه إمنا يصدق جمازا ألن صحة النفي من أمارات اجملاز واعترض 
مل يتحد وقت احلكم فيهما فال يتناقضان جلواز أن يكون  على هذا بأن قولنا ضارب وليس بضارب قضيتان مطلقتان

  وقت السلب غري وقت اإلثبات وأجاب يف الكتاب بأهنما مؤقتتان حبال التكلم 
وأغىن عن هذا التقييد فهم أهل العرف أن لو مل يكن كذلك ملا جاز استعمال كل واحد منهما يف تكذيب اآلخر 

  ونان متناقضني وهو املطلوب ورفعه لكن أهل العرف يستعملون ذلك فيك
فإن قلت سلمنا أهنما مؤقتتان باحلال وأهنما متناقضتان ولكن ال نسلم أنه حينئذ يصح إطالقهما ألنه ال يصح ليس 

  بضارب يف احلال وهل قولكم إن ذلك يصح إال مصادرة على املطلوب 
هذا الكالم وذلك ألنا مل نعن بذلك إطالق قلت صدق ليس بضارب يف احلال ال يقبل املنازعة إال ممن مل يفهم معىن 

االسم حىت يقال إنه مصادرة على املطلوب بل إن املعىن غري ثابت يف احلال وقد قدمنا أنه ال ينازع يف ذلك عاقل 
ويقرر عندك أن املعىن بقولنا يصدق ليس بضارب يف احلال حتقق املعىن ال صدق اإلطالق إذا اخلصوم سلموا هذه 

  كرها اإلمام وغريه وما اعترض أحد هبذا السؤال املقدمة ملا ذ
  فإن قلت سلمنا أنه يصح ليس بضارب يف احلال ولكن ال نسلم استلزامها صحة ليس بضارب 

قلت ألن ليس بضارب مطلقة وليس بضارب يف احلال مؤقتة واملطلقة جزء من املؤقتة ولو صح ذلك فنقول إذا 
جتعل الزمان جزءا من احملمول كانت القضية موجهة مؤقتة وإن مل يقيد  قيدت يف اإلجياب أو يف السلب بزمان ومل

كانت القضية مطلقة وهي جزء من املؤقتة والقيد املذكور يف املؤقتة كقولنا زيد ضارب اآلن أو ليس بضارب اآلن 
  با إذا جعلناه جهة معناه تقييد نسبة احملمول الذي هو ضارب إىل املوضوع الذي هو زيد إجيابا أو سل

  فإذا قلت زيد ضارب اآلن فمعناه أن نسبة ضارب إىل زيد ثابتة اآلن 

وإذا قلت زيد ليس بضارب اآلن فمعناه أن نسبة ضارب إىل زيد ممتنعة اآلن واآلن ظرف للنتفاء ال للتفي فإن النفي 
كون أمس أو غدا هو احلكم وهو حاصل اآلن وانتفاء مدلوله وهو حيسبه قد يكون اآلن كما يف هذا املثال وقد ي

على حسب ما تأيت املؤقتة وقد يأيت الظرف جزءا من احملمول كقولك زيد ضارب اآلن تريد أن ضربه اآلن ثابت أو 
ليس بضارب اآلن تريد ضربه اآلن منتف فهذه ليست موجهة واملنفي فيها أخص من النفي يف املوجهة واملثبت 

  بأخص من املثبت ولنزد ذلك إيضاحا فنقول 
لت ليس زيد ضاربا اآلن أو يوم اجلمعة فال جيوز أن يكون اآلن أو يوم اجلمعة ظرفا حلكمك أال ترى أنك إذا ق

تقول يوم اجلمعة وأنت غري حاكم فيه وبقي بعد هذا أن يوم اجلمعة إما أن يكون ظرفا النتفاء الضرب املقيد بذلك 
ضارب ومن ضرورة انتفائه انتفاء املقيد وإذ وضح أن الوقت أو املطلق واملعىن أن زيدا يصدق يوم اجلمعة أنه ليس ب

املطلقة جزء من املؤقتة صح تعبري اإلمام يف احملصول بالكل واجلزء ودعواه استلزام الكل اجلزء ليس مراده اجلزء من 
  حيث اللفظ بل من حيث املعىن 

  فإن قلت املطلقة أعم من املؤقتة فكيف تستلزمها املؤقتة 
لك ولكن قد يعرض هلا تقييدها لغة أو عرفا وقد ادعيناه هنا حيث قلنا إن العرف يؤقتهما قلت أصل املطلقة كذ

حبال التكلم ودللنا عليه فاملطلقة وإن كانت مطلقة يف اللفظ فهي مقيدة حبسب العرف وكان ذلك منطوقا به 
ملعىن مل يأت اإلمام يف احملصول بلفظ فسارت املؤقتة وإمنا داللة املؤقتة صرحية يف الوقت وداللة املطلقة ظاهرة وهلذا ا

األعم واألخص ألنه يضره فإنه يدعى تساويهما عرفا ولغة فكيف يقول إن أحدمها أعم من اآلخر بل ترك ذلك 
وعدل إىل الكل واجلزء فإنه صحيح على التقديرين أعين من حيث القل واألصل ومن حيث االستعمال واجلزء قد 



  طق فإنه جزء االنسان ومساو له خبالف األعم فإنه قد يوجد بدون األخص يكون مساويا يف الوجود كالنا
  فإن قلت قد فهم أصحاب اإلمام أن مراده األعم واألخص ومنهم 

  صاحب التحصيل فقال يصدق ليس بضارب لصدق األخص منه وهو ليس بضارب يف احلال 
ق وهو خمتصر وضعه يف هذه املسألة إهنم ما قلت قال والدي رضي اهللا عنه يف كتابه االتساق يف مقاربة االشتقا

فهموا جيدا وأطال النفس يف ذلك وأجاب عن سؤال لصاحب التحصيل ذكره على هذا وعظم خطبه وحنن مل نذكر 
السؤال لكونه مبنيا على ما فهمه صاحب التحصيل من أن الكل أعم واجلزء أخص وقد بينا أن اإلمام مل يرد بالكل 

  وأن اجلزء قد يكون مساويا واجلزء األعم واألخص 
  قال وعورض بوجوه األول أن الضارب من له الضرب وهو أعم ورد بأنه أعم يف املستقبل أيضا وهو جماز اتفاقا 

  الثاين أن النحاة منعوا عمل النعت للماضي ونوقض بأهنم أعملوا املستقبل 
  ذر استعمال أجزائه اكتفى بآخر جزء الثالث أنه لو شرط مل يكن املتكلم وحنوه حقيقة وأجيب بأنه ملا تع

  الرابع أن املؤمن يطلق حالة اخللو عن مفهومه وأجيب بأنه جماز وإال ألطلق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة 
  عارض اخلصم دليلنا بأوجه زعم أهنا تدل على مطلوبه 

يكون إطالقه على أفراده على األول أن الضارب عبارة عمن ثبت له الضرب وهو أعم من أن يكون دائما أو ال ف
سبيل احلقيقة كإطالق العام على أفراده وأجاب بأن ذلك منقوض بأنه أعم من املستقبل أيضا فيلزم أن يكون حقيقة 
فيه وال قائل به ولقائل أن يقول إذا كان الضارب من ثبت له الضرب فهو غري صادق باعتبار املستقبل ألنه ما ثبت 

  أعم من املستقبل أيضا له فال يتجه قولكم أنه 
  الثاين أن مجهور النحاة قالوا النعت أي املشتق كاسم الفاعل واسم 

املفعول إذا كان مبعىن املاضي وليس معه ال فهو ال ينصب مفعوله بل يتعني أن جير باإلضافة إليه تقول مررت برجل 
ستعمال احلقيقة وأجاب بأن هذا ضارب زيد أمس وهذا يدل على جواز استعماله مبعىن املاضي واألصل يف اال

  منتقض بإمجاعهم على إعماله إذا كان مبعىن االستقبال ما قلتموه يف املاضي يأيت بعينه يف املستقبل مع أنه جماز اتفاقا 
الثالث لو كان املشتق منه شرطا يف صحة إطالق املشتق حقيقة الستحال إطالق املتكلم واملخرب بطريق احلقيقة على 

ن املشتق وهو الكالم واخلرب ال ميكن بقاؤمها ألهنما من املوجودات اليت هي غري قارة الذات وأجاب شيء أصال أل
مبنع املالزمة وذلك ألن الشرط أحد األمرين أما بقاء املشتق منه وذلك فيما ميكن بقاؤه أو بقاء آخر جزء من 

ايقة يف مثل هذه األمور وهذا كإطالقهم احلال أجزائه إن مل يكن بقاؤه بالكلية ألن وضع اللغة غري مبين على املض
  على الزمان املعني مع أن املوجود منه ليس إال جزءا واحدا 

الرابع أنه لو اشترط بقاء املشتق منه يف صحة إطالق املشتق حقيقة للزم أال يصح إطالق املؤمن بطريق احلقيقة على 
لقونه عليه واألصل يف اإلطالق احلقيقة وأجاب بأن من خال عن مفهومه بالنوم مثال ولكن ذلك باطل ألهنم يط

إطالقه ليس على سبيل احلقيقة بل هو جماز وإال لصح إطالق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة بسبب كفر تقدم إذ 
اإلطالق من لوازم احلقيقة ولقائل أن يقول إن اإلميان الطارئ بعد الكفر يضاده لذلك مل يصح إطالق الكافر على 

در منه يف املاضي إذ هو وصف وجودي يصاد األول فكان كإطالقك على األسود أنه أبيض باعتبار بياضه من ص
  املتقدم وقد قدمنا أن ذلك ليس من حمل النزاع 

  فوائد أحدها اعلم أنا ال نعين باحلال حال نطقنا بل حال اتصافه باملشتق منه 



صف بالشرك وإن مل يكن وقت قولك اقتلوا املشركني متصفا به فإذا قلت اقتلوا املشركني فمعناه األمر بقتل من ات
  وقد خفى ذلك على بعض الفضالء فظن أنه ال يشمل من يأيت بعد ذلك إال جمازا 

  الثانية احلقيقة واجملاز إمنا مها باعتبار االستعمال 
  فإذا قلت زيد ضارب فهنا أمران 

  ل احلقيقة واجملاز أحدمها استعمال ضارب يف معناه أو غري معناه وهو حم
والثاين محل ضارب على زيد وهذا ال يوصف حبقيقة وال جماز وال داللة له على حال وال مضي وال استقبال بل هو 

مطلق بالنسبة إليها والقضية إن أطلقت احتملت الثالثة إال أنا حنمله عند اإلطالق على زمان النطق لغة وعرفا وألنه 
ول الذي هو ضارب فإن أريد به معناه ممن هو متصف بالضرب يف احلال كان حقيقة ليس غريه أوىل منه وأما احملم

إما صدقا إن طابق أو كذبا إن مل يطابق وإن أريد به غري معناه كان جمازا واألمر يف السلب يف مجيع ذلك على 
  اقررناه ال خيتلف 

اسم الفاعل حقيقة يف احلال والتصريح بأمس الثالثة إذا قلت زيد ضارب أمس أو غدا فقد يطلق املطلق أنه جماز ألن 
أو غدا إمنا هو قرينة إلرادة اجملاز كقولك رأيت أسدا يرمي بالنشاب وقد يطلق أنه حقيقة ألنه اتصل مبعموله واحلق 
خالف اإلطالقني ألن احلمل ال حقيقة فيه وال جماز كما عرفت فحكمك على زيد اآلن بأنه ضارب غذا ال حقيقة 

حملكوم به هو ضارب غدا إن أريد معناه وهو أن حيصل منه الضرب غذا كان حقيقة مثل زيد سيضرب وال جماز وا
غدا وإن أريد به غري معناه كان جمازا وهكذا ضارب أمس وال ميكنك أن تريد أن الضرب الثابت الذي يقع غدا هو 

م غري موصوف حبقيقة وال جماز فإن ثابت اآلن فذلك مستحيل لكن تريد أنه اآلن حمكوم عليه بالضرب يف غذ واحلك
  أردت أن تصفه اآلن بضربه يف غد كان جمازا واهللا أعلم 

  فروع يتجه بناؤها على األصل املذكور 
  لو عزل القاضي فقال امرأة القاضي طالق هل يقع طالقه فيه وجهان يف فروع الطالق من الرافعي 

  ت أميت يف احلمام لو قال إن كانت امرأيت يف املأمت فأميت حرة وإن كان

فامرأيت طالق وكانتا عند التعليق كما ذكرنا عتقت األمة ومل تطلق املرأة عتقت عند متام التعليق األول وخرجت عن 
أن تكون أمته فلم حيصل شرط الطالق وهو اآلن أمته ال تكون حقيقة إال ملن ميلكها يف احلال ولو قدم ذكر األمة 

امرأيت طالق وإن كانت امرأيت يف احلمام فأميت حرة وكانتا كما ذكر طلقت املرأة مث فقال إن كانت أميت يف املأمت ف
إن كانت رجعية عتقت األمة أيضا وإال فال والفرع مسطور يف فروع الطالق أيضا وإمنا يعتق األمة يف هذه احلالة 

  لصدق لفظ الزوجة على الرجعية 
ومل ينو أنه يرفعه إليه وهو قاض ومتكن من الرفع إليه فلم يرفع  لو حلف ال رأيت منكرا إال رفعته إىل القاضي فالن

  حىت عزل مث رفع إليه ففي احلنث وجهان إذا مات ومل يرفع إليه إال وهو معزول 
لو حلف ال يدخل مسكن فالن فدخل ملكا له مل يكن ساكنه فثالثة أوجه ثالثها إن كان سكنه يف املاضي ساعة ما 

يل لو وقف على عبد فالن وقلنا العبد ميلك صح وكان االستحقاق متعلقا بكونه عبد فالن حنث وإال فال قال املتو
  حىت لو باعه أو وهبه زال االستحقاق 

قال الثالثة ال يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغريه لالستقراء قالت املعتزلة اهللا متكلم بكالم خيلقه يف جسم 
  اخللق هو التأثري  كما أنه اخلالق واخللق املخلق قلنا



ال جيوز إطالق اسم الفاعل الذي هو املشتق على شيء والفعل الذي هو املشتق منه قائم بغريه واستدل األصحاب 
  على ذلك باالستقراء فإنا تتبعنا 

مواقع استعمال املشتقات فلم جند موقعا اشتق له اسم الفاعل والفعل املشتق منه قائم بغريه فدل على أن ذلك 
عن كالم العرب فيكون ممنوعا وقد لزم املعتزلة اخلالف يف ذلك حيث قالوا إن اهللا تعاىل متلكم بكالم قائم خارج 

بغريه ال بذاته وإال لكانت ذاته حمال للحوادث وذلك على أصلهم يف أن الكالم حادث ألهنم ال يعترفون بالكالم 
كلم على اهللا بسبب كالم خيلقه يف جسم بأنه يطلق عليه النفسي واحتجوا على ما ذهبوا إليه من أنه جيوز إطالق املت

اخلالق باحلقيقة واخلالق مشتق من اخللق واخللق مل يقم بذاته سبحانه وتعاىل ألن اخللق هو املخلوق وهو األثر البائن 
ه وتعاىل ألن عن ذات اهللا تعاىل ومنه قوله تعاىل هذا خلق اهللا أي خملوق اهللا وأجاب بأن اخللق مل يقم بذاته سبحان

اخللق هو املخلوق وهو األثر البائن عن ذات اهللا تعاىل ومنه قوله تعاىل هذا خلق اهللا أي خملوق اهللا وأجاب بأن 
  اخللق ليس هو املخلوق بل هوالتأثري اهللا تعاىل وأما اإلطالق الواقع يف اآلية فإنه جماز 

  لنا هو نسبة فلم حيتج إىل تأثري آخر قال قالوا قدم العامل وإال الفتقر إىل خلق آخر وتسلسل ق
قالت املعتزلة لو كان اخللق هو التأثري كما ذكرمت لزم أحد حمالني إما قدم العامل أو التسلسل وذلك ألنه إما قدمي أو 

حادث إذ كل مفهوم وجوديا كان أو عدميا ال خيلو عن أحدمها ألنه إن كان مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا فهو احلادث 
فهو القدمي فإن كان قدميا لزم قدم العامل ألن املؤثر قدمي والتأثري فرضناه قدميا وإذا وجد املؤثر والتأثري استحال وإال 

ختلف األثر وهو العامل فيلزم من وجودمها يف األزل وجود العامل فيه وألن التأثري نسبة بني اخلالق واملخلوق وقدم 
ها إليهما وألن العامل هو ما سوى اهللا تعاىل والتأثري غري اهللا تعاىل إذ التأثري النسبة يقتضي قدم املنتسبني ضرورة افتقار

غري املؤثر وإن كان حادثا افتقر يف حدوثه إىل تاثري والكالم فيه كالكالم يف األول فيلزم التسلسل وأجاب املصنف 
نسبة والنسبة لكوهنا من األمور  بأنه نسبة إىل آخره أي خيتار أنه حادث ومينع لزوم التسلسل وذلك ألن التأثري

االعتبارية اليت ال وجود هلا يف اخلارج غري مفتقرة إىل تأثري مؤثر فيها مث إن األمور االعتبارية ال ميتنع التسلسل فيها 
  لذلك وهذا كما أن الواحد نصف االثنني وثلث الثالثة وربع األربعة وهلم جرا إىل ما ال هناية له من األعداد 

اإلمام مل جيب عن الشبهة املذكورة مث قال ومما يدل على أنه ليس من شرط املشتق منه قيامه مبن له  واعلم أن
االشقاق أن املفهوم من اسم املشتق ليس إال أنه ذو ذلك املشتق منه ولفظة ذو ال يقتضي احللول وألن لفظ مالبن 

مها مبن له االشقاق هذا كالمه وقد أوهم اختيار والتامر واملكي واملدين واحلداد مشتق من األمور اليت ميتنع قيا
مذهب املعتزلة ومناقضته يف ذلك ملا اختاره يف كتبه الكالمية حىت قال الشيخ مشس الدين األصفهاين يف شرح 

احملصول احلق مذهب األشاعرة ال ما اختار املصنف تقريره ههنا من مذهب املعتزلة والذي نقوله إنه ال يلزم من عدم 
واب اختيار مذهبهم كيف وقد صرح خبالفه وأما ما قاله من أن املفهوم من االسم املشتق ليس إال ذو ذكر اجل

املشتق منه فهو مدخول ألنه اعترف بأن قولنا مكي ومدين مشتق من مكة واملدينة وليس املفهوم من املكي ذو مكة 
السم املشتق فإن قولنا زيد قيسي أو متيمي وألنه يناقض ما التزمه سابقا من أن بقاء وجه االشتقاق شرط لصدق ا

يكون حينئذ مشتقا من قيس ومتيم واملشتق منه غري باق واحلق أن دعواه أن لفظة ذو ال تقتضي احللول غري مسلمة 
له على االطالق ألن املفهوم من قولنا زيد ذو علم أو فهم قيامهما به وحلوهلما فيه فلفظة ذو تقتضي احللول يف 

ين كما ذكرناه وكالمنا يف املشتقات من املصادر اليت هي أمساء املعاين وخيرج هبذا اجلواب عن مثل مكي أمساء املعا
  ومدين فإهنا مشتقة من أمساء الذوات فليست يف شيء مما حنن فيه 



  فروع يتجه بناؤها على األصل املذكور 
القولني ألنه مل يباشر والثاين إن كان ممن ال  لو حلف ال يبيع أو ال يضارب فوكل فيه غريه حىت فعل مل حينث يف أظهر

  يتوىل ذلك بنفسه كالسلطان حنث 
ولو حلف ال حيلق رأسه فأمر غريه فحلق فقد قيل يف حنثه القوالن وقيل حينث قوال واحدا وبه أجاب املاوردي 

جمت أوال اقتصدت أو ال وطرده يف كل ما جرت العادة فيه باألمر دون املباشرة من مجيع الناس كقوله واهللا ال احت
  بنيت داري 

  الفصل الرابع يف الترادف

  قال الفصل الرابع يف الترادف 
  قال الفصل الرابع يف الترادف وهو توايل األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد كاإلنسان والبشر 

ه توايل األلفظ جنس يشمل املترادف وقوله توايل األلفاظ هو تتابعها ألن اللفظ الثاين تبع األول يف مدلوله وقول
املفردة احتراز عن املركبة كاحلد مع احملدود والرسم مع املرسوم فإن احلد واحملدود غري مترادفني على املذهب 

املختار إذ احملدود دال على املاهية من حيث هي واحلد دال عليها باعتبار داللته على أجزائها فاالعتباران خمتلفان 
الدالة على شيء واحد احتراز عن توايل األلفاظ املتباينة املتفاصلة فإهنا تدل على األشياء املتعددة كاإلنسان وقوله 

والفرس واحلمار وقوله باعتبار واحد ميكن أن حيترز به عن األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد ال باعتبار واحد 
ألسد والشجاع لكن قال اإلمام احترزنا به عن اللفظني املفردين بل أحدمها بطريق احلقيقة واآلخر بطريق اجملاز كا

إذا دال على شيء واحد باعتبار صفتني كالصارم واملهند أو باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح والناطق فإهنما 
واء كان من املتباينة يعين أن كال من املهند والصارم يدل على الشكل املعروف لكن املهند والسيف يدالن عليه س

  قاطعا أم ال والصارم ال يدل عليه إال إذا كان قاطعا 
هذا شرح التعريف وفيه نظر فإنه أتى املفردة ليحترز عما أشرنا إليه وهو غري مضرور إىل ذلك فإن ذلك خرج 
   بقوله باعتبار واحد إذ احلد واحملدود يدالن على معىن واحد لكن باعتبارين كما عرفت مث إن هذه اللفظة أعين

املفردة تصري احلد غري جامع إذ خيرج هبا بعض املترادفات مثل مخسة ونصف العشرة وأيضا قوله األلفاظ مجع وأقله 
على رأية ثالثة وقد يكون الترادف من لفظني مث إهنا جنس بعيد فلو أتى بالقول وقال توايل كلمتني فصاعدا لسلم 

يقل األلفاظ املتوالية ألنه شرع يف حد املعىن وهو الترادف ال يف حد من هذين اإليرادين وإمنا قال توايل األلفاظ ومل 
اللفظ وهو املترداف وعرب األلفاظ ليشمل ترادف األمساء كالرب والقمح واألفعال كجلس وقعد واحلروف مثل يف 

  والباء يف بعض املواضع كما يف قوله تعاىل مصبحني وبالليل 
مع تقدمه يف تقسيم األلفاظ ليفرق بينه وبني التأكيد قوله كاإلنسان واعلم أن املصنف إمنا ذكر حد الترادف 

والبشر هذا مثال للترادف من جهة اللغة فإن اإلنسان يطلق على الواحد رجال كان أو امرأة وكذلك البشر وأمهل 
  املصنف التمثيل للمترادفني حبسب الشرع كالفرض والواجب عندنا وحبسب العرف 

  ول والتابع ال يفيد قال والتأكيد يقوي األ
ملا كان التأكيد والتابع فيهما شبه باملترادف حىت ظن بعض الناس أن التابع من قبيل املترادف ذكر املصنف الفرق 
بينهما وحاصله أن املترادفني يفيدان فائدة واحدة من غري تفاوت واملؤكد ال يفيد غري فائدة األول بل تقويته وهو 



ون لفظه لفظ املؤكد ومعنوي وهو ما يكون بغري ذلك اللفظ مثل كلهم وأما الفرق بني على نوعني لفظي وهو ما يك
املترادف والتابع مثل قولنا شيطان ليطان ونظائره فهو أن التابع ال يفيد كذا أطلقه يف الكتاب وزاد اإلمام فقال بل 

  شرط كونه مفيدا تقدم األول عليه وأما اآلمدي فإنه قال 

معىن أصال بإثبات قد قال وهلذا قال ابن دريد سألت أبا حامت عن معىن قوهلم بسن أي من قوهلم  التابع قد ال يفيد
حسن بسن فقال ال أدري ما هو والتحقيق أن التابع يفيد التقوية فإن العرب ال تضعه سدى وجهل أيب حامت مبعناه 

  ال يضر بل مقتضى قوله إنه ال يدري معناه أن له معىن وهو ال يعرفه 
ن قلت فصار كالتأكيد ألنه أيضا إمنا يفيد قلت التأكيد يفيد مع التقوية نفي احتمال اجملاز فإنك إذا قلت قام القوم فإ

احتمل أن يريد البعض جمازا وينتفي هذا االحتمال بقولك بعد ذلك كلهم وأيضا فالتابع من شرطه أن يكون على 
تأكيد يقوي ليس جبيد بل كان ينبغي أن يقول التأكيد تقوية زنه املتبوع والتأكيد ال يكون كذلك وقول املصنف ال

  أو املؤكد يقوي 

  أحكام املترادف

  قال وأحكامه يف مسائل 
  األوىل يف سببه املترادفان وإما من واضعني والتبسا أو واحد لتكثري الوسائل والتوسع يف حمل البديع 

م أن كل ما يظن من املترادفات فهو من املتباينات اليت ذهب بعض الناس إىل إنكار املترادف يف اللغة العربية وزع
  تتباين بالصفات كما يف اإلنسان والبشر فإن األول موضوع باعتبار النسيان أو باعتبار أنه يؤنس 

والثاين باعتبار أنه بادي البشرة وكذا اخلندريس والعقار فإن األول باعتبار الفتق والثاين باعتبار عقر الدن لشدهتا 
ف ألكثر املترادفات مبثل هذا املقال العجيب وقد اختار هذا املذهب أعين إنكار املترادف أبو احلسني أمحد بن وتكل

فارس يف كتابه الذي ألفه يف فقه اللغة والعربية وسنن العرب وكالمها ونقله عن شيخه أيب العباس ثعلب وهذا 
  الكتاب كتب منه ابن 

من خط ابن الصالح فيما علقته من خطه وحنن نقول أما اجلواز فال يظن  الصالح نكتا منها هذه وعلقت أنا ذلك
  بعاقل املنازعة فيه ضرورة أنه ال يلزم من فرض وقوعه حمال وأما الوقوع ففي مسميات خترج عن حد احلصر 

  إذا عرفت ذلك فلوقوع املترادفة سببان 
  أحدمها أن تكون من واضعني 

ب األكثري مثل أن تضع إحدى القبيلتني أحد االمسني واألخرى االسم اآلخر قال اإلمام ويشبه أن يكون هو السب
للمسمى الواحد من غري أن تشعر إحدامها باألخرى مث يشتهر الوضعان وخيفي الواضعان أو يلتبس وضع أحدمها 

  بوضع اآلخر وال خيفى عليك أن هذا السبب مبين على كون اللغات اصطالحية 
  واحد وهو السبب األقلي كما ذكر اإلمام وله فوائد  والثاين أن يكون من واضع

منها أن تكثر الوسائل أي الطرق إىل اإلخبار عما يف النفس فإنه رمبا نسي أحد اللفظني أو عسر عليه النطق به وقد 
قصده كان بعض األذكياء يف الزمن السالف ألثغ فلم حيفظ عليه أنه نطق حبرف الراء ولوال املترادفات تعينه على ما 

  ملا قدر على ذلك 
ومنها التوسع يف جمال البديع أي يف سلوك طرق الفصاحة وأساليب البالغة يف النظم والنثر وذلك ألن اللفظ 



الواحد قد يتأين باستعماله مع لفظ آخر للسجع والقافية أو التجنيس والترصيع وغري ذلك من أصناف البديع وال 
  لفظ يتأىن ذلك باستعمال مرادفه مع ذلك ال

  قال الثانية أنه خالف األصل ألنه تعريف املعرف وحموج إىل حفظ الكل 
نقل اإلمام أن من الناس من قال الترادف وإن كان واقعا لكنه على خالف األصل وبه جزم يف الكتاب وحينئذ إذا 

  دار اللفظ بني كونه مترادفا 

  كونه على خالف األصل بوجهني للفظ آخر ومباينا له فحمله على املباين له أوىل واستدل على 
  أحدمها أن املقصود ملا حصل بأحد اللفظني فاألصل عدم الثاين لئال يلزم تعريف املعرف 

والثاين أنه موجب للمشقة ألنه يوجب حفظ مجيع تلك األلفاظ إذ لو مل حيفظ مجيعها احتمل أن يكون الذي اقتصر 
  جيهل كل واحد منها مراد صاحبه  على حفظه خالف ما اقتصر عليه اآلخر فعند التخاطب

  قال الثالثة اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته إذ التركيب يتعلق باملعىن دون اللفظ 
  هل جيب صحة إقامة كل واحد من املترادفني مكان اآلخر فيه ثالث مذاهب 

  أحدها أنه غري واجب قال اإلمام وهو احلق 
  اختيار ابن احلاجب وقال اإلمام إنه األظهر يف أول النظر والثاين أنه واجب مبعىن أنه يصح مطلقا وهو 

والثالث وهو اختيار املصنف وصفي الدين اهلندي إن كانا من لغة واحدة صح وإال فال أما صحته إذا كانا من لغة 
واحدة فألن املقصود من التركيب إمنا هو املعىن دون اللفظ فإذا صح املعىن مع أحد اللفظني وجب أن يصح مع 
اآلخر الحتاد معنامها وأما عدم صحته إذا كانا من لغتني فألن اختالط اللغتني يستلزم ضم مهمل إىل مستعمل فإن 

  إحدى اللغتني بالنسبة إىل اللغة األخرى مبثابة املهمل 
ك فإن قلت التركيب كما يتعلق باملعىن كذلك يتعلق باللفظ كما يف أنواع البالغة من الترصيع والتجنيس وغري ذل

  فإن رعاية هذه األمور غرض يقصده اللبيب 
  قلت رعاية هذه األمور خارجة عن املقصود األصلي من الكالم فإهنا من 

حمسنات الكالم ال من مصححاته ويف قول املصنف إذ التركيب إشارة إىل أن اخلالف إمنا هو يف حال التركيب وأما 
جواز ذلك هذا كالم األصوليني يف املسألة وأما الفقهاء فال يف حال اإلفراد كما يف تعديد األشياء فال خالف يف 

خالف عندهم يف إقامة كل واحد من املترادفني املختلفي اللغة مقام اآلخر فيما تشترط فيه األلفاظ كعقود البيوعات 
ة أحد وغريها وأما ما وقع النظر يف أن التعبد هل وقع بلفظه فليس من هذا الباب ألن املانع إذ ذاك من إقام

املترادفني مقام اآلخر ليس أنه ال يصح إقامة مرادف مقام صاحبه بل ملا وقع من القيد لسبيله لفظه كاخلالف يف أن 
  لفظ النكاح كلي ينعقد بالعجمية واللغات للقادر على العربية ونظائر ذلك 

عليه السالم واهللا ألغزون قريشا  قال الرابعة التوكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان فإما أن يكون بنفسه مثل قوله
  ثالثا أو بغريه للمفرد كالنفس والعني وكال وكلتا وكل وأمجعني وإخواته واجلملة كان 

لك أن تقول الفصل معقود للترادف فال مدخل ألحكام التوكيد فيه فكان ينبغي أن يقول الفصل الرابع يف أحكام 
  ك يسري الترادف والتأكيد كما فعل اإلمام واخلطب يف ذل

اعلم أن التوكيد عبارة عن تقوية مدلول اللفظ املذكور أوال بلفظ مذكور ثانيا هكذا قاله صاحب احلاصل وتبعه 
املصنف وقد أورد عليهما أن التابع يدخل يف هذا ألنه يفيد تقوية األول كما حررناه فكان من حقه أن يقول بلفظ 



والالم تؤكد اجلملة وليس ذلك بلفظ ثان بل أول وال ميكنه أن  ثان مستقل باإلفادة وأورد عليه أيضا القسم وإن
يقول بدل ثان بلفظ آخر ألنه يوهم أنه يشترط يف املؤكد أن يكون بلفظ مغاير لذلك فيخرج التأكيد اللفظي ولك 

  أن جتيب أوال بأن الثاين هنا مبعىن واحد كما يف قوله ثاين اثنني 

وأن به التأكيد مل يصطلح النحاة على تسميته تأكيدا ومل يدخله يف باب التأكيد وثانيا بأن ما يؤكد اجلملة مما ذكر 
وليس كل ما حيصل به التأكيد يكون تأكيدا يف االصطالح بل لو قال القائل أؤكد عليك مل يكن تأكيدا مع صراحته 

  فيه واشتماله على لفظه 
ألول اللفظي قال يف الكتاب وهو أن يؤكد إذا عرفت ذلك فقالت النحاة التوكيد على نوعني لفظي ومعنوي ا

بنفسه أي بتكرار ذلك اللفظ األول ومثل له بقوله صلى اهللا عليه و سلم واهللا ألغزون قريشا ثالثا واحلديث مروي 
يف سنن أيب داود من حديث مسعر عن مساك عن عكرمة مرفوعا واللفظ واهللا ألغزون قريشا مث قال إن شاء اهللا مث 

زون قريشا إن شاء اهللا مث قال واهللا ألغزون قريشا مث سكت مث قال إن شاء اهللا ورواه أبو داود من قال واهللا ألغ
طريق أخرى مرسال وهو هبذا اللفظ غري صريح يف التأكيد الحتمال أن كل مجلة مقصودة بإنشاء احللف يف نفسها 

أيا من لست ... شواهده قول الشاعر  أال ترى إىل استثنائه يف كل منها وسكوته يف البعض وقد ذكر النحاة من
  ... لك اهللا لك اهللا ... لك اهللا علي ذاك ... وال يف البعد أنساه ... أقاله 

  هذا شرح ما ذكره املصنف يف اللفظي وقد قال النحويون إن إعادة اللفظ بعينه على ضربني 
اك ما يوم الدين مث ما أدراك ما يوم األول أن يكون ذلك يف اجلمل وهو إما مقرون بعاطف كقوله تعاىل وما أدر

  الدين وقوله تعاىل أوىل لك فأوىل فأوىل مث أوىل لك فأوىل وإما جمرد منه كالبيت الذي ذكرناه 
والضرب الثاين أن يكون يف املفردات وهو إما أن يكون امسا كقولك قام زيد زيد وقوله تعاىل كال إذا دكت األرض 

  دكا دكا أو فعال 

كون مع املؤكد فاعل األول أو ضمريه حنو قام زيد قام زيد أو قام زيد قام وقد يكون فاعل املؤكد واألكثر أن ي
... واملؤكد ضمريين كقولك صل صل الصديق وقد يستغىن بفاعل أحدمها وقد اجتمع األمران يف قول الشاعر 

  ... أتاك أتاك الالحقون احبس احبس ... فأين إىل أين النجاة ببغليت 
  ... وال للما هبم أبدا دواه ... فال واهللا ال يلفى ملا يب ... كقول الشاعر  أو حرفا

  الثاين التأكيد املعنوي وهو بغري ذلك اللفظ األول وذلك قسمان 
أحدمها أن يكون مؤكدا للمفرد فإما أن يكون مؤكدا للواحد مثل جاء زيد بنفسه وحممد عينه أو للمثىن مثل جاء 

رأتان كلتامها أو اجملمع مثل جاء القوم كلهم أو أمجعون قال اهللا تعاىل فسجد املالئكة كلهم الزيدان كالمها أو امل
  أمجعون ومن ذلك أخوات أمجعني كأكتعني وأبصعني وأبتعني 

  والثاين أن يكون مؤكدا للجملة كأن حنو قوله إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب والم االبتداء واجلملة القسمية 
  ضروري ووقوعه يف اللغات معلوم  قال وجوازه

أنكر بعض املالحدة التوكيد واخلالف معه إما يف اجلواز وهو ضروري أو يف الوقوع ملن استقرأ لغة العرب وجدها 
مشحونة به وله فوائد تعرف من تتبع خواص تراكيب الكالم وأدناها بعد احتمال اجملاز أو نفيه فإنك إن قلت إذا 

يريد غالمه جمازا فإذا قلت نفسه فإن مل يقتض ذلك انتفاء احتمال اجملاز فال أقل من اقتضائه قلت قام زيد احتمل أن 



ضرورة هذا االحتمال مرجوحا ضعيفا ولذلك نقول زيد قائم ملن يكتفي هبذا اخلرب فإن أردت أن تقرر عند ذلك مل 
  ف جتد بدا من التأكيد بإن فتقول إن زيدا قائم فإذا تومهت منه نكريا مل تل

غىن عن الزيادة الالم فتقول إن زيدا لقائم ولذلك قال بعض أصحابنا إذا قال استأجرتك لكذا أو لتفعل كذا مل يكن 
احلاصل به إجارة عني بل ذمة وإن اقتضى ذلك اإلضافة إىل املخاطب وأنه ال حيصل إجارة العني إال إذا قال 

  استأجرت عنك أو نفسك أو لتعمل بنفسك كذا 
دامها عن شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم رمحة اهللا أنه قال اتفق األدباء على أن التأكيد يف لسان فائدتان إح

العرب إذا وقع بالتكرار ال يزيد على ثالث مرات قال وأما قوله تعاىل يف سورة املرسالت ويل يومئذ للمكذبني يف 
ئذ للمكذبني يف هذه السورة فاملراد املكذبون مبا تقدم مجيع السورة فذلك ليس تأكيدا بل كل آية قيل فيها ويل يوم

ذكره قيل هذا القول مث يذكر اهللا تعاىل معىن آخر ويقول ويل يومئذ للمكذببني أي هبذا فال جيتمعان على معىن 
  واحد فال تأكيد وكذلك فبأي آالء ربكما تكذبان يف سورة الرمحن 

أنت طالق انت طالق وقصد بالثانية التأكيد فإنه ال يقع إال واحدة  الثانية سأل بعض الفضالء فيما إذا قال الزوج
واحلالة هذه فقال اجلملة الثانية ال جائز أن تكون خربية ألن اجلملة اخلربية غري اإلنشائية وشرط التأكيد أن يكون 

ال يلزم ما ذكر فإهنا من جنس األول وال أن تكون إنشائية وإال وقع طلقتان وميكن أن جياب باختيار أهنا إنشائية و
إنشاء للتأكيد وال يقع بإنشاء التأكيد شيء وليست بإنشاء اإليقاع فاشتركت مع األوىل يف أصل اإلنشاء وافترقنا 

  فيما أنشأه 

  الفصل اخلامس يف االشتراك

  قال الفصل اخلامس يف االشتراك 
لى السواء عند أهل تلك اللغة سواء كانت املشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني أو أكثر داللة ع

الداللتان مستفادتني من الوضع األول أو من كثرة االستعمال أو كانت إحدامها مستفادة من الوضع األول أو من 
كثرة االستعمال أو كانت إحدامها مستفادة مع الوضع واألخرى من كثرة االستعمال ومن قولنا الواحد احتراز عن 

ة واملترادفة فإنه يتناول املاهية وهي معىن واحد وإن اختلفت حماهلا وقولنا عند أهل تلك اللغة إىل آخره األمساء املتباين
إشارة إىل أن املشترك قد يكون بني حقيقتني لغويتني أو عرفيتني أو عرفية ولغوية واملصنف قدم حد االشتراك يف 

  تقسيم األلفاظ فلم حيتج إىل إعادته هنا 
  األوىل يف إثباته أوجبه قوم لوجهني قال وفيه مسائل 

أحدمها أن املعاين غري متناهية واأللفاظ متناهية فإذا وزع لزم االشتراك ورد بعد تسليم املقدمتني بأن املقصود 
  بالوضع متناه 

والثاين أن الوجود يطلق على الواجب واملمكن وجود الشيء عينه ورد بأن الوجود زائد مشترك وإن سلم فوقوعه 
  يقتضي وجوبه وأحاله آخرون ألنه ال يفهم الغرض فيكون مفسدة ونوقض بأمساء األجناس ال 

  اختلف الناس يف اللفظ املشترك هل هو واجب أم ال وبتقدير أال يكون 

واجبا فهل هو ممتنع أم ممكن وبتقدير إمكانه فهل هو واقع فهذه احتماالت أربعة حبسب االنقسام العقلي وقد صار 
  صائر واحتج من قال بالوجوب بشيئني  إىل كل منها



أحدمها أن املعاين غري متناهية وهذا واضح فإن األعداد وهي ال تصل إىل هناية واأللفاظ ألهنا مركبة من احلروف 
املتناهية واملركب من املتناهي متناه وحينئذ فإذا وزعنا األلفاظ على املعاين فال بد وأن يستوعبها وإال يلزم خلو بعض 

ين املقصودة عن األلفاظ ومىت كانت مستوعبة هلا لزم االشتراك ألنه ال بد حينئذ من لفظ واحد بإزاء معان املعا
كثرية وهو االشتراك وأجاب املصنف أوال مبنع املقدمتني أي ال نسلم أن املعاين غري متناهية وال أن األلفاظ متناهية 

حمال وأما قوله األعداد غري متناهية فمسلم لكن مبعىن أنه ال وسند املنع األول أن حصول ما الهناية له يف الوجود 
مرتبة من مراتبه إال وميكن أن يوجد بعدها مرتبة أخرى مع أن املراتب الداخلة يف الوجود منه أبدا قد تكون متناهية 

ي تقدم ذكره أن ال مبعىن أن احلاصل منه يف الوجود غري متناه وال يلزم من كون األعداد غري متناهية باملعىن الذ
تكون املعاين املوجودة غري متناهية وأيضا فأصوهلا متناهية وهي اآلحاد والعشرات واملئات واآلالف والوضع 

للمفردات ال للمركبات وملسند املنع الثاين وهو قوهلم األلفاظ متناهية واملركب من املتناهي متناه أن كوهنا مركبة 
ون متناهية كما أن أمساء األعداد غري متناهية وأصوهلا متناهية وأجاب ثانيا بأن من احلروف املتناهية ال يقتضي أن تك

املقصود بالوضع متناه أي ولئن سلمنا صحة املقدمتني فال يلزم ما ذكرمت ألن املعاين اليت يقصدها الواضع بالتسمية 
على وجه آخر فيقال إمنا يلزم  متناهية إذ الوضع للمعاين فرع تصورها وتصور ما ال يتناهى حمال وميكن أن يقرر

االشتراك أن لو حصل استيعاب مجيع املعاين بالوضع وحنن نقول الوضع إمنا هو ملا يشتد احلاجة إليه وهو متناه وليس 
الوضع لكل معىن بل جاز خلو بعض املعاين عن الوضع أال ترى أال جند لكثري من املعاين كأنواع الروائح أمساء 

   مفردة بعد االستقراء والبحث التام مستقلة ال مشتركة وال

الثاين أن الوجود يطلق على وجود الواجب سبحانه وتعاىل ووجود املمكن بطريق احلقيقة فيهما ووجود كل شيء 
عني ماهيته كما تقرر يف علم الكالم وهو مذهب أيب احلسن وال ريب يف خمالفة حقيقة الواجب حلقيقة املمكن 

ا بطريق االشتراك وأجاب أوال بأنا ال نسلم أن وجود كل شيء عني ماهيته بل هو فيكون إطالق الوجوب عليهم
زائد عليهما وذلك الزائد معىن واحد يشترك فيه الواجب واملمكن فيكون متواطئا ال مشتركا وهذا املنع منه مبين 

تقريره وأجاب ثانيا على اختياره وقد نقله يف كتابه الطوالع عن اجلمهور واحلق مذهب الشيخ وليس هذا موضع 
بأنا سلمنا أن وجود كل شيء عني ماهيته وال يلزم مطلوبكم إذ ال يقتضي غري وقوع االشتراك ووقوعه ال يقتضي 

  وجوبه وأنتم ادعيتم وجوبه 
  قوله وأحاله آخرون إىل آخره 

لفارض املعتزيل يف احتج ما أحاله وهم فرقة قليلون ومنهم ثعلب وأبو زيد البلخي واألهبري على ما حكاه ابن ا
كتابه النكت بأن وقوعه يقتضي املفسدة ألن املقصود من األلفاظ ووضعها إمنا هو التفاهم حالة التخاطب واملشترك 
لو وقع ومسعه السامع مل حيصل له الفهم ألن املشترك متساوي الداللة بالنسبة إىل معانيه فلو فهم منه املعىن الذي هو 

  ترجيح أحد املتساويني على اآلخر من غري مرجح ولو فهم غريه  غرض املتكلم دون غريه لزم

ألدى إىل وقوع املفسدة ففعل ما مل يطلب منه ورمبا كان ممنوعا منه وأجاب بالنقض بأمساء األجناس وتقريره أنه إن 
ناس أردمت أنه ال يفهم الغرض على جهة التفصيل فمسلم لكن هذا ال يوجب عدم وضع املشترك فإن أمساء األج

أيضا ال تفهم الغرض على وجه التفصيل مع كوهنا موضوعة وإن أردمت أنه ال يفهم الغرض أصال فممنوع فإن 
  املشترك يفيد فهم الغرض على سبيل االمجال وذلك مطلوب ليستعد السامع لالمتثال قبل البيان 

إذ املقصود منه فرد معني وهو فإن قلت اسم اجلنس موضوع للقدر املشترك وهو مفهوم من اللفظ خبالف املشترك 



غري معلوم من اللفظ قلت اسم اجلنس وإن دل على القدر املشترك إال أنه ال داللة على خصوصية األفراد تساوي 
املشترك يف عدم الداللة التفصيلية قال واملختار إمكانه جلواز أن يقع من واحد من واضعني أو واحد لغرض اإلهبام 

  فسدة حيث جيعل التصريح سببا مل
املذهب الثالث وهو ما اختاره األكثرون منهم املصنف أنه ممكن الوقوع جلواز أن يقع إما من واضعني بأن وضع 

أحدمها لفظا ملعىن مث وضعه اآلخر ملعىن آخر مث اشتهر ذلك اللفظ ما بني الطائفتني يف إفادته املعنيني وال خيفى عليك 
وقيفية وإما من واضع لواحد لغرض اإلهبام على السامع حيث يكون التصريح أن هذا إمنا جييء إذا قلنا اللغات غري ت

سببا للمفسدة كما روي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وقد سأله رجل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقت 
  ذهاهبما إىل الغار من هذا قال هذا رجل يهديين السبيل 

  وه ووقع يف القرآن مثل ثالثة قروء والليل إذا عسعس قال ووقعه للتردد يف املراد من القرء وحن
قوله ووقعه عطف على قوله واملختار إمكانه وهذا هو املذهب الرابع أنه واقع واخلالف فيه مع من سلم إمكان 

 املشترك ومنع وقوعه لنا أنا نتردد يف املراد من القرء وحنوه عند السماع بغري قرينة بني الطهر واحليض على السواء
  فلو كان حقيقة يف أحدمها فقط أو يف القدر املشترك ملا كان ذلك وما يقال لعل 

التردد حصل بسبب عرف طارئ لكثرة االستعمال يف اجملاز فهو وإن كان حمتمال لكنه على خالف األصل إذ 
الليل فإنا  األصل عدم التغيري وألن التردد حاصل يف مفهومات ألفاظ قل ما يستعملها أهل العرف كما يف عسعس

ال نفهم منه اإلقبال واإلدبار على التعيني إال بقرينه وال جيوز إحالته إىل استعمال أهل العرف مث إذا ثبت وقوعه فهل 
وقع يف القرآن منهم من منع واملختار خالفه بدليل قوله تعاىل ثالثة قروء عند من جيعل القرء مشتركا بينهما كما هو 

ذلك قوله تعاىل والليل إذا عسعس أي أقبل وأدبر وإمنا أتى املصنف هبذين املثالني مقتضى اللغة وهو الصحيح وك
ألن األول من األمساء والثاين من األفعال وألن أحدمها مفرد واآلخر مجع ليفهم بذلك وقوع النوعني يف القرآن وأنه 

ع مبينا بذكر قرينة كان تطويال مشحون باملشترك على اختالف أنواعه واحتج من منع وقوعه يف القرآن بأنه إن وق
من غري فائدة إذ ميكن التعبري عن املراد بلفظ مفرد وضع له فقط وإن وقع غري مبني كان غري مفيد وذلك عيب 
واجلواب أنا نقول ال يذكر معه قرينة وال نسلم أن غري املبني غري مفيد مطلقا بل هو مفيد لفهم املعىن على سبيل 

   أيضا مقصود يف فهم األلفاظ الشتماله على فوائد اإلمجال والفهم اإلمجايل
  منها استعداد املكلف للبيان وغري ذلك وأيضا فإنه كأمساء األجناس 

وأعلم أن املانع من وقوعه يف كالم اهللا تعاىل هو املانع من وقوعه يف كالم الرسول صلى اهللا عليه و سلم وعلته 
أن اخلصم مانع يف املكانني بل اكتفى بذكر أحدمها ألن ال قائل املذكورة شاملة لذلك وإمنا مل يذكر املصنف 

  بالتفصيل كما صرح به صفي الدين اهلندي وغريه 
قال الثانية أنه خبالف األصل وإال مل يفهم ما مل يستفسر والمتنع االستدالل بالنصوص وألنه أقل باالستقراء ويتضمن 

  واستنكف أو فهم غري مراده وحكى لغريه مفسدة السامع ألنه رمبا مل يفهم وهاب استفساره 

فيؤدي إىل جهل عظيم والالفظ ألنه قد حيوجه إىل اإلفراد أيضا ويؤدي إىل اإلضرار إذ يعتمد فهمه فيضيع غرضه 
  فيكون مرجوحا 

ن هذه املسألة يف تبيني أن االشتراك على خالف األصل واملعىن به أن اللفظ إذا دار بني أن يكون مشتركا أو ال يكو
  كذلك كأن ظن عدم االشتراك أغلب ويدل عليه وجوده 



أحدها أنه لو كان احتمال االشتراك مساويا الحتمال االنفراد ملا حصل التفاهم بني أرباب اللسان حال التخاطب 
يف أغلب األحوال من غري استفسار واستكشاف عما أراده املتكلم وقد علمناه حصول ذلك فإن الفهم حيصل 

  اللفظ فكان الغالب على الظن حصول االنفراد مبجرد إطالق 
الثاين لو تساوى االحتماالن المتنع االستدالل بالنصوص على إفادة الظن فضال عن اليقني الحتمال أن تكون 
األلفاظ مشتركة بني ما ظهر لنا وبني غريه وعلى هذا التقدير حيتمل أن يكون املراد غري ما ظهر لنا فال يبقى 

  ر واآلثار مفيدا ظنا فضال عن يقني التمسك باألخبا
  الثالث أن االستقراء دل على أن األلفاظ يف األكثر مفردة ال مشتركة والكثرة تفيد ظن الرجحان 

الرابع أن املشترك يتضمن مفسدة السامع والالفظ ومتضمن املفسدة على خالف األصل ألن األصل عدمها والدليل 
ا مل يفهم املقصود وهاب استفسار الالفظ مهيبا أو استنكف أي تعاظم على أنه يتضمن مفسدة السامع أنه رمب

السامع عن استفساره وحينئذ فرمبا يفهم من اللفظ غري مراد الالفظ وحيكى لغريه وحيكى ذلك الغري آلخر وهكذا 
اج يف فيؤدي إىل وقوع مجع كثري يف الغلط وذلك جهل عظيم والدليل على أنه يتضمن مفسدة الالفظ أنه قد حيت

تفسري اللفظ املشترك إىل اللفظ املنفرد فيكون املشترك ضائعا وأيضا فإنه يؤدي إىل إضراره إذ يصري دائما مفتقرا إىل 
  التفسري وأيضا فرمبا ظن الالفظ أن السامع فهم املعىن الذي أراده فيعتمد على ذلك فيضيع غرضه أي غرض الالفظ 

  كان املشترك مرجوحا أي على خالف األصل قوله فيكون مرجوحا أي إذا ثبت هذا كله 
قال الثالثة مفهوما املشترك إما أن يتباينا كالقرء للطهر واحليض أو يتواصال فيكون أحدمها جزء اآلخر كاإلمكان 

  للعام واخلاص أو الزمه كالشمس للكوكب وضوئه 
  املشترك ال بد له من مفهومني فصاعدا فمفهوماه إما أن يتباين أو يتواصال 

القسم األول أن يتباينا أي ال ميكن اجتمعاعهما يف الصدق على شيء واحد كاحليض والطهر فإهنما مدلوال القرء 
  وال جيوز اجتماعهما أبدا يف زمن واحد 

  والثاين أن يتواصال فإما أن يكون أحد املعنيني جزءا لآلخر أو الزما له 
مكان موضوع هلما واإلمكان العام جزء لإلمكان اخلاص ألن األول كاإلمكان العام مع اإلمكان اخلاص فإن لفظ اإل

اإلمكان العام سلب الضرورة املطلقة عن الطرف املخالف للحكم واإلمكان اخلاص سلب الضرورة املطلقة عن 
  الطرفني املوافق للحكم واملخالف له 

املوضوع الذي هو ب غري  فإذا قلنا كل ج ب باإلمكان العام يكون معناه أن سلب احملمول الذي هو كل ج عن
  ضروري 

وإذا قلنا كل ج ب باإلمكان اخلاص فمعناه أن ثبوت احملمول للموضوع وسلبه عنه غري ضروري وإذا عرفت ذلك 
علمت أن اإلمكان العام جزء من اإلمكان اخلاص بالضرورة ألن سلب الضرورة عن أحد الطرفني جزء من سلب 

  الضرورة عن الطرفني مجيعا 
ن يكون الزما له ومثل له يف الكتاب بلفظ الشمس فإنه موضوع جلرم الكوكب ولضوئه وضوء الكوكب والثاين أ

الزم جلرمه ومن أمثلته أيضا الكالم فإنه عند احملققني مشترك بني النفساين واللساين مع أن اللساين دليل على 
  النفساين والدليل يستلزم املدلول فيصدق أنه مشترك بني الشيء والزمه 



قال الرابعة جوز الشافعي رمحه اهللا والقاضيان وأبو علي إعمال املشترك يف مجيع مفهوماته الغري املتضادة ومنعه أبو 
  هاشم والكرخي والبصري واإلمام 

اختلف أهل العلم يف صحة إطالق اللفظة الواحدة من متكلم واحد يف وقت واحد إذا كانت مشتركا بني معنيني 
ب الشافعي رضي اهللا عنه والقاضيان أبو بكر الباقالين وعبد اجلبار بن أمحد وأبو علي اجلبائي على املعنيني معا فذه

إىل صحة ذلك بطريق احلقيقة بشرط أال ميتنع اجلمع ألمر خارج كما يف الضدين والنقيضني وإىل هذا أشار املصنف 
ف والالم على غري ليس بشائع ومل يتعرض بقوله الغري املتضادة أي أنه ليس حمل اخلالف يف املتضادة وإدخال األل

املصنف للنقيضني ألن اإلمام زعم أنه ال جيوز أن يكون اللفظ مشتركا بني الشيء ونقيضه وقد مثل لذلك بلفظة إىل 
على رأي من زعم أهنا مشتركة بني إدخال الغاية وعدمه وما استدل به املانع من أن اللفظ املشترك ال يفيد إال 

هوميه والتردد حاصل قبل وضع اللفظ له ومساعه فيكون وضع اللفظ هلما عبثا ضعيف ألنا مننع حصر التردد بني مف
مفهوميه يفيد أيضا إخراج ما عدامها عن أن ] بني [ الفائدة فيما ذكره من التردد بني هذا ألنه كما يفيد التردد 

تردد بني دخول املرفق وعدمه على تقدير أن يكون يكون مراد املتكلم أال ترى أن قوله تعاىل إىل املرافق كما يفيد ال
مشتركا بينهما يفيد أيضا إخراج العضد عن األمر بالغسل فدعوى أن الوضع هلما عبث عارية عن التحقيق ما ال 
حيصل قبله وهو تعني أحدمها بأدىن قرينة حالية أو مقالية خبالف ما قبل الوضع فإنه ال يزول التردد بذلك سلمنا 

يل لكن إن كان الواضع اهللا تعاىل فال تعلل ولعل فيه فائدة مل نطلع على غامض سرها وإن كان العباد صحة الدل
فالدليل إمنا ينفي ما يكون مشتركا بينهما بوضع قبيلة واحدة ال ما حيصل بوضع قبيلتني وأما املتضادة فمثل بعضهم 

  هلا بالقرء وهو 

ع أن تعتد بالطهر واحليضة وإن كان ضدين يف نفسهما واملثال الصحيح فاسد ألن الشارع إذ قال اعتدى بقرء مل ميتن
لذلك صيغة أفعل عند من جيعلها حقيقة يف الطلب ويف التهديد فإهنا مشتركة إذن بني معنيني متضادين ال ميكن 

ذاهب يف املسألة اجلمع بينهما وال احلمل عليهما وقد ميثل له مبا إذا قال اعتدى بقرء يف مخسة عشر يوما هذا أحد امل
  أعين أنه جيوز استعمال اللفظ املشترك يف معنييه بشرط أال يكون الضدين وال نقيضني وهو املختار عند املصنف 

  وذهب أبو هاشم والكرخي وأبو احلسني البصري واإلمام فخر الدين وغريهم إىل امتناع ذلك 
جع إىل القصدد أي ال يصح أن يقصد باللفظ املشترك مث اختلف املانعون يف سبب املنع فمن قائل سبب املنع أمر ير

مجيع مفهوماته من حيث اللغة ال حقيقة وال جمازا ولكنه ميكن أن يقصد باللفظ الداللة على املعنيني مجيعا باملرة 
  الواحدة ويكون قد خالف الوضع اللغوي وابتدأ بوضع جديد ولكل أحد أن يطلق لفظا ويريد به ما شاء 

إليه الغزايل وأبو احلسني البصري واختاره اإلمام ومن قائل سببه الوضع احلقيقي أي أن الواضع مل وهذا ما ذهب 
يضع اللفظ املشترك على اجلميع بل على البدل فال يصح إطالقه بطريق احلقيقة على اجلميع ولكن جيوز أن يراد به 

  تاره ابن احلاجب مجيع حمامله على جهة جماز إذا اتصل بقرينة مشرية بذلك وهذا ما اخ
وقال إمام احلرمني ما نصه الذي أراه يف اللفظ املشترك إذا ورد مطلقا مل حيمل يف موجب اإلطالق على احملاصل فإنه 

صاحل إلفادة آحاد املعاين على البدل ومل يوضع مشعرا باالحتواء عليها وادعاء إشعاره باجلميع بعيد عن التحصيل 
  جهات اجملاز وهذا القول جيري يف احلقائق و

  فإن قيل أجيوز أن يراد به مجيع حمامله 
قلنا ال ميتنع ذلك مع قرينة متصلة مشعرة بذلك مثل أن يذكر الذاكر حمامل العني فيذكر بعض احلاضرين لفظ العني 

  ويتبني من حاله أنه يريد 



تيار الغزايل وأيب احلسني أقرب تطبيقه على ما جرى انتهى وهو حمتمل لكل من املقالتني املتقدميتني وسياقه إىل اخ
ومنهم من منع من ذلك مطلقا وقال ال جيوز أن يراد باللفظ املشترك أكثر من معىن واحد يف حالة واحدة ال لغة وال 
وضعا جديدا مث عند اجملوزين ال فرق بني املفرد واجملموع واملثبت واملنفي ومنهم من فرق وسيأيت يف كالم املصنف يف 

  ن شاء اهللا تعاىل وهنا كالمان نذكرمها قبل اخلوض يف احلجاج آخر املسألة إ
أحدمها أن هذا اخلالف يف استعمال اللفظ املشترك يف معنييه جار يف استعماله يف جمازيه مثل أن يقول واهللا ال أشتري 

ه وجمازه مثل أن ويريد الصوم وشراء الوكيل كما صرح به اإلمام أبو املظفر السمعاين يف القواطع وغريه ويف حقيقت
يطلق النكاح ويريد به العقد والوطء مجيعا وقد جرى الشافعي على منوال واحد فجوز استعمال اللفظ يف حقيقته 

ويف حقيقته وجمازه ومحله عند اإلطالق عليهما وأخرج ابن الرفعة نصه على ذلك من األم عند الكالم فيما إذا عقد 
  ما ذكر ذلك يف باب الوصية من املطلب لرجلني على امرأة ومل يعلم السابق منه

وأما القاضي رمحه اهللا فعظم نكريه على من يرى احلمل على احلقيقة واجملاز مجيعا وقال يف حتقيق إنكاره اللفظ إمنا 
يكون حقيقة إذا انطبقت على ما وضعت له يف أهل اللسان وإمنا يصري جمازا إذا جتوز هبا عن مقتضى الوضع وحييل 

احلقيقة واجملاز حماولة اجلمع بني النقيضني وهذا من القاضي تصريح بأنه ال جيوز أن يراد باللفظ الواحد اجلمع بني 
  حقيقته وجمازه معا ملا يلزم منه من اجلمع بني النقيضني 

  الثاين أن حمل اخلالف يف استعمال اللفظ يف كل معانيه إمنا هو يف الكلي 

عله يدل على كل منهما على حدته باملطابقة يف احلالة اليت يدل على املعىن العددي أي يف كل فرد فرد وذلك بأن جي
اآلخر هبا وليس املراد الكلي اجملموعي أي جيعل جمموع املعنيني مدلوال مطابقيا كداللة اخلمسة على آحادها وال 

  الكلي البديل أي جيعل كل واحد مدلوال مطابقيا على البدل ذكره صاحب التحصيل 
فهاين يف شرح احملصول أنه رأى يف تصنيف آخر لصاحب التحصيل أن األظهر من كالم األئمة أن وقال األص

  اخلالف يف الكلي اجملموعي فإن أكثرهم صرحوا بأن املشترك عند الشافعي كالعام كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 
هللا مغفرة ومن غريه استغفار قيل الضمري قال لنا الوقوع يف قوله تعاىل إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب وهي من ا

  متعدد فيتعدد الفعل قلنا معىن ال لفظا وهو املدعي 
استدل على جواز استعمال اللفظ املشترك يف معنييه يف وقوعه يف آيتني إحدامها قوله تعاىل إن اهللا ومالئكته يصلون 

كة االستغفار ومها مفهومان متغايران فيكون لفظ على النيب فإن الصالة من اهللا تعاىل املغفرة باالتفاق ومن املالئ
  الصالة مشتركا بينهما وقد أطلق عليهما دفعة واحدة فإنه أسندها إىل اهللا تعاىل وإىل املالئكة 

  فإن قلت لو كان معىن الصالة املغفرة واالستغفار مل يعد بعلي ألهنما ال 

ل غفرت عليه واستغفرت عليه قلت ملا وقعت موقع يعديان إال بالالم تقول غفرت لزيد واستغفرت له وال تقو
  التعطف والتحنن حسن تعديتها بعلي 

وأعلم أن وقع يف بعض نسخ املنهاج والصالة من اهللا مغفرة كما أوردناه وهو الذي أورده الغزايل ويف بعضها رمحة 
ال من اهللا تعاىل فحمل على وكذلك ذكر اإلمام والتعبري مبغفرة أحسن ألن الصالة يف اللغة الدعاء خبري وهو حم

املغفرة وأما محله على الرمحة فغري ممكن ألن حقيقة الرمحة رقة القلب وهي مستحيلة يف حق اهللا تعاىل وال يطلب عليه 
إال جمازا ومن فسر الصالة بالرمحة فرارا من تفسريها بالدعاء وقع يف هذا اخلطأ العظيم وصار كمن فسر قوله الرمحن 

وى مبعىن جلس فإنه فسر شيئا ظاهره حمال باحملال ولقائل أن يقول إذا كانت حقيقة الصالة الدعاء على العرش است



فاستعماهلا يف املغفرة والرمحة جماز فيكون املوجود يف اآلية استعمال اللفظ يف حقيقته وجمازه ال يف حقيقته واحملتجون 
  من جوازه يف حقيقته وجمازه جوازه يف حقيقته  باآلية إمنا ساقوها الستعمال املشترك يف معنييه نعم يلزم

  واعترض املانعون على هذا االحتجاج بأن قوله يصلون فيه ضمريان 
  أحدمها عائد على اهللا تعاىل 

والثاين عائد إىل املالئكة وتعدد الضمائر مبنزلة تعدد األفعال فكأنه قال إن اهللا يصلي واملالئكة يصلون فال يكون 
فظ الواحد يف معنييه بل استعمل لفظني يف معنيني وليس النزاع فيه وأجاب يف الكتاب بأن الفعل حينئذ استعمل الل

مل يتعدد يف اللفظ قطعا وإمنا تعدد يف املعىن فاللفظ واحد واملعىن متعدد وذلك عني الدعوى واعترض الغزايل على 
فرة واالستغفار وهو االعتناء وإظهار هذا االحتجاج جبواز أن يكون الصالة استعملت يف قدر مشترك بني املغ

الشرف فقال األظهر عندنا أن هذا إمنا أطلق على املعنيني بإزاء معىن واحد مشترك بني املعنيني وهو العناية بأمر النيب 
صلى اهللا عليه و سلم لشرفه وحرمته والعناية من اهللا تعاىل مغفرة ومن املالئكة استغفار ودعاء قال وكذلك العذر 

  عن 

السجود يعين يف اآلية الثانية اليت سنذكرها إن شاء اهللا تعاىل وقد أجيب عن هذا االعتراض بأن إطالق الصالة على 
  االعتناء جماز دلعدم تبادر الذهن إليه واألصل عدم اجملاز 

شتراك واجملاز فإن قلت لو مل حتمله على االعتناء لزم إما االشتراك أو اجملاز وإذا دار اللفظ بني التواطئ وبني اال
  فحمله على التواطئ أوىل 

قلت إمنا يكون التواطؤ أوىل إذا دار اللفظ بني الثالثة من غري دليل مقتض ألحدمها خبصوصه أما إذا دلد دليل على 
االشتراك أو اجملاز خبصوصه فيتعني وقد دل الدليل هنا على أن الصالة مشتركة بني املغفرة واالستغفار لتبادر الذهن 

  ه عند اإلطالق إلي
فإن قلت سلمنا أنه غري موضوع لال عتناء بإظهار الشرف وأن استعماله فيه إمنا هو بطريق اجملاز ولكن اجملاز أوىل 

  من االشتراك فليحمل عليه 
 قلت هذه مغالطة فإن احلمل على االعتناء مل يدفع االشتراك إذ االشتراك ثابت فيه ملا بيناه سواء محلناه على االعتناء
أم مل حنمله نعم لو محلناه عليه لزم محل اللفظ املشترك على مفهومه اجملازي واعترض على االحتجاج باآلية أبضا بأنه 
جيوز أن يكون قد حذف اخلرب للقرينة كقوله حنن مبا عندنا وأنت مبا عندك راض والرأي خمتلف ويكون أصله أن اهللا 

األصل وهذا اجلواب ال حيسن ممن يقول احلمل على اجلميع  يصلي ومالئكته يصلون وأجيب بأن اإلضمار خالف
  بطريق اجملاز فإنه يعترض عليه بأن احلمل على اجملموع جماز وهذا جماز فلم رجح أحد اجملازين على اآلخر 

  بعينه قال ويف قوله تعاى أمل تر أن اهللا يسجد له اآلية قيل حرف العطف مبثابة العامل قلنا إن سلم فبمثابته يف العمل 
اآلية الثانية قوله تعاىل أمل تر أن اهللا يسجد له من يف السموات ومن يف األرض والشمس والقمر والنجوم واجلبال 

  والشجر والدواب وكثري من الناس وجه االحتجاج أنه أسند السجود إىل هؤالء املذكورين والسجود 

أو وضع اجلبهة وحده أو اخلضوع وحده أو يرادا  مشترك بني وضع اجلبهة واخلضوع فإما أن يراد به معىن غريمها
  معا والكل باطل سوى القسم الرابع 

  فاألول لكونه خالف األصل إذ األصل عدمه 
  والثاين كذلك المتناع إسناده إىل كل واحد 



  والثالث كذلك ألنه حينئذ ال يبقى لتخصيص كثري من الناس بالذكر 
إهنا خاضعة بلسان احلال ملا فيها من الداللة على الصانع والوحدانية فائدة إذ اخلضوع شامل جلميع املخلوقات ف

فتعني الرابع وحينئذ يكون اللفظ الواحد مستعمال يف مدلوليه املختلفني دفعة واحدة وهو املدعي واعترض 
ن حرف االحتجاج هبذا بأنا ال نسلم أن هذا استعمال للفظ الواحد يف معانيه إمنا هو استعمال ألفاظ متعددة أل

العطف مبثابة تكرار العامل فيكون التقدير أن اهللا يسجد له من يف السموات ويسجد له من يف األرض إىل آخره وال 
نزاع يف جواز ذلك وأجاب عنه املصنف بأنا أوال ال نسلم أن حرف العطف مبثابة العامل ولئن سلمنا أن العاطف 

ثابة العامل األزل بعينه وهو هنا باطل ألنه يلزم أن يكون املراد من مبثابة العامل فيلزم على هذا التقدير أن يكون مب
سجود الشمس والقمر واجلبال والشجر هو وضع اجلبهة ألنه مدلول األول ويف بعض النسخ مبثابته يف العمل أي 

  يقوم مقامه يف اإلعراب ال يف املعىن 
  اجملموع مستندا إىل كل واحد وهو باطل قيل حيتمل وضعه للمجموع أيضا فاألعمال يف البعض قلنا فيكون 

هذا اعتراض على االحتجاج باآليتني املذكورتني ووجهه أنه ال حجة فيما استدللتم به ألنه حيتمل أن يكون استعمال 
الصالة والسجود يف اجملموع إمنا هو لكون اللفظ قد وضع له أيضا كما وضع لآلخر أو بل نقول ال بد من هذا 

قد استعمل يف غري ما وضع له وحينئذ فيكون السجود موضوعا لثالثة معان للخضوع منفردا  وإال فيكون اللفظ
ولوضع اجلهة منفردا وجملموعها وعلى هذا التقدير يكون إعمال اللفظ يف اجملموع إعماال له يف بعض ما وضع له 

  وهو 

تندا إىل كل واحد من اهللا تعاىل خالف املدعى وأجاب بأنه لو كان كذلك للزم أن يكون املغفرة واالستغفار مس
واملالئكة وهو واضح البطالن ويلزم أيضا أن يكون معىن السجود الذي هو وضع اجلهة على األرض واخلضوع 

مستندا إىل الداوب وهو باطب وفيه نظر فإن هذا الذي ذكره إمنا يلزم أن لو أسند اجملموع إىل واحد فقط أما إذا 
اد املستند إليه مثل الطري يسجد مبعىن خيشع أو يف اجملموع مع تعدد املستند إليه لريجع استعمل يف بعض املعاين مع احت

  كل واحد إىل واحد فال يلزم هذا احملذور والدليالن املذكوران من هذا القبيل 
 فاألوىل اجلواب أن مينع وضعه للمجموع وسند املنع أنه خالف األصل إذ يلزم منه االشتراك ألنه يكون موضوعا

  لكل فرد وللمجموع واالشتراك على خالف األصل 
قال احتج املانع بأن الواضع إن مل يضع للمجموع مل جيز استعماله فيه قلنا مل ال يكفي الوضع لكل واحد لالستعمال 

  يف اجلميع 
يني معا احتج من منع استعمال اللفظ يف حقيقتيه معا بأن اللفظ املوضوع هلما إما أن يكون موضوعا جملموع املعن

  أيضا أوال 
إن كان األول فاستعمال اللفظ يف اجملموع يكون استعماال له يف مجيع ما وضع له بل يف البعض ألن مدلول اللفظ 

حينئذ هذا وهذا وحده وجمموعها من حيث هو جمموع بعض ما وضع له وإن كان الثاين مل جيز استعماله ألنه حينئذ 
ه وأجاب يف الكتاب بأنا ال نسلم أنه لو مل يكن موضوعا للمجموع مل جيز يكون استعماال للفظ يف غري ما وضع ل

استعماله فيه بل يكون الوضع لكل واحد كافيا يف االستعمال يف اجملموع جمازا ولكن يف هذا اجلواب التزام أن 
وجه آخر فيقال استعمال املشترك يف معنييه من باب اجملاز فال حيسن ممن جيعله حقيقة وميكن تقدير اجلواب على 

الوضع لكل واحد كاف الستعماله يف اجلميع ويكون ذلك على االستعمال استعماال له فيما وضع له ألن كل 



واحد من تلك املعاين قد وضع له ذلك اللفظ وال يلزم من استعماله يف اجملموع اشتراط الوضع للمجموع وإمنا 
  يشترط ذلك أن لو كان املراد أنه يكون مستعمال يف 

جملموع حبيث يكون اجملموع مدلوال مطابقيا واحدا كداللة اخلمسة على آحادها ولكن ليس ذلك املدعى وهذا ا
  التقرير بناء على ما قاله صاحب التحصيل من حصر اخلالف يف الكلي العددي 

  قال ومن املانعني من جوز يف اجلميع والسلب والفرق ضعيف 
يه منع مطلقا بل منهم من أطلق منعه وقد تقدم البحث معه ومنهم من ليس كل من منع استعمال املشترك يف معني

  فرق وافترق هؤالء إىل فرقتني 
الفرقة األوىل فرقت بني النفي واإلثبات فقالت جيوز استعمال املشترك يف معنييه يف السلب دون اإلثبات واحتجوا 

لفة وأجيب بأن هذا الفرق ضعيف ألن السلب ال بأن النكرة يف سياق النفي تعم فيجوز أن يراد به مدلوالته املخت
يرفع إال ما هو مقتضى اإلثبات ومقتضى اإلثبات عند هذا القائل أحد املدلوالت املختلفة فقط فحينئذ ال يعم 

السلب واجلمع فإن أردمت بعمومه أنه يعم مدلوالت اللفظ ففاسد ملا ذكرناه وإن أردمت أنه يعم يف إفراد مدلول واحد 
  فراده املدلوالت املختلفة فمسلم وال جيديكم شيئا ال يف إ

الفرقة الثانية قالت جبوازه يف اجلمع دون املفرد واحتجوا بأن اجلمع يف حكم تعديد األفراد فقولك ثالثة عيون يف 
ذا يف قوة قولك عني وعني وعني فكلما جيوز أن تريد باألول اجلارية مثال وبالثانية الباصرة وبالثالثة عني الشمس فك

اجلمع وأجاب بأن هذا الفرق ضعيف ألنا ال نسلم أن اجلمع يف حكم تعديد األفراد ولو سلمناه لكنه يف حكم 
تعديد األفراد نوع واحد كما علم من استقراء اللغة فكما ال جيوز استعمال تلك املفردات يف املعاين املختلفة 

  فكذلك استعمال اجلمع 
  ل ملحقة باجلمع واهللا أعلم واعلم أن التثنية عند هذا املفص

  قال ونقل عن الشافعي والقاضي الوجوب حيث ال قرينة احتياطا 
الفرق بني الوضع واالستعمال واحلمل بني وذلك أن الوضع يقال باالشتراك على جعل اللفظ دليال على املعىن 

  كتسمية الولد زيدا وهذا هو 

حىت يصري فيه أشهر من غريه وهذا هو وضع املنقوالت الثالثة الوضع اللغوي وعلى غلبة استعمال اللفظ يف املعىن 
الشرعية والعرفيني اخلاص والعام واالستعمال إطالق اللفظ وإرادة مسماه باحلكم وهو احلقيقة أو غري مسماة لعالقة 

افعي أن اهللا وهو اجملاز واحلمل اعتقاد السامع مراد املتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده فاملراد كاعتقاد الش
تعاىل أراد بالقرء الطهر واعتقاد أيب حنيفة أنه تعاىل أراد احليض املشتمل حنو محل من حيمل املشترك على معانيه إذا 

  جترد عن القرائن الشتماله على مراد املتكلم احتياطا 
من صفات املتكلم إذا عرفت ذلك فالوضع أمر راجح إىل الواضع وقد سلفه الكالم يف وضع املشترك واالستعمال 

  وهو الذي انتهينا من كالمه واحلمل من صفات السامع وها حنن نتكلم فيه فنقول 
اختلف مستعملو املشترك يف معنييه أنه هل جيب محله على ذلك إذا جترد عن قرينة صارفة فنقل عن الشافعي 

ا واملصنف يف باب العموم يف والقاضي وجوب ذلك ونقله اإلمام يف مناقب الشافعي عن القاضي عبد اجلبار أيض
الكالم على اجلمع عن اجلبائي فافهم ذلك وحجتهم أن لو مل جيب فإما أال حيتمل على واحد منها ويلزم تعطيل 

  النص أو حيمل على واحد وهو ترجيح بدون مرجح 



تج عليه بأنه إن مل وقال بعضهم ال جيب احلمل ويكون جممال وبه قال اإلمام تفريعا على القول جبواز االستعمال واح
يكن موضوعا للمجموع مل جيز استعماله فيه وإن كان موضوعا له فهو أيضا موضوعا لكل من األفراد فاللفظ دائن 

بني كل واحد من الفردين وبني اجملموع فيكون اجلزم بإفادته للمجموع دون كل واحد من الفردين ترجيحا من غري 
  مرجح 

  فيجب األخذ به فإن قلت محله على اجملموع أحوط 
قلت األخذ باالحتياط سنتكلم عليه هذا كالم اإلمام واعترض عليه صاحب التحصيل بأن هذا ينفي جواز 

االستعمال فالتمسك به على نفي الوجوب تفريعا على اجلواز ال يستقيم بقي يف املسألة أن وجوب احلمل عند 
  القائل به هل 

اضطرب النقل فيه فمن ناقل أنه من باب االحتياط وعليه جرى يف هو لالحتياط أو ألنه عنده من باب العموم 
الكتاب ومن ناقل أنه عندهم من باب العموم وبه يشعر إيراد إمام احلرمني فإنه صدر كالمه بقوله ذهب ذاهبون من 

كن أصحاب العموم إىل أنه حممول على مجيع معانيه وعليه جرى الغزايل فقال اإلسم املشترك بني مسميني ال مي
دعوى العموم فيه عندنا خالفا للشافعي والقاضي وتبعه اآلمدي وقد قدمنا أن القاضي فصل بني احلقيقة واجملاز فلم 

  يقل باجلملة فيها وبني املشترك فقال باحلمل فيه وحيصل هبذا التفصيل يف احلمل مذاهب 
  هو رأي الشافعي أحدها محل اللفظ على معنييه سواء كان أحدمها جمازا أم كانا حقيقتني و

  والثاين عكسه 
والثالث التفصيل وهو رأي القاضي وهل هو لالحتياطي أو للعموم فيه هذا اخلالف واملختار عندنا أنه لالحتياط 
وكيف يكون من باب العموم ومسمى العموم واحد واملشترك مسمياته متعدده وأيضا فاملشترك جيب أن يكون 

ما ما يقال كيف حيسن من القاضي جعل احلمل من باب العموم وهو من منكري أفراده متناهية وال كذلك العام وأ
  صيغ العموم فجوابه أنه إمنا ينكر وضعها للعموم وال ينكر استعماهلا واهللا أعلم وخنتم املسألة بفوائد 

  أحداها قد علمت نقل الناقلني عن الشافعي يف استعمال اللفظ معنييه ومحله عند االطالق عليهما 
قال الرافعي يف باب التدبري األشبه أن اللفظ املشترك ال يراد به مجيع معانيه وال حيمل عند اإلطالق على مجيعها  وقد

  ذكره يف مسألة إن رأيت عينا فأنت حر 
وقال يف أوائل الباب الثاين يف أحكام الوصية الصحيحة من كتاب الوصايا يف مسألة الوصايا بالعود يف املسألة يعين 

  ر لألصوليني فسياق هذه نظ

  كالمه ال يقتضي أن الشافعي رأى ذلك وكيف وقد جعل األشبه خالف ذلك 
وأعلم أن اخلالف يف املسألة بني أصحابنا وقد حكى املاوردي يف احلاوي يف أوائل كتاب األشربة يف املسألة أوجها 

ص الشافعي على احلقيقة واجملاز فليكن ثالثها التفرقة بني اجلمع والسلب وقد قدمنا أن الفقيه يف املطلب أخرج ن
  املشترك كذلك بطريق أوىل 

الثانية استدل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يف شرح اإلمام الستعمال اللفظ يف حقيقته وجمازه حبديث األعرايب 
ى اهللا عليه و الذي بال يف املسجد فزجره الناس فنهاهم النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما قضى بوله أمر النيب صل

سلم بذنوب من ماء فاهريق عليه وذلك بالرواية اليت جاء فيها صبوا عليه بذنوب من ماء ووجه بأن صيغة األمر 
توجهت إىل صب الذنوب والقدر الذي يغمر النجاسة واجب يف إزالتها فتناول الصيغة له استعمال اللفظ يف حقيقته 



غة له استعمال هلا يف الندب وهو جماز فيه على الصحيح فقد الوجوب والزائد على ذلك مستحب فتناول الصي
  استعملت صيغة األمر يف حقيقتها وجمازها وهذا بناء على زيادة الذنوب على القدر الواجب 

  الثالثة أطلق األصوليون اخلالف يف احلمل على احلقيقة واجملاز من غري تبني حملله 
جماز فتارة يقصد احلقيقة فقط فيحمل على احلقيقة وحدها بال نزاع وتارة واعلم أن املتكلم إذا ذكر لفظا له حقيقة و

يقصد هبا اجملاز فقط فيحمل عليه وحده بال خالف أيضا وكل هذا يظهر بدالئل تقوم عليه من قرائن وألفاظ وتارة 
خلالف جار وإن يقصد اجملاز ويسكت عن احلقيقة أو يقصدمها معا فهذا هو حمل النزاع وقد أفهم كالم بعضهم أن ا

  مل يقصد اجملاز ومل ينفه وهو يف غاية البعد فإن اللفظ ال حيمل على اجملاز إال بقرينة 

الرابعة يضاهي اخلالف األصويل يف محل املشترك على معنييه يف الفقه صور منها لو وقف على مواليه وله موال من 
  نقدح على رأي من مينع استعمال املشترك يف معنييه أعلى وموال من أسفل فأوجه أرجحها عند الغزايل بطالنه وهو م

  والثاين يصح ويصرف إىل املوايل من أعلى 
  والثالث يصح ويقسم بينهم وهو األصح عند الشيخ أيب إسحاق وشيخه القاضي أي الطيب وفقا لقاعدة الشافعي 

  والرابع يصرف إىل املوايل من أسفل الطراد العادة باإلحسان إىل العتقاء 
امس الوقف إىل حني يصطلحوا وهو متجه على رأي من جيوز االستعمال ومينع احلمل ووجه مضاهاة هذا واخل

الفرع للمسألة اليت انتهينا منها أن لفظ املوايل مشترك بني املوايل من أعلى واملوايل من أسفل فإن قيل مبا قاله بعض 
  ملناصرة زالت املضاهاة األصحاب بأن صدقه عليهما من قبيل التواطؤ وهو املواالة وا

ومنها قال اإلمام يف باب التدبري من النهاية ونقله الرافعي عنه الرجل إذا قال لعبده إن رأيت عينا فأنت حر والعني 
اسم مشترك بني الناظرة وعني املاء والدينار وأحد اإلخوة من األب واألم ومل ينو املعلق شيئا فهل يعتق العبد إذا 

  تردد قال والوجه احلكم بأنه يعتق به  رأى شيئا منها فيه
  فإن قلت هل ال قلنا ال يعتق إال برؤية اجلميع جزما ألن رأى صاحب املذهب محل املشترك هلى معانيه 

قلت كان السبب يف عدم احلمل على مجيع معانيه أن الصفة يف التعليق تتحقق بأول األفراد فيقع العتق كما لو قال 
  يعتق بأول الدخول يف بعضها وإن مل يدخل اجلميع إن دخلت الدار فأنت حر 

  ومنها إذا أوصى بعود من عيدانه والعود مشترك بني اخلشب والذي 

يضرب به والذي يبخر به فهل حيمل على اجلميع بناه الرافعي على اخلالف األصويل واملسألة حتتاج مزيد بسط 
  وحمل ذلك كتابنا األشباه والنظائر 

ب إذا قال هلا أنت طالق يف كل قرء طلقة طلقت يف كل طهر طلقة وأصح الوجهني عندهم أن اخلامسة قال األصحا
  القرء حقيقة يف الطهر واحليض 

والثاين أهنا جماز يف احليض حقيقة يف الطهر فقد يقال مل ال طلقت يف الطهر واحدة ويف احليض أخرى وفاء باألصل 
لى حقيقته وجمازه وميكن أن يقال يف جوابه إنه غلب استعماله يف املتقدم يف محل اللفظ املطلق على حقيقته أو ع

الطهر فلم يستعمل يف احليض إال يف قليل مثل قوله عليه السالم دعي الصالة أيام أقرائك فلم يكن اللفظ مع هذا 
  االستعمال الغالب مطلقا واهللا أعلم 

يوجب اعتبار واحد تعني أو أكثر فكذا عند من  قال اخلامسة املشترك إن جترد عن القرينة فمجمل وإن قرن به ما
جيوز اإلعمال يف معنيني وعند املانع جممل أو إلغاء البعض فينحصر يف الباقي أو الكل فيحمل على اجملاز فإن 



  تعارضت محل على الراجح هو أصله فإن تساويا أو ترجح أحدمها واصل اآلخر فمجمل 
  اللفظ املشترك على قسمني 

عن القرينة فقال املصنف إنه جممل وهذا واضح على رأي من مينع محل املشترك على معنييه وعليه نبه  األول إن جترد
اإلمام بقوله فهو جممل ملا بينا من امتناع محله على الكل وأما من يرى احلمل فإن جعله من باب العموم مل يكن عنده 

ب االحتياط فقد يقال ال ينايف احلمل على معنيني ألجل جممال بل حمموال على املعاين اليت ال تتضاد وإن جعله من با
  االحتياط كونه جممال بالنسبة إىل الواحد املعني ويكون وجوب العمل به يف اجلميع ألجل اإلتيان 

  بذلك املعني وهذا هو عني االحتياط والغرض من هذا أنه ال يؤخذ من كالم املصنف هنا أنه ال خيتار احلمل 
  قترن به قرينة فهو على أربعة أضرب القسم الثاين أن ت

األول أن توجب تلك القرينة اعتبار واحد معني مثل إن رأيت عينا ناظرة فيتعني محل ذلك اللفظ على ذلك الواحد 
قطعا وهذا يناظر ما قال األصحاب فيما إذا قال أعطوه رقيقا فإنه ال يتعني العبد وال األمة وجيزي كل منهما فلو 

  أو خيدم يف السفر تعني العبد أو رقيقا يستمع به أو حيضن ولده تعينت األمة  قال رقيقا يقاتل
الثاين أن توجب اعتبار أكثرمن واحد فيتعني ذلك األكثر عند من جيوز إعمال املشترك يف معنييه وإن مل يوجب 

ذا جترد عن القرينة احلمل ألن القرينة هنا توجب احلمل قطعا عند من جيوزه واخلالف يف أنه هل جممل إمنا هو إ
  ويكون جممال عند من ال جيوزه 

  ومثاله إن رأيت عينا صافية فإن الصفاء مشترك بني الباصرة واجلارية والشمس والنقد 
الثالث أن توجب تلك القرينة إلغاء البعض فينحصر املراد يف الباقي أي يتعني ذلك الباقي إن كان واحدا مثل دعي 

مر بتركها قرينة تلغي الطهر وتوجب احلمل على احليض وكذا إن كان أكثر عند من الصالة أيام أقرائك فإن األ
  جيوز اإلعمال يف معنيني وأما عند املانع فمجمل 

الرابع وإليه اإلشارة بقوله أو الكل فيحمل على جمازه فإن كان ذا جمازات كثرية وتعارضت فهي إما متساوية أو 
قائق إما متساوية أو بعضها أجلى فإن كانت متساوية محل على اجملاز بعضها راجح فإن كان بعضها راجحا فاحل

الراجح وإليه أشار بقوله محل على الراجح هو أو أصله ومثال هذا القرء فإنه حقيقة لغوية متساوية بالنسبة إىل 
ويف االصطالح مدلوليه اللذين مها الطهر واحليض واحليض لغة دم يسيل من رحم املرأة من غري والدة والطهر ضده 

  احليض دم يسيل من الرحم بعد تسع سنني أقله يوم وليلة 

وأكثره مخسة عشر يوما وإطالقه على ما عدا ذلك جماز عن املعىن االصطالحي والطهر هو النقاء احملتوش بدمني 
باالصطالحية  وإطالقه على الصغرية واآليسة جماز عن هذا فطهر أن إطالق احليض والطهر باحلقيقة اللغوية أعم منه

فلو قال هلا أنت طالق يف قرء وليس هو القرء اإلصطالحي انقدح أن يقال تطلق اآليسة والصغرية دون املستحاضة 
ومن رأت دما دون يوم وليلة لغلبة إطالق الطاهر عليهما وكثرته وقلة إطالق احليض على املستحاضة ومن رأت 

ل هذا وإن مل تكن احلقائق متساوية بل كان بعضها أجلي فاألجلي إن دما دون يوم وليلة واجملاز يرجح على نظريه مبث
كان حقيقة ذلك اجملاز الراجح محل عليه وهذا أيضا يفهم من قول املصنف محل على الراجح هو أو من قوله أو 

إذا قال أنت طالق أصله ومثاله ما ذكرناه من القرء إذ قلنا بأنه أجلى بالنسبة إىل الطهر ومل نقل بأهنما متساويان فإنه 
يف قرء ليس بطهر وال حيض باحلقيقة اإلصطالحية يقع التعارض بني جمازي احلقيقتني فيحمل على جماز الطهر 

االصطالحي لرجحان أصله وإن مل يكن األصلي حقيقة ذلك الراجح فهو جممل الختصاص كل واحد من اجملازين 



العكس وإىل هذا القسم أشار بقوله أو ترجح أحدمها جبهة ترجحه إذ أحدمها راجح وأصله غري جلي واآلخر ب
وأصل اآلخر فمجمل ومثاله ال خيفى مما تقدم وهذا على تقدير أن يكون بعض اجملازات راجحا وأما إن تساوت 

  اجملازات فإن كان بعض احلقائق أجلى محل عليه وإن مل يكن بعضها أجلى فمجمل وأشار إىل هذا بقوله فإن تساويا 

  ادس يف احلقيقة واجملازالفصل الس

  قال الفصل السادس يف احلقيقة واجملاز 
احلقيقة فعلية من احلق مبعىن الثابت أو املثبت نقل إىل العقد املطابق مث إىل القول املطابق مث إىل اللفظ املستعمل فيما 

  وضع له يف اصطالح التخاطب والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إىل اإلمسية 
  يف مسائل الفصل مقدمة يف الكالم على لفظي احلقيقة واجملاز ومعنامها لغة وإصطالحا  قدم على الكالم

واملقصد األعظم أن إطالق لفظ احلقيقة واجملاز على املعىن املصطلح بني األصوليني إمنا هو على سبيل اجملاز فأما 
لضم والكسر إذا أوجب وثبت فمعناه احلقيقة فوزهنا فعلية اشتقت من احلق إما مبعىن الفاعل من حق الشيء حيق با

الثابت وإما مبعىن املعقول من حققت الشيء أحقه إذا أثبته فمعناه املثبت مث إن احلقيقة نقلت من معىن الثابت أو 
املثبت إىل االعتقاد املطابق للواقع والعالقة ثبوته وتقرره مث نقلت من االعتقاد املطابق إىل اللفظ املستعمل فيما وضع 

  اصطالح التخاطب  له يف
قال اإلمام ألن يف استعماله فيما وضع له حتقيقا لذلك الوضع قال فظهر أن إطالق لفظ احلقيقة على هذا املعىن 

املعروف ليس حقيقة لغوية بل جمازا واقعا يف الرتبة الثالثة نعم هو حقيقة عرفية ولقائل أن يقول احلق يف اللغة 
  هو الثبوت قال اهللا تعاىل ولكن حقت موضوع للقدر املشترك بني اجلميع و

كلمة العذاب على الكافرين أي ثبتت وهو من أمسائه تعاىل هبذا االعتبار ألن الثابت أزال وأبدا لذاته خبالف غريه من 
املوجودات ويقال احلق ملا يقابل الباطل ألنه جدير بالثبوت كما أن الباطل جدير بالزهوق وإذا كان موضوعا للقدر 

فهو موجود يف اجلميع سلمنا أنه ليس موضوعا للقدر املشترك لكنا ال نسلم أن كل جماز مأخوذ مما قبله  املشترك
حىت يكون جمازا واقعا يف الرتبة الثالثة بل كان مأخوذا من احلقيقة بعالقة معتربة وقد علمت تعريف احلقيقة فقوله 

  اللفظ جنس 
  يأيت بالقول  وقد قلنا غري مرة إنه جنس بعيد وأن األحسن أن

  وقوله املستعمل خيرج به اللفظ املوضوع قبل االستعمال فإنه ليس حبقيقة وال جماز كما ستعرفه إن شاء اهللا تعاىل 
وخيرج أيضا املهمل وقوله فيما وضع له خيرج به اجملاز فإنه مستعمل يف غري ما وضع له ولك أن تقول اجملاز موضوع 

لو قال وضعا أوال وهو ال ميكنه أن يزيد هذا القيد خمافة أن يورد عليه احلقيقة فال خيرج هبذا الفصل وإمنا خيرج 
  الشرعية والعرفية ألهنما من غري وضع أول 

وقوله يف اصطالح التخاطب يدخل احلقيقتني الشرعية والعرفية ولقائل أن يقول إن الفصول ال تكون لإلدخال وأن 
  حبقيقة وال جماز لدخول اجملاز فيه كما عرفت  احلد غري مانع لصدقه على العلم مع أنه ليس

قوله والتاء إىل آخره هذا جواب عن سؤال مقدر وتقديره أن يقال إذا كانت احلقيقة مبعىن املثبت فينبغي أن تكون 
جمردة عن تاء التأنيث ألن فعيال إذا كان مبعىن مفعول فقياسه أن يسوى فيه بني املذكر واملؤنث تقول رجل جريح 



ة جريح ورجل قتيل وامرأة قتيل وجوابه أن احلقيقة وإن كانت صفة يف األصل إال أن االمسية غلبت عليها وامرأ
  وتركت وصفيتها أال ترى أنك تقول كلمة حقيقة ولفظة حقيقة فإمنا جئ بالتاء لذلك وفعيل إمنا 

غناء بتأنيث املوصوف على تأنيثه يسوي فيه بني املذكر واملؤنث إذا كان باقيا على وصفيته مستعمال مع موصوفه است
وأما إذا غلبت عليها االمسية وقطعت عن املوصوف فقياسه أن يدخل التاء فيه إذا قصد به املؤنث كما يقال أكيلة 
ونطيحة وجيوز أن يقال دخول التاء فيه عالمة لنقل اللفظ من الوصفية إىل االمسية وهو أقرب إىل لفظ الكتاب إال 

  داللة للتاء على النقل أنه مدخول فإنه ال 
قال واجملاز مفعل من اجلواز مبعىن العبور وهو املصدر أو املكان نقل إىل الفاعل مث إىل اللفظ املستعمل يف معىن غري 

  موضوع له يناسب املصطلح 
اجلواز إطالق لفظ اجملاز على املعىن املصطلح عليه بني إال أنه جماز لغوي حقيقة عرفية وذلك ألن اجملاز مشتق من 

واجلواز معناه التعدي والعبور تقول جزت الدار أي عربهتا ووزن اجملاز مفعل ألن أصله جموز فقلبت واوه ألفا بعد 
نقل حركتها إىل اجليم واملفعل يستعمل حقيقة يف الزمان واملكان واملصدر تقول قعدت مقعد زيد وتريد قعوده أو 

يف األصل حقيقة إما يف املصدر الذي هو اجلواز وإما يف مكان التجوز زمان قعوده أو مكان قعوه فيكون لفظة اجملاز 
أو زمانه ونقل لفظ اجملاز من ذلك إىل الفاعل وهو اجلائز أعين املنتقل ملا بينهما من العالقة والعالقة إن نقل من 

اجملاز املستعمل املصدر هي اجلزئية ألن املشتق منه جزء من املشتق كقولك هذا رجل عدل أي عادل وإن نقل من 
  يف املكان فهي إطالق اسم احملل وإرادة احلال مثل سال الوادي 

وأما اجملاز املستعمل يف الزمان فقد ترك املصنف ذكره كأنه للجزم بأن اجلازم غري مأخوذ منه إذ ال عالقة بينهما مث 
ا اللفظ فعرض ميتنع عليه االنتقال فنقل اجلائز حقيقة إمنا يطلق على األجسام إذ اجلواز االنتقال من حني إىل حني وأم

  لفظ اجملاز من معىن اجلائز إىل املعىن املصطلح 
قال صاحب الكتاب وهو اللفظ املستعمل يف معىن غري موضوع له يناسب املصطلح وإطالقه على هذا املعىن على 

  سبيل التشبيه فإن تعدية اللفظ من معىن 

ان فيكون إطالق لفظ اجملاز على املعىن للمصطلح جمازا يف املرتبة الثانية إىل معىن كاجلائز يتعدى من مكان إىل مك
  حقيقة عرفية 

  وقوله اللفظ املستعمل قد عرفت شرحهما فيما سبق 
  وقوله يف معىن غري موضوع له خيرج احلقيقة ويقتضي أن اجملاز غري موضوع وكان األحسن أن يزيد بوضع أول 

   فوائد وقوله يناسب املصطلح أشار به إىل
إحداها أن يشمل احلد كل جماز من شرعي وعريف عام وخاص ولغوي فإن االصطالح أعم من أن يكون بالشرع أو 

  العرف أو اللغة 
  والثانية أن ينبه على اشتراط العالقة يف اجملاز 

  أعلم والثالثة أن حيترز عن العلم املنقول مثل بكر وكلب فإنه ليس مبجاز ألنه مل ينقل لعالقة واهللا 
  قال وفيه مسائل 

  األوىل احلقيقة اللغوية موجودة وكذا العرفية العامة كالدابة وحنوها واخلاصة كالقلب والنقض والفرق واجلمع 
  احلقيقة متعددة بال خالف وإىل ما تتعدد فيه اختالف فقال قائلون إىل ثالثة اللغوية والعرفية بنوعيها والشرعية 



د علمت من هذا االتفاق على إمكان اللغوية والعرفية وأما الوجود فال نزاع يف واقل آخرون األوليني فقط وق
وجود اللغوية وكيف وال شك يف وجود ألفاظ مستعملة يف معان وذلك إن كان بالوضع فقد حصل الغرض وإال 

املعىن اجملازي فيلزم أن يكون جمازا فيها وهو باطل ألن شرط اجملاز حصول املناسبة اخلاصة بني املوضوع األصلي و
  وذلك ال ميكن إال بعد ثبوت املوضوع األصلي 

  وأما العرفية فاعلم أوال أن اللفظة العرفية هي اليت نقلت عن موضوعها 

األصلي إىل غريه بعرف االستعمال وهي منقسمة إىل خاصة وعامة حبسب الناقلني فإن كان الناقل طائفة خمصوصة 
  ت عامة وقد ذهب األكثرون إىل وقوع العرفية العامة وهي على قسمني مسيت خاصة وإن كانت عامة الناس مسي

أحدمها أن يكون االسم قد وضع ملعىن عام مل خيصص بالعرف العام ببعض أنواعه كلفظ الدابة فإنه موضوع لكل ما 
  يدب على وجه األرض وخصصها العرف العام بذات احلوافر 

ع ملعىن مث كثر استعماله فيما له نوع مناسبة ومالبسة حبيث ال يفهم وثانيهما أن يكون االسم يف أصل اللغة قد وض
املعىن األول كالغائط فإنه موضوع يف األصل للمكان املطمئن من األرض اليت تقضى فيها احلاجة غالبا وأطلقه 

اصة فال نزاع العرف على اخلارج املستقذر من اإلنسان كناية عنه باسم حمله لنفرة الطباع عن التصريح به وأما اخل
يف وقوعها إذ هو معلوم بالضرورة بعد استقراء كالم الطوائف من ذوي العلوم والصناعات اليت ال يعرفها أهل اللغة 
  كالقلب والنقض واجلمع والفرق يف اصطالح النظار وستعرف معاين هذه األمور يف كتاب القياس إن شاء اهللا تعاىل 

أثبت املعتزلة مطلقا واحلق أهنا جمازات لغوية اشتهرت ال موضوعات مبتدأة قال واختلف يف الشرعية فمنع القاضي و
  وإال مل تكن عربية فال يكون القرآن عربيا وهو باطل لقوله تعاىل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وحنوه 

  احلقيقة الشرعية هي اللفظة اليت استفيد وضعها للمعىن من جهة الشرع وأقسامها املمكنة أربعة 
  أن يكون اللفظ واملعىن معلومني ألهل اللغة لكنهم مل يضعوا ذلك االسم لذلك املعىن  األول

  والثاين أن يكونا غري معلومني هلم 
  الثالث أن يكون اللفظ معلوما هلم واملعىن غري معلوم 

احلقيقة  الرابع عكسه واملنقولة الشرعية من هذه األقسام إمنا هي األول والثالث فاملنقولة الشرعية أخص من
الشرعية مث من املنقولة ما نقل إىل الدين وأصوله كاإلميان واإلسالم والكفر والفسق وخيص بالدينية فهي إذن أخص 

  من املنقولة الشرعية 
  فإن قلت فهذه األقسام املمكنة هل هي واقعة كلها تفريعا على القول باحلقيقة الشرعية 

ما األول فهو كلفظ الرمحن هللا فإن هذا اللفظ كان معلوما هلم وكذا قلت قال صفي الدين اهلندي األشبه وقوعها أ
صانع العامل كان معلوما هلم بدليل قوله تعاىل ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن اهللا لكن مل يضعوه هللا 

  ادعوا الرمحن  تعاىل ولذلك قالوا ما نعرف الرمحن إىل رمحان اليمامة حني نزل قوله تعاىل قل ادعوا اهللا أو
وأما الثاين فهو كأوائل السور عند من جيعلها امسا هلذا أو للقرآن فإهنا ما كانت معلومة على هذا الترتيب وال 

  القرآن وال السور 
وأما الثالث فكلفظ الصالة والصوم وأمثاهلا فإن هذه األلفاظ كانت معلومة هلم ومستعملة عندهم يف معانيها 

  شرعية ما كانت معلومة هلم املعلومة ومعانيها ال
وأما الرابع فهو كلفظ األب فإنه قيل إن هذه الكلمة مل تعرفها العرب ولذلك قال عمر رضي اهللا عنه ملا نزل قوله 



تعاىل وفاكهة وأبا هذه الفاكهة فما األب ومعناه كان معلوما هلم بدليل أن له امسا آخر عندهم حنو العشب هذا 
ذا عرفت احلقيقة الشرعية فنقول أما إمكاهنا فقد نقل مجاعة االتفاق عليه وأبو احلسني كالم صفي الدين اهلندي إ

  البصري ملا حكى يف املعتمد عن قوم من املرجئة أهنم نفوا احلقائق الشرعية قال ونقض عللهم يدل 

وقالوا نقل الشارع هذه على أهنم أحالوا ذلك وأما وقوعها فذهبت املعتزلة واخلوارج وطائفة من الفقهاء إليه مطلقا 
األلفاظ من الصالة والصيام وغريمها من مسمياهتا اللغوية وابتدأ وضعها هلذه املعاين فليست حقائق لغوية وال 

جمازات عنها وأنكره القاضي أبو بكرمطلقا وزعم أن لفظ الصالة والصوم وغريمها يف الشرع مستعمل يف املعىن 
شارع شرط يف االعتداد هبما أمورا أخر حنو الركوع والسجود والكف عن اللغوي وهو الدعاء واإلمساك لكن ال

اجلماع والنية فهو منصرف بوضع الشرط ال بتغري الوضع وشدد النكري على خمالفيه وقال قد تبعهم شرذمة من 
غزايل واإلمام الفقهاء احلائدين عن التحقيق وما راموا مرامهم بيد أهنم زلوا عن سواء الطريق وذهب إمام احلرمني وال

وأتباعه منهم صاحب الكتاب إىل التفصيل فاثبتوا من املنقوالت الشرعية ما كان جمازا لغويا كما يف احلقائق العرفية 
دون ما ليس كذلك بل كان منقوال عنها بالكلية وهذا معىن قول املصنف جمازات لغوية اشتهرت ال موضوعات 

 يقطع النظر عنه حالة االستعمال بل استعملت يف هذه املعاين ملا بينها وبني مبتدأة أي مل تستعمل يف املعىن اللغوي ومل
تقول بنيت وقد ... املعاين اللغوية من العالقة فالصالة مثال ملا كانت يف اللغة عبارة عن الدعاء خبري قال الشاعر 

نوما فإن جلنب ... ي عليك مثل الذي صليت فاعتمض... يا رب جنب أيب األوصاب والوجعا ... قربت مرحتال 
  ... املرء مضطجعا 

كانت باملعىن اللغوي جزءا منها باملعىن الشرعي الشتمال ذات األركان على الدعاء فكان إطالقها على املعىن 
الشرعي من باب التسمية للشيء باسم بعضه وهو جماز لغوي اشتهر وصار باالشتهار حقيقة شرعية وكذلك الصوم 

  ... حتت العجاج وأخرى تعلك اللجما ... خيل صيام وخيل غري صائمة ... قال الشاعر  فإنه يف اللغة اإلمساك
ويف الشرع اسم لإلمساك عن الطعام والشراب مع انضمام أمور أخر إليه وكذا احلج فإنه يف اللغة القصد قال 

  حيجون سب الزبرقان املزعفرا ... واشهد من عرف حلوال كثرية ... الشاعر 

يت يقول يكثرون االختالف إليه وهو يف الشرع اسم للمناسك املعروفة من مجلتها القصد وكذلك فإن ابن السك
  سائر األمساء الشرعية وذهب اآلمدي إىل التوقف يف املسألة 

فائدة قال الشيخ أبو إسحاق هذه أول مسألة نشأت يف اإلعتزال وقالت املعتزلة باملنزلة بني املنزلتني أي جعلوا 
  متوسطة بني الكفران واإلميان ملا علموا أن اإلميان يف اللغة التصديق والفاسق موحد مصدق  الفسق منزلة

فقالوا هذه حقيقة اإلميان يف اللغة ونقل يف الشرع إىل من مل يرتكب شيئا من املعاصي فمن ارتكب شيئا منها خرج 
على موضوعه يف اللغة وأن األلفاظ اليت  عن اإلميان ومل يبلغ الكفر مث اختار الشيخ أبو إسحاق أن اإلميان يبقى

ذكرناه من الصالة والصيام واحلج وغري ذلك منقولة قال وليس من ضرورة النقل أن يكون يف مجيع األلفاظ وإمنا 
يكن على حسب ما يقوم عليه الدليل ورأيت يف كتاب تعظيم قدر الصالة لإلمام اجلليل حممد بن نصر عن أيب عبيد 

  الشارع نقل اإلميان عن معناه اللغوي إىل الشرعي بأنه نقل الصالة واحلج وحنومها إىل معان أخر  أنه استدل على أن
قال فما بال اإلميان وهذا يدل على ختصيص حمل اخلالف باإلميان وهو الذي وقع فيه النزاع يف مبتدأ ظهور 

األلفاظ موضوعات مبتدأة مل تكن عربية  االعتزال قوله وإال مل تكن عربية استدل على ما اختاره بأنه لو كانت تلك
  واملالزمة ظاهرة وإذا كانت غري عربية يلزم أن يكون القرآن غري عريب 



لوقوعها فيه وذلك باطل لقوله تعاىل إنا أنزلناه قرآنا عربيا وحنوه كقوله تعاىل أأعجمي وعريب فدل على أهنا عربية 
ظر ألنه ال يبطل إال مذهب املعتزلة فقط وقد رد إمام احلرمني على أعين الصالة والصيام واحلج ونظائرها وهذا فيه ن

القاضي بأن محلة الشريعة جممعون على أن الركوع والسجود من الصالة ومساق ما ذكره أن املسمى بالصالة 
  الدعاء فحسب وليس األمر كذلك 

لنا معارض مبا يقال أنه بعضه قيل تلك قال قيل املراد بعضه فإن احلالف على أال يقرأ القرآن حينث بقراءة البعض ق
كلمات قالئل فال خترجه عن كونه عربيا كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية قلنا خيرجه وإال ملا صح االستثناء قيل 
يكفي يف عربيتها استعماهلا يف لغتهم قلنا ختصيص ألفاظ باللغات حبسب الداللة قيل منقوض باملشكاة والقسطاس 

  جيل قلنا وضع العرب فيها وافق لغة أخرى واإلسترباق والس
  اعترضت املعتزلة على الدليل الذي أورده يف الكتاب بأربعة وجه 

األول أن اآلية ال تدل على أن القرآن كله عريب بل على أن بعضه عريب ألن القرآن يطلق على جمموعه وعلى كل 
أن احلالف على أال يقرأ القرآن حينث بقراءة جزء من أجزائه ويصدق صدق املواطئ على جزئياته ويدل على هذا 

بعضه وأجاب بأن ما استدللتم به من صورة احللف وإن دل على أن املراد بالقرآن البعض فهو معارض بقولنا إال 
آية والسورة بعض القرآن فإنه لو أطلق القرآن على ذلك حقيقة مل يكن إلدخال البعض معىن وأيضا فبعض الشيء 

  تعارضا تساقطا وسلم ما ذكرناه من الدليل غري الشيء وإذا 
وأعلم أن ما ذكره املصنف من احلنث يف هذه الصورة تبع فيه اإلمام وليس كما ذكر فالذي نص عليه الشافعي 

  رضي اهللا عنه يف األم ونقله 

  الرافعي عنه خالف ذلك وقد رأيت نصه يف األم يف اجلزء السابع من باب جامع الترتيب 
عنه ما نصه ولو قال رجل لعبد له مىت مت وأنت مبكة فأنت حر ومىت مت وقد قرأت القرآن فأنت  قال رضي اهللا

حر فمات السيد والعبد مبكة وقد قرأ القرآن كله كان حرا وإن مات وليس العبد مبكة أو مات ومل يقرأ القرأن كله 
  مل يعتق هذا لفظه 

ا قرأت القرآن فأنت حر مل يعتق إال بقراءة اجلميع وكذا قال وقال الشيخ أبو حامد يف التعليقة إذا قال لعبده إذ
  احملاملي يف التجريد هذا هو املذهب يف املسألة وال يعرف ما خيالفه 

الوجه الثاين إنا ال نسلم أنه يلزم من كون تلك األلفاظ غري عربية أال يكون القرآن عربيا فإن تلك كلمات قالئل 
كما أن األلفاظ العربية القليلة إذا وقعت يف قصيد فارسية ال خترجها عن كوهنا  فال خيرج القرآن عن كونه عربيا

فارسية وأجاب بأهنا خترجه عن كونه عربيا والكلمات القالئل خترج القصيدة عن أن تكون فارسية والدليل على 
  ذلك صحة االستثناء ذلك أن تقول القصيدة فارسية إال موضع كذا منها 

كفي يف كون هذه األلفاظ عربية استعمال العرب هلا من حيث اجلملة وحينئذ فاستعمال الشارع الوجه الثالث أنه ي
هلا يف غري املعىن اللغوي ال خيرجها عن ذلك وأجاب بأن املقدار غري كاف يف كوهنا عربية ألن ختصيص األلفاظ 

عربية وإال فال وشك أن تلك  باللغات حبسب داللتها على معانيها فإن كانت داللتها من جهة لغة العرب كانت
  األلفاظ ال تدل على معانيها من تلك احليثية 

واعلم أن املصنف مل يرتب هذه االعتراضات الثالث على الوجه الالئق فإن مقتضى النظم الطبيعي تقدم هذا الثالث 
  لمنا لكن ال مث اإلتيان بالثاين مث باألول فيقال ال نسلم أهنا غري عربية بل يكفي استعماهلا عندهم س



  خترج القرآن عن كونه عربيا لقلتها سلمنا ولكن ذلك غري ممتنع ألن املراد من قوله تعاىل قرآنا عربيا هو البعض 
الوجه الرابع أنه لو صح ما ذكرمت لزم أال يشتمل القرآن على لفظ غري عريب وليس كذلك فإن املشكاة فيه وهي 

املشكاة الكوة اليت ال تنفذ والقسطاس بالرومية امليزان واإلستربق عجمية وكذا القسطاس واإلستربق والسجيل و
بالفارسية الديباج الغليظ والسجيل احلجر من الطني وأجاب بأنا ال نسلم أن هذه األلفاظ غري عربية بل غايته أن 

  وضع العرب فيها وافق لغة أخرى كالصابون والتنور وأن اللغات فيها متفقة 
املصنف خيتار أن املعرب مل يقع يف القرآن وقد تبع اإلمام يف ذلك وهو الذي نصره القاضي  تنبيه عرفت من هذا أن

يف كتاب التقريب ونص عليه الشافعي يف الرسالة يف باب البيان اخلامس فقال ما نصه وقد تكلم يف العلم من لو 
منهم قائل إن يف القرآن عربيا  أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان اإلمساك أوىل به وأقرب إىل السالمة فقال

وأعجميا والقرآن يدل على أنه ليس من كتاب اهللا شيء إال بلسان العرب ووجدنا قائل هذا القول ومن قبل ذلك 
منه تقليدا له وتركا للمسألة له عن حجته ومسألة غريه ممن خالفه وبالتقليد أغفل من أغفل منهم واهللا يغفر لنا وهلم 

ن عباس وعكرمة وقوعه وهو الذي اختاره ابن احلاجب واستدل عليه بإمجاع النحاة على أن هذا نصه ونقل عن اب
ابراهيم ال ينصرف للعلمية والعجمية وذلك ال جيديه شيئا إذا كان حمل اخلالف مقصورا على أمساء األجناس غري 

  شامل لألعالم 
  قال صفي الدين اهلندي وهو الذي جيب أن يكون 

  رع اخترع معاين فال بد هلا من ألفاظ قلنا كفى التجوز قال وعورض بأن الشا
قد عرفت ما طعنت به املعتزلة يف مقدمات الدليل الذي احتج به املصنف وما أجيبوا به وقد انتقلوا اآلن إىل 

  املعارضة بوجهني 
  أحدمها وهو إمجايل أن الشارع اخترع معاين مل تكن متعلقة قبل الشرع 

ب أن يوضع هلا اسم ألهنا من مجلة املعاين اليت متس احلاجة إىل التعبري عنها وهي األسامي بل حدث تعلقها بعده فوج
اليت تطلق عليها كالصالة واحلج ال مدخل للعرب يف إطالقها عليها إذ وضع األلفاظ مسبوق بتعلق املعاين وهم مل 

  يتعلقوها قبل الشرع وال خطرت هلم ببال 
يعقلوها وال خطرت هلم ال من حيث اجملموع وال من حيث اجلزء فممنوع فإهنم وأجاب بأنه إن عنيتم بقولكم ما 

تعقلوها من حيث اجلزء كما يف الصالة وإن عنيتم أنه مل خيطر هلم من حيث اجملموع فمسلم ولكن ال نسلم أنه ال 
جوز كاف هنا مدخل للعرب حينئذ فيها فإنه يكون من باب إطالق اجلزء على الكل وهو أحد أنواع اجملاز والت

  حلصول املقصود الذي هو اإلفهام به 
قال وبأن اإلميان لغة هو التصديق ويف الشرع فعل الواجب ألنه اإلسالم وإال مل يقل من مبتغيه لقوله تعاىل ومن يبتغ 

ملؤمنني غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه ومل جيز استثناء املسلم من املؤمن وقد قال تعاىل فأخرجنا من كان فيها من ا
فما وجدنا فيها غري بيت من املسلمني واإلسالم هو الدين لقوله تعاىل إن الدين عند اهللا اإلسالم والدين فعل 

  الواجبات لقوله تعاىل وذلك دين القيمة 
قلنا يف الشرع تصديق خاص وهو غري اإلسالم والدين فإهنما االنقياد والعمل الظاهر وهلذا قال تعاىل قل مل تؤمنوا 

  كن قولوا أسلمنا وإمنا جاز االستثناء لصدق املؤمن على املسلم بسبب أن التصديق شرط صحة اإلسالم ول
الوجه الثاين من وجهي املعارضة وهو تفصيلي وتقريره أن اإلميان يف اللغة هو التصديق ويف الشرع فعل الواجبات 

  ى فتكون احلقيقة الشرعية مبعىن أهنا حقائق مبتدأة واقعة وهو املدع



  أما املقدمة األوىل فبالنقل عن أئمة اللغة ومنه قوله تعاىل وما أنت مبؤمن لنا أي مبصدق لنا 
وأما الثانية فألن اإلميان هو اإلسالم واإلسالم هو الدين والدين هو فعل الواجبات فاإلميان فعل الواجبات إمنا قلنا 

  إن اإلميان هو اإلسالم لوجهني 
  ك مل يكن مقبوال من مبتغيه لقوله تعاىل ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه أحدمها أنه لو مل يكن كذل

والثاين أنه تعاىل استثىن بعض املسلمني من املؤمنني يف قوله تعاىل فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني فما وجدنا فيها 
  راج بعض األول غري بيت من املسلمني ولوال االحتاد ملا صح االستثناء ألن االستثناء إخ

فإن قلت أين اإلستثناء وليس هنا إال لفظة غري وهي ظاهر يف الوصفية قلت هي هنا مبعىن إال ألنه لو كانت على 
ظاهرها لكان التقدير فما وجدنا فيها املغاير لبيت املؤمنني أنه فيكون املنفي إذ ذاك بيوت الكفار وهو باطل ألنه 

ء مفرغ فيحتاج إىل تقدير شيء عام منفي يكون هو املسنثىن منه وال بد من تقيد وجد فيها بيوهتم فتقرر أنه استثنا
ذلك العام بكونه من املؤمنني وإال يلزم انتفاء ثبوت الكفار وقد عرفت بطالنه فيكون تقدير اآلية واهللا أعلم فما 

اهر موقع املضمر وإمنا قلنا وجدنا فيها أحدا من املؤمنني إال أهل بيت من املسلمني أي منهم ويكون قد أوقع الظ
الدين إن اإلسالم هو الدين لقوله تعاىل إن الدين عند اهللا اإلسالم وإمنا قلنا الدين فعل الواجبات لقوله تعاىل وما 

أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة أي دين امللة 
  ه ذلك عائد إىل مجيع ما تقدم ذكره فوجب أن يكون الكل مسمى بالدين املستقيمة وقول

قوله قلنا يف الشرع إىل آخره هذا هو اجلواب عن هذا الوجه الثاين وتقريره أن يقال ال نسلم أن اإلميان يف الشرع 
سلم يف مجيع ما هو اإلسالم وإمنا اإلميان يف الشرع عبارة عن تصديق خاص وهو تصديق الرسول صلى اهللا عليه و 

  علم جميئه بالضرورة وهو هبذا االعتبار غري اإلسالم وغري الدين فإهنما يف اللغة االنقياد 

ويف الشرع العمل الظاهر وهذا هو التحقيق يف انفصال اإلسالم عن اإلميان وإن كان كل منهما شرطه الشارع يف 
ه ما مل يساعده القلب باالعتقاد واإلميان عبارة عن االعتبار باآلخر فإن اإلسالم عبارة عن التلفظ وال يعترب ب

التصديق بالقلب وال يكفي ما مل يتلفظ بالشهادتني إذا أمكنه ذلك ويدل على انفصال اإلسالم عن اإلميان صريح 
ولوا قوله تعاىل يف حق املنافقني قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أي واهللا أعلم إن الذي وقع منكم ليس بإميان حىت تق

حنن مؤمنون وإمنا هو إسالم ألنه فعل ظاهر من غري تصديق بالقلب فال تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا ألنه هو الذي 
  وقع منكم 

  فإن قلت وقع من املنافقني إسالم 
قلت وقع منهم اإلسالم باللسان الذي هو غري معترب شرعا وجيوز أن يقال مل يقع منهم إسالم وجيعل تصديق القلب 

نا يف اإلسالم شرعا ال شرطا ولكن يعضد األول قوله تعاىل ولكن قولوا أسلمنا قوله وإمنا جاز االستثناء جواب رك
عن قوهلم لو غاير اإلميان اإلسالم مل جيز االستثناء املسلم من املؤمنني وتوجيهه أن يقال استثناؤه منه ال يدل على أنه 

ل ملكت احليوان إال الفرس فاحليوان غري الفرس ألنه أعم واألعم من هو وإمنا بدل على أنه يصدق عليه كقول القائ
حيث هو مغاير لألخص ومع ذلك فقد استثىن منه لصدق احليوان إذا عرفت هذا فالصدق حاصل يف املؤمن مع 

املسلم ألن شرط صحة اإلسالم الذي هو التصديق وهذا مسوغ الستثناء املسلم من املؤمن ألنه كلما صدق املسلم 
صدق املؤمن لكونه شرطه وال ينعكس بدليل من كان مؤمنا تاركا لألفعال الظاهرة فصحة االستثناء ثابتة لصدق 

املؤمن على املسلم وال يلزم كون املسلم مؤمنا أن يكون اإلسالم هو اإلميان فإن الكاتب ضاحك والكتابة غري 



املؤمن ولقائل أن يقول اإلميان على هذا شرط صحة الضحك والنزاع إمنا هو اإلسالم مع اإلميان ال يف املسلم مع 
  اإلسالم واالعتداد به ال شرط وجود اإلسالم فال يلزم أن ينتفي اإلسالم بانتفاء اإلميان إال أن جيعلوا 

اإلميان شرطا يف صدق اإلسالم ال يف صحته أو ركنا يف اإلسالم وما دللتم على شيء منهما وقد جنز القول يف 
ذكر املصنف متمسك القاضي أيب بكر ومن متمسكاته أن القرآن مشتمل على هذه األلفاظ فلو كانت املسألة ومل ي

حقائق شرعية لكانت غري عربية لفقدان وضع العرب إياها هلذه املعاين فيلزم خروج القرآن عن كونه عربيا بكليته 
فهمناها الشارع قبل تكليفنا هبا وإال وقد قررمت بطالنه وجواب هذا يعلم مما سبق ومنها لو كانت حقائق شرعية ل

  يلزم أن يكون كلفنا مبا ال نفهمه وال آحاد تدل على وقوع ذلك فضال عن التواتر 
  وأجيب عن هذا بأنه ال يلزم من تفهيم الشارع أن ينقل بتواتر وال آحاد جلواز حصول التفهم بالقرائن واهللا أعلم 

عبارة عن تصديق الرسول بكل ما جاء به وهذا مذهب الشيخ أيب وقد علمت مبا سبق أن اإلميان يف االصطالح 
احلسن رضوان اهللا عليه وقال أكثر السلف وعليه بعض املعتزلة واخلوارج إنه تصديق باجلنان وإقرار باللسان وعمل 

  ررمها باألركان وفيه مذاهب أخر كثرية ليس هذا حملها ورام السهيلي التفرقة بني اإلميان والتصديق من وجهني ق
أحدمها أن التصديق ال بد وأن يكون يف مقابله خرب صادق وقد يكون عن نظر وفكر فإذا نظرت يف الصنعة وعرفت 
هبا الصانع آمنت به مل تكن به مصدقا خبرب إذ ال خرب هناك فإذا جاء اخلرب كنت به مصدقا وحنن نقول يف جواب هذا 

احلال فلم يكن التصديق إال يف مقابلة خرب واقع بلسان احلال فإن إن الصنعة ملا عرفتنا الصانع كانت خمربة بلسان 
  قال التصديق ال يكون إال يف مقابلة خرب بلسان املقال قلنا من أين لك هذا التقيدد 

الثاين أن التصديق قد يكون بالقلب وأنت ساكت تقول مسعت احلديث فصدقته واإلميان ال بد من اجتماع اللفظ 
لتعديه بالباء وحنو ذلك وحنن جنيب عن هذا بأن اللفظ شرط يف صحة اإلميان ال ركن منه كما  مع العقد لغة وشرعا

علمت فيما تقدم ويدل عليه مع قوله تعاىل قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إمجاع األمة على أن من عرف اهللا بقلبه 
  وعجز عن التلفظ بالشهادتني كان مؤمنا فائزا وباهللا التوفيق 

وع األول النقل خالف األصل إذ األصل بقاء األول وألنه يتوقف على األول ونسخه ووضع ثان فيكون قال فر
  مرجوحا 

  هذه مسائل مفرعة على جواز النقل 
األول أنه على خالف األصل مبعىن أنه إذا دار اللفظ بني احتمال النقل واحتمال عدمه كان احتمال عدمه أرجح 

  لوجهني 
  الوضع األول املنقول عنه البقاء إذ األصل بقاء ما كان على ما كان أحدمها أن األصل يف 

والثاين أن النقل يتوقف على ثالثة أشياء الوضع األصلي مث نسخه مث وضع ثان وعدم النقل ال يتوقف إال على واحد 
  وما كان متوقفا على أمور كان مرجوحا بالنسبة إىل املتوقف على أمر واحد 

الشرعية املوجودة املتواطئة كاحلج واملشترك كالصالة الصادقة على ذات األركان وصالة قال الثاين األمساء 
  املصلوب واجلنازة واملعتزلة مسوا أمساء الذوات دينية كاملؤمن والفاسق 

  هذا الفرع يف أن الشارع هل نقل األمساء واألفعال واحلروف أم نقل البعض دون البعض 
قل فيها وقد قدمنا انقسامها إىل متباينة ومترادفة ومتواطئة ومشتركة ومشككة فلينظر فنقول أما األمساء فقد وجد الن

  يف واحد واحد أما املتباينة ة فقد وجدت كالصوم والصالة وأمهل يف الكتاب ذكر هذا القسم لوضوحه 



األصل فتتقدر بقدر  وأما املترادفة فقد أمهل ذكرها أيضا فقال اإلمام األظهر أهنا مل توجد ألهنا ثبتت على خالف
  احلاجة وتابعه صاحب التحصيل 

وقال صفي الدين اهلندي األظهر أهنا وجدت وهذا هو الصحيح لوجد أن الواجب والفرض ومها مترادفان عند 
الشافعي رضي اهللا عنه واإلمام يوافق على ذلك واإلنكاح والتزويج عند الشافعي أيضا وأما املتواطئة فموجودة 

  املصنف باحلج فإنه يطلق على اإلفراد والتمتع والقرآن وهذه الثالثة أيضا ومثل هلا 

مشتركة يف املاهية وهي اإلحرام والطواف والوقوف والسعي وأما املشترك فاختلفوا يف وقوعها وجزم املصنف 
  بوقوعها 

اول ما ال قراءة فيها قال اإلمام وهو احلق ألن لفظ الصالة مستعمل يف معاين شرعية ال جيمعها جامع ألن لفظها يتن
كصالة األخرس وما ال سجود فيه وال ركوع كصالة اجلنازة وما ال قيام فيه كصالة القاعد والصالة باإلمياء على 

مذهب الشافعي رضي اهللا عنه وهي اليت عرب عنها يف الكتاب بصالة املصلوب فإنه ال شيء من ذلك فيها وليس بني 
  إلمام هذه األشياء قدر مشترك هذا كالم ا

قال اهلندي وهو ضعيف ألن كون الفعل واقعا بالتحرم والتحلل منه مشترك بني تلك الصلوات فلم ال جيوز أن 
يكون مدلوهلا قال واألقرب أهنا متواطئة بالنسبة إىل الكل إذ التواطؤ خري من االشتراك مث ذكر اهلندي أن األشبه 

والتراب وعلى ما يدبغ به كان ذلك ليس باشتراك معنوي إذ  وقوع املشتركة ومثل هلا بإطالق الطهور على املاء
ليس بينها معىن مشترك يصلح أن يكون مدلول اللفظ ولقائل أن يقول مل اكتفيت بالتحلل والتحرم يف الصالة قدرا 

  مشتركا ومل تكتف باشتراك املاء والتراب وآلة الدباغ يف إزالة املانع قدرا مشتركا 
وقوعها أيضا وقد أمهلها املصنف يف الكتاب وهي كالفاسق بالنسبة إىل من فعل الكبرية وأما املشككة فالظاهر 

  الواحدة ومن فعل الكبائر العديدة فإن تناوله للثاين بطريق أوىل 
قوله واملعتزلة أي أن املعتزلة ملا أثبتوا احلقائق الشرعية قسموها إىل أمساء األفعال وأمساء الذوات املشتقة من تلك 

عال فاألول كالصوم والصالة والثاين كاسم الفاعل مثل زيد مؤمن واسم املفعول مثل زيد مقروء عليه وأفعل األف
التفضيل حنو أفضل من عمرو ومسوا هذا القسم بالدينية تفرقة بينه وبني األول وأن اشتراك الكل عندهم يف كونه 

قول عن املعتزلة أن الدينية هي األمساء املنقولة شرعا شرعيا هكذا نقل اإلمام وتبعه صاحب الكتاب وفيه نظر فإن املن
  إىل أصل الدين كاإلميان والكفر 

  وأما الشرعية فكالصالة والصوم كذا عزاه إليهم طائفة منهم القاضي وإمام احلرمني والغزايل فقال إمام احلرمني 
  قالت املعتزلة األلفاظ تنقسم إىل ثالثة أقسام 

ي اإلميان والكفر والفسق فهي عندهم منقولة إىل قضايا يف الدين فاإلميان يف اللسان أحدها األلفاظ الدينية وه
التصديق والكفر من الكفر وهو الستر والفسق اخلروج وهذا الذي ذكروه يف قواعدهم يف أن مرتكب الكبرية ليس 

  مؤمنا دينا وليس كافرا أيضا وإمنا هو فاسق 
  قارة على قوانني اللسان والقسم الثاين األلفاظ اللغوية وهي ال

والقسم الثالث األلفاظ الشرعية وهي الصالة والصوم وأخواهتا فهي مستعملة يف فروع الشرع هذا لفظه يف الربهان 
وهو الذي ذكره يف كتاب التلخيص الذي اختصره من التقريب واإلرشاد للقاضي وكذلك أورده الغزايل وهذا هو 

  التحقيق يف نقل مذهب القوم 



احلروف مل توجد والفعل يوجد بالتبع تقدم الكالم يف االسم وأما احلرف فلم يوجد واستدل عليه اإلمام قال و
  باالستقراء 

وأما الفعل فلم يوجد بطريق األصالة لالستقراء ووجد بطريق التبعية ألن الفعل صغة تدل على صدور املصدر من 
كذلك كصلى وإن كان لغويا كان مثله فيكون الفعل  الفاعل فاملصدر إن كان شرعيا كالصالة كان الفعل أيضا

شرعيا أمر حصل بالعرض ال باألصالة وكالم املصنف مصرح بأن احلرف مل يوجد ال بطريق األصالة وال بطريق 
التبعية واحلق مساواته للفعل فإن نقل متعلق معاين احلروف من املعاين اللغوية إىل املعاين الشرعية مستلزم لنقلها أيضا 

  ال فرق يف ذلك بني الفعل واحلرف كما يف أنواع اجملاز ف
فائدة قد تقرر أن األلفاظ هي املستعملة من الشارع أما األمساء وهي على قسمني منها ما وضعه بإزاء املاهيات 

  اجلعلية وذلك معروف كالصالة وأمثاهلا ومنها األمساء املتصلة باألفعال وسنذكرها إن شاء اهللا مع الفعل 

الفعل واحلرف فقد علمت أن التحقيق فيهما أهنما مستويان والفعل ينقسم إىل ماض وأمر ومضارع واألمساء  وأما
املتصلة باألفعال مثانية املصدر واسم الفاعل واسم املفعول والصفة املشبهة وأفعل التفضيل واسم الزمان واسم املكان 

يف شيء أصال إال لفظ أشهد يف الشهادة فإهنا تعينت ومل يقم واسم اآللة أما الفعل املضارع فلم يستعمل يف الشرعية 
غريها مقامها وكذا يف اللعان سواء قلنا إنه ميني أو شهادة أو فيه شائبتان وجيوز يف اليمني يف أقسم باهللا وأشهد وال 

  يتعني وال مدخل له يف اإلنشاءات 
فمن اإلنشاءات اليت يعمل به فيها العقود كلها وأما الفعل املاضي فيعمل يف اإلنشاءات خال الشهادة واللعان 

والطالق وأما فعل األمر فهو مسألة اإلجياب واالستحباب يف العقود والطالق ويف الوكالة لو أتى بصيغة أمر حنو بع 
  واشتر 

قال بعض األصحاب هنا ال يشترط القبول خبالف ما إذا أتى بصيغة عند حنو وكلتك والصحيح ال فرق وفعل األمر 
  يعمل به يف كل موضع يعمل باملاضي على الصحيح 

  وأما اسم الفاعل ففي الطالق يف قوله أنت طالق ويعمل به يف الضمان 
  وأما اسم املفعول فيستعمل الطالق والعتق والوكالة ويقرب من هذا أنت حرام وأنت حر وأنت علي كظهر أمي 

وهل هو صريح أو كناية فيه خالف وال يبعد جريان مثل  وأما املصدر فقد استعمل يف الطالق يف قوله أنت الطالق
ذلك يف العتق والنظر يف هذا الفصل طويل ولعلنا نستوعبه يف كتابنا األشباه والنظائر فإن الشيخ صدر الدين ابن 

  املرحل رمحه اهللا تعاىل ذكر هذا يف كتابه األشباه والنظائر وكتابنا كالتهذيب لكتابه أمته اهللا تعاىل 
الثالثة صيغ العقود كبعث إنشاء إذ لو كان إخبار وكان ماضيا أو حاال مل يقبل وإال مل يقع وأيضا إن كذبت مل قال 

  تعترب وإن صدقت 

  فصدقها أما هبا فيدور أو بغريها وهو باطل إمجاعا وأيضا لو قال للرجعية طلقتك مل يقع كما لو نوى اإلخبار 
زوجت وطلقت وفسخت وحنو ذلك المرأته يف أهنا إخبارات عن صيغ العقود والفسوخ مثل بعت واشتريت وت

أمور واقعة يف الزمن املاضي وقد تستعمل يف الشرع أيضا لإلخبار كما لو صدر البيع من إنسان مث قال بعت مريدا 
إخبار عما صدر منه يف الزمان املاضي أما إذا استعملت هذه األلفاظ إلحداث أحكام مل تكن قبلها فهل هي 

رات باقية على وضعها اللغوي أم إنشاءات نقلها الشارع إىل إنشاءات املخصوصة ذهب األكثرون إىل الثاين إخبا
  وهو ما قطع به املصنف 



وقالت احلنفية إهنا إخبارت عن ثبوت األحكام فمعىن قولك بعت اإلخبار عمار يف قلبك فإن أصل البيع هو 
أنه أخرب هبا عما يف ضمريه فيقدر وجودها قبيل اللفظ للضرورة التراضي ووضعت لفظة بعت للداللة على الرضا فك

وغاية ذلك أن يكون جمازا وهو أوىل من النقل هذا حترير مذهبهم فافهمه واستدل األصحاب على كونه إنشاء 
  بدالئل 

بل الطالق أحدها أن اللفظ لو كان إخبارا لكان إما عن ماض أو حال أو مستقبل واألوالن باطالن وإال يلزم أال يق
التعليق ألن التعليق توقف وجود الشيء على شيء آخر واملاضي واحلال قد وجدا فال يقبله لكن الالزم منتف 

لقبوله التعليق إمجاال وإن كان عن مستقبل مل يقع ألن قوله طلقتك إذن مبنزلة قوله ستصريين طالقا والطالق ال يقع 
  بذلك 

انت إما كاذبة أو صادقة فإن كانت كاذبة فال اعتبار هبا وإن كانت صادقة وثانيها لو كانت هذه الصيغ إخبارات لك
فصدقها إما أن حيصل بنفسها أي يتوقف حصوله على حصول الصيغة أو حيصل بغريها إن كان األول لزم الدور 

لوقوع ألن كون اخلرب صدقا وهو بعتك مثال موقوف على اخلرب عنه وهو وقوع البيع فلو توقف املخرب عنه وهو ا
وجود على املخرب وهو بعتك لزم الدور وإن كان الثاين وهو أن حيصل الصدق بغريها فهو باطل باإلمجاع منا ومنهم 

  على عدم الوقوع عند عدم هذه الصيغة 

وثالثهما ان الزوج لو قال لرجعيته يف عدهتا طلقتك ونوى اإلخبار عما مضى مل يقع قطعا وإن مل ينو شيئا أو نوى 
  وقع باالتفاق فلو كان إخبارا مل يقع كما نوى به اإلخبار األشياء 

  فائدتان إحدامها قال القرايف يف الفروق اإلنشاء ينقسم إىل متفق عليه وخمتلف فيه فاجلمع عليه أربعة أقسام 
قسم يف  األول حنو قولنا أقسم باهللا لقد قدم زيد وحنوه فإن مقتضى هذه الصيغة أنه أخرب بالفعل املضارع سيكون منه

املستقبل فكان ينبغي أال يلزمه كفارة هبذا القول ألنه وعد بالقسم ال قسم كقول القائل سأعطيك درمها لكن ملا 
وقع االتفاق على أنه هبذا اللفظ أقسم وأن موجب القسم يلزمه دل ذلك على أنه أنشأ به القسم ال أنه أخرب عن 

هلية واإلسالم ولذلك ال حيتمل التصديق والتكذيب وال يدخله شيء وقوعه يف املستقبل وهذا أمر اتفق عليه يف اجلا
  من لوازم اخلرب 

  قال ولذلك نقول فيه من أحاط به من فضالء النحاة اخلرب القسم مجلة إنشائية يؤيد هبا مجلة خربية 
  الثاين األوامر والنواهي 

  الثالث الترجي والتمين والعرض مثل أال تنزل عندنا فتصيب خريا 
  تحضيض وصيغته أربع هال وأال ولوما ولوال وال

  الرابع النداء حنو يا زيد اختلف النحاة فيه هل فيه فعل مضمر تقديره أنادي زيدا أو احلرف وحده مفيدا للنداء 
  قلت وقد خطأ اإلمام يف التفسري الكبري يف أوائل البقرة من فسر قولنا يا زيد أنادي زيدا من وجوه 

  خرب حيتمل التصديق والتكذيب ويا زيد ال حيتملها منها أن أنادي زيدا 

  ومنها أن قولنا يا زيد يقتضي صريورة زيد خماطبا منادى يف احلال خبالف أنادي زيدا 
ومنها أن يا زيد يقتضي صريورة زيد خماطبا هبذا اخلطاب خبالف أنادي زيدا فإنه ال ميتنع أن خيرب إنسانا آخر بأين 

  أنادي زيدا 
  ادي زيدا إخبار عن النداء واإلخبار عن النداء غري النداء والنداء هو قولنا يا زيد فإذا هو غريه ومنها أن أن



ولقائل أن يقول حاصل هذه األوجه ترجع إىل يا زيد إنشاء وقولنا أنادي زيدا خرب وحنن مننع أن قولنا أنادي زيدا 
  الذي هو مبعىن يا زيد خرب وإمنا هو إنشاء 

  يدا الذي ليس هو هبذا املعىن نعم اخلرب أنادي ز
  قال القرايف وأما املختلف فيه هل هو إنشاء أو خرب فهو صيغ العقود كما تقدم 

  الثانية ذكر القرايف يف التفرقة بني اإلنشاء واإلخبار وجوها 
  أحدها أن اخلرب يقبل التصديق والتكذيب وال كذلك اإلنشاء 

نه كيف ما كان ماضيا أو حاال أو مستقبال واإلنشاء متبوع ملتعلقه فيترتب والثاين أن اخلرب تابع لثبوت خمربه يف زما
  بعده 

والثالث أن اإلنشاء سبب لثبوت متعلقه الذي هو مسببه عقيب آخر حرف أو مع آخر حرف إال أن مينع مانع 
  وليس اخلرب سببا متعلقا مبخربه وإمنا هو مظهر فقط 

أنه إنشاء وليس كذلك الظهار يف قول القائل المرأته أنت علي كظهر أمي خامتة قال القرايف يف الفروق مما يتوهم 
  يعتق الفقهاء أنه إنشاء للظهار كقوله أنت طالق وأن البابني سواء يف اإلنشاء 

قال وليس كذلك مث أطال يف الداللة على أنه خرب واستند إىل قوله تعاىل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن 
  اهتم إال أمهاهتم إن أمه

  الالئي ولدهنم وإهنم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن اهللا لعفو غفور 
فكذهبم اهللا تعاىل يف ثالثة مواطن بقوله ما هن أمهاهتم وأن قوهلم منكر وأنه زور واإلنشاء ال يدخله التصديق 

  والتكذيب واعتضد أيضا باإلمجاع على حترمي الظهار 
ه كذب وإمنا يكون الكذب يف اإلخبار وأورد على نفسه الطالق الثالث حيث كان قال وال سبب لتحرميه إال ان

إنشاء مع كونه حمرما وأجاب بأن احملرم إمنا هو اجلمع بني الطلقات الثالث ال لفظ الطالق وأمعن الكالم فيما حاوله 
ض وحيتمل أن يريد به أن والذي نقوله يف ذلك إن القول القائل أنت علي كظهر أمي حيتمل أن يريد به اخلرب احمل

جيعلها كذلك والظاهر أن املراد الثاين وهو اإلنشاء ولكن الشرع ألغي حكمه وملا ألغاه وكان مقصود الناطق به 
  حتقيق معناه اخلربي مساه الشرع زورا ويناظر هذا من بعض الوجوه 

مة فهذان اإلنشاءان مل يرتب الشرع قوله أنت علي حرام قصد به إنشاء التحرمي والشرع مل يرتب مقتضاه من احلر
عليهما مقتضامها الذي قصده املتكلم بل جعل املرتب على األول أنه إن عاد وجبت الكفارة وحرم الوطء حىت 

يكفر واملرتب على الثاين حكم اليمني من التكفري وغري هذين اإلنشاءين من الطالق والبيع والنكاح وحنو ذلك إذا 
  عليه املقتضى الذي اقتضاه كالم املكلف فصارت اإلنشاءات على قسمني  أنشأه املكلف رتب الشرع

  أحدمها ما اعتربه الشرع وأذن فيه فيفيد كما أراده املنشيء ويترتب عليه حكمه 
  والثاين ما مل يأذن فيه الشرع ومل يعتربه ولكن رتب عليه حكما آخر وهو الظهار والتحرمي 

  أن يسمى هذا اإلنشاء الثاين باطال قال والذي أيده اهللا تعاىل وينبغي 

وأما اإلنشاء األول فإن وقع شروطه الشرعية فصحيح وإال فهو باطل أو فاسد والباطل ال يترتب عليه أثر أصال 
خبالف الباطل يف القسم الثاين وهو الظهار والتحرمي حيث ترتب عليهما حكم شرعي ألن البطالن فيهما إللغاء 

شروط ووجود مفسد والبطالن يف البيع والنكاح وغريمها إما لفوات شرط أو لوجود الشارع إيامها ال لفوات 



  مفسد 
كر الغداة ... أشاب الصغري وأفىن الكبري ... قال الثانية اجملاز إما يف املفرد مثل األسد للشجاع أو يف املركب مثل 

  ... ومر العشى 
  أو فيما حنو أحياين اكتحايل بطلعتك 

   احلقيقة شرع يف اجملاز ملا تناهى القول يف
والشرح أن اجملاز إما أن يقع يف مفردات األلفاظ فقط أو يف تركيبها أو فيهما مجيعا واألول كإطالق األسد على 

الشجاع والثاين كقوله تعاىل وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إميانا رب إهنن أضللن كثريا من الناس وأخرجت األرض 
  أثقاهلا 

أشاب الصغري وأفىن ... ع باجملاز املركب واإلسنادي والعقلي ومثل له يف الكتاب بقول الشاعر ويسمى هذا النو
  ... كر الغداة ومر العشى ... الكبري 

 ...  
فإن مفردات هذا النوع من اجملاز كلها مستعملة يف موضوعاهتا وإمنا التجوز يف إسناد بعضها إىل بعض وذلك حكم 

  ري مستعمالن يف موضوعيهما وكذلك أفىن والكبري لكن إسناد أشاب وأفىن إىل عقلي أال ترى أن أشاب والصغ

كر الغداة ومر العشي هو الذي وقع فيه التجوز لكوهنما مسندين إىل اهللا تعاىل يف نفس األمر ومثله أنبئت الربيع 
  البقل 

اإلسنادين كان ذلك جمازا يف  والضابط فيه أنك مىت نسبت إىل ما ليس مبنسوب إليه لذاته بضرب من املالحظة بني
التركيب وخرج هبذا القيد األخري قول الدهري أنبت الربيع البقل إذ ذلك ليس عنده لضرب من الكالبسة بل هو 

أصلي عنده منتسب إىل من ينتسب إليه حقيقة وهلذا اخترنا التمثيل هلذا النوع بآي الكتاب العزيز فإن اإلثبات 
د جاز أن يكون قائلهما دهريا على أن البيت املذكور يف الكتاب للصلتان العبدي وهو الذي يذكر واألمثلة اليت تور

مسلم يف قصدته اليت هذا البيت منها ما يدل على ذلك وهبذا القيد ينفصل عنه الكذب أيضا ألن الكاذب مل يسند 
لي عنده أو وإن مل يكن كذلك األثر إىل ما أسنده ملشاهبة ذلك اإلسناد إسنادا آخر الذي هو أصلي بل إما ألنه أص

إال أنه مل يالحظ املالحظة واملالحظة قد تكون بأن خيتص الشيء بأثر يوجد األثر عند وجوده وينعدم عند عدمه وهو 
غري صادر عنه لكن اهللا تعاىل أجرى العادة بأن يوجد األثر عند وجوده ويعدمه عند عدمه كنبات البقل مع الربيع 

عدم عند عدمه كاهلالك مع أكل السم يف قوهلم أهلكه السم أو بأن يكون الشيء سبب أو بأن يوجد وإن مل ين
  التسبب كقوهلم كسا اخلليفة الكعبة وما أشبه ذلك 

  وذهب ابن احلاجب إىل إنكار اجملاز يف التركيب وهو شاذ 
لعتك فإنه استعمل اإلحيا يف والثالث وهو أن يقع اجملاز فيها مجيعا كقول القائل ملن سرته رؤيته أحياين اكتحايل بط

  السرور واالكتحال يف الرؤية وذلك جماز مث أسند اإلحيا إىل االكتحال مع أن احمليي هو اهللا تعاىل 
  هذا شرح ما يف الكتاب ولك هنا مناقشات 

قدم له أحدها على التمثيل بالبيت الذي ذكره من جهة أنه إمنا يصلح مثاال للقسم الثالث ألن املراد بالصغري من ت
  الصغري 



وثانيهما أن هذا التقسيم إمنا يصح عند من يقول إن املركبات موضوعة وقد اضطرب رأى املصنف يف ذلك يف هذا 
  الكتاب 

وثالثهما يف تعبريه باملركب فإن الصواب التعبري بالتركيب وذلك ألنك إذا قلت هلك األسد تريد أن الشجاع 
ملركب ال يف النسبة وليس هذا هو املراد بل كل جماز يف غري النسبة فهو مرض مرضا شديدا فهذا اجملاز واقع يف ا

مركب فإن األسد مع قولك رأيت يف قولك رأيت األسد مركب النضمام غريه إليه وهذا اإليراد إذا انقدح على 
  التعبري باملركب لدخوله فيه ورد على التعبري باملفرد خلروجه منه 

  واحلديث لنا قوله تعاىل جدارا يريد أن ينقض قال ومنعه ابن داود يف القرآن 
  قال فيه إلباس قلنا ال إلباس مع القرينة 

  قال ال يقال هللا تعاىل إنه متجوز 
  قلنا لعدم اإلذن أو إليهامه االتساع فيما ال ينبغي 

  اختلف أهل العلم يف وقوع اجملاز يف اللغة العربية على مذاهب 
  يب إسحاق اإلسفرايين املنع مطلقا أحدها وهو املنسوب إىل األستاذ أ

قال إمام احلرمني يف التخليص الذي اختصره من التقريب واإلرشاد للقاضي والظن باألستاذ أنه ال يصح عنه وفيما 
علقه من خط ابن الصالح أن أبا القاسم ابن كج حكى عن أيب علي الفارسي إنكار اجملاز كما هو احملكي عن 

  األستاذ 
  واقع يف القرآن وواقع يف غريه وإليه ذهب بعض احلنابلة  والثاين أنه غري

وطائفة من الرفضة وحكى عن بعض املالكية وأما أبو بكر بن داود األصفهاين الظاهري فاملشهور عنه أنه منع وقوعه 
  يف القرآن خاصة كما هو رأى هؤالء وحكى عنه اإلمام وشيعته منهم املصنف اختيار املنع يف القرآن واحلديث 

  وعلى هذا يف املسألة أقوال أربعة 
املنع مطلقا املنع يف القرآن وحده املنع يف القرآن واحلديث دون ما عدامها والرابع أنه واقع مطلقا واحلديث وغريمها 

  وعليه مجاهري العلماء سلفا وخلفا 
مواضع عديدة من الكتاب  واملصنف استدل على وقوعه يف القرآن ليدل على ما عداه بطريق أوىل وقد وقع اجملاز يف

العزيز وصنف شيخ اإلسالم عز الدين ابن عبد السالم يف ذلك مصنفا حافال اكتفى املصنف بذكر قوله تعاىل جدارا 
يريد أن ينقض ووجه احلجة أن اإلرادة هي امليل مع الشعور وهي ممتنعة يف اجلدار لكونه مجادا وقد أضافها إليه 

  ع وهو جماز وأراد بذلك اإلشراف على الوقو
  فإن قلت ال نسلم امتناع قيام اإلرادة باجلدار لقدرة اهللا تعاىل على خلق العلم والقدرة فيه 

قلت هذا من خرق العادات اليت ال يكون إال يف زمن النبوة لقصد التحدي ال يف عموم األوقات وهذا مل يكن 
  للتحدي 

بن سريج على أيب بكر بن داود بقوله تعاىل هلدمت قال الشيخ أبو إسحاق يف شرح اللمع واستدل أبو العباس 
  صوامع وبيع وصلوات فقال 

الصلوات ال هتدم وإمنا أراد به مواضع الصلوات وعرب بالصلوات عنها على سبيل اجملاز فحذف املضاف وأقام 
  املضاف إليه مقامه 



القرآن مشحون باجملاز وكيف  قال فلم يكن له عنه جواب ومن أنصف من نفسه ونفى العصبية عن كالمه أقر بأن
  ال وهو من توابع العصابة وبدائع كلمات العرب وال خيلو القرآن من ذلك 

  وقد قال القاضي يف خمتصر التقريب يلزم من إثبات اجملاز يف اللغة إثباته يف القرآن 
  واحتج ابن داود رمحه اهللا على مذهبه بوجهني 
ه له فلو ورد يف القرآن ألدى إىل اإللباس وهو ال يقع من اهللا تعاىل أحدمها أن اجملاز ال يدل مبجرده لعدم وضع

وأجاب يف الكتاب بأن اإللباس ينتفي مع القرينة فإن قلت إذا كان مع القرينة ففيه تطويل قلت التطويل ال ينفي إال 
يقع يف القرآن إال كونه على خالف األصل وحنن مقرون بذلك نعم لقائل أن يقول هذا اجلواب يقتضي أن اجملاز ال 

  مع القرينة 
وثانيهما أنه لو جاز وقوع اجملاز يف القرآن جلاز أن يطلق على اهللا أنه متجوز ألن املتجوز من يتكلم باجملاز وأجاب 

  بوجهني 
  أحدمها إن أمساء اهللا تعاىل توقيفية عنه ال بد يف إطالقها من ورود اإلذن وهذا مل يرد به إذن فال نطلقه عليه 

اين سلمنا أن أمساءه تعاىل دائرة مع املعين لكن شرطه أال يوهم نقصا وما حنن فيه يوهم النقص ألن التجوز يوهم والث
تعاطي ما ال ينبغي ألنه مشتق من اجلواز وهو التعدي وأما من أنكر اجملاز يف اللغة مطلقا فليس مراده أن العرب مل 

  وعناد ولكن هو دائر بني أمرين تنطق مبثل قولك للشجاع أنه أسد فإن ذلك مكابرة 
أحدمها أن يدعي أن مجيع األلفاظ حقائق ويكتفي يف كوهنا حقائق باالستعمال يف مجيعها وهذا مسلم ويرجع البحث 

  لفظيا فإنه حينئذ يطلق 

  احلقيقة على املستعمل وإن مل يكن بأصل الوضع وحنن ال نطلق ذلك وإن أراد بذلك استواء الكل يف أصل الوضع 
ال القاضي يف خمتصر التقريب فهذه مزامحة للحقائق فإنا نعلم أن العرب ما وضعت اسم احلمار للبليد ولو قيل ق

  البليد محار على احلقيقة كالدابة املعهودة وإن تناول االسم هلما متساو يف الوضع فهذا دنو من جحد الضرورة 
تعاىل جدارا يريد أن ينقض عد ذلك من مستشنع  قال وكذلك من زعم أن اجلدار له إرادة حقيقية متسكا بقوله

  الكالم 
قال الثالثة شرط اجملاز العالقة املعترب نوعها السببية القابلية مثل سال الوادي والصورية كتسمية اليد قدرة والفاعلية 

  مثل نزل السحاب والغائية كتسمية العنب مخرا 
ة بينهما وال يكتفي مبجرد االشتراك يف أمر ما من األمور واجلار ال بد يف التجوز من لفظ احلقيقة إىل اجملاز من عالق

إطالق اسم كل شيء على ما عداه ألنه ما من شيء إال ويشارك كل ما عداه يف أمر من األمور بل ال بد من 
أي املناسبة واملشاركة يف أمر خاص ظاهر وهل يكفي وجود تلك العالقة يف التجوز أم ال بد من اعتبار العرب هلا 

  بأن تستعملها فيه واختلفوا فيه على مذهبني 
اختار اإلمام واملصنف أنه ال بد من ذلك وهذا ما أشار إليه بقوله املعترب نوعها وصحح ابن احلاجب أنه ال يشترط 

ذلك واخلالف إمنا هو يف األنواع ال يف جزئيات النوع الواحد وإن أومهه كالم بعضهم فالقائل باالشتراط يقول البد 
وأن تتجوز العرب بالتسبب عن املسبب مثال وخصمه يقول يكفي وجود العالقة وهذا معىن قول املصنف نوعها 

ومما ننبه عليه قبل اخلوض يف مقدارها أنا إذا أوردنا مثاال جلهة من اجلهات للتجوز فلسنا قاضني عليه بأنه ال يشتمل 
الثة فال نفهم من قولنا مثال اجلهة الفالنية كذا على جهة أخرى من جهات التجوز بل جيوز اجتماع جهتني وث



االختصاص بتلك اجلهة بل شرطه أن يشتمل على تلك اجلهة مع قطع النظر عن غريها من اجلهات وإن كان 
  مشتمال على جهة أخرى فإمنا مل ننبه عليها ألنا نذكر هلا مثاال آخر 

إن شئت قلت العلة على املعلول وهي أربعة أقسام اجلهة األوىل السببية وهي إطالق اسم السبب على املسبب و
  قابلية وقد يقال هلذا القسم مادة وعنصرا وصورية وفاعلية وغائية 

أعلم أن كل متكون يف الوجود ال بد له من هذه األسباب األربعة حنو السرير مادته اخلشب واحلديد وفاعله النجار 
ثالثة أسبابا لتأثريها يف اإلضطجاع فلوال اخلشب واحلديد ما وصورته االنسطاح وغايته االضطجاع عليه فسميت ال

متاسك ولوال الفاعل ما ترتب ولوال االنسطاح ملا تأيت عليه االضطجاع ومسى الرابع سببا ألنه الباعث على هذه 
آخر الثالثة فلوال استشعار النفس راحة االضطجاع ملا وقع يف الوجود هذه الثالثة وهو معىن قوهلم أول الفكر 

  العمل ومعىن قوهلم العلة الغائية علة العلل الثالثة يف األذهان ومعلولة العلل الثالثة يف األعيان 
  فإن قلت ما وجه احنصار األسباب يف هذه األربعة 

قلت ملا كان السبب هنا ما يتوقف عليه وجود الشيء احنصرت يف هذه األقسام ألنه ال خيلو إما أن يكون داخال يف 
  ء أو خارجا ذلك الشي

  واألول إما أن يكون الشيء معه بالقوة وهو القابل أو بالفعل وهو الصورة العارضة له بعد التركيب 
والثاين إما أن يكون مؤثرا يف وجود ذلك الشيء وهو الفاعل كالنجار أو ال يكون وهو الغاية احلاملة للمؤثر على 

  التأثري أي اجللوس على السرير 
يته الشيء باسم سببه القابلي قوهلم سال الوادي أي ماء الوادي فعربوا عن املاء السائل مثال األول وهو تسم

بالوادي ألن الوادي سبب قابل له إطالقا السم السبب على املسبب هكذا مثل به اإلمام وأتباعه منهم املصنف وفيه 
هم جنس ماهية الشيء كما عرفت يف نظر فإن الوادي ليس جزءا للماء فال يكون سببا قابال له واملادي يف اصطالح

  اخلشب مع السرير 
  مثال الثاين وهو تسمية الشيء باسم سببه الصوري إطالق اليد على 

القدرة كما يف قوله تعاىل يد اهللا فوق أيديهم أي قدرة اهللا فوق قدرهتم فإن اليد صورة خاصة يتأتى هبا االقتدار على 
مع االضطجاع وهو سبب صوري فتكون اليد كذلك فإطالقها على الشيء فشكلها مع االقتدار كشكل السرير 

  القدرة إطالق السم السبب الصوري على املسبب 
وإذا تأملت هذا فاعلم أن املثال انعكس على اإلمام وأتباعه إال الشيخ صفي الدين اهلندي فقالوا ومنهم املصنف 

  اآلية الكرمية كتسميته اليد قدرة والصواب كتسمية القدرة يدا وكذا وقع يف 
مثال الثالث وهو تسمية الشيء باسم سببه الفاعل قوهلم نزل السحاب أي املطر فإن السحاب يف العرف سبب 

  فاعلي يف املطر كما تقول النار حترق الثوب 
 مثال الرابع وهو تسمية الشيء باسم سببه الغائي تسميتهم العنب باخلمر كما يف قوله تعاىل حكاية إين أراين أعصر

  مخرا فأطلق العنب على اخلمر ألن اخلمر غاية مقصودة من زراعة العنب وعصره عند بعض الناس 
قال واملسببية كتسمية املرض املهلك باملوت واألول أوىل لاللتزام على التعيني ومنها الغائية ألهنا علة يف الذهن 

  ومعلولة يف اخلارج 
ب على السبب مثل تسميتهم املرض املهلك موتا ألن اهللا تعاىل جعل العالقة الثانية املسببية وهي إطالق اسم املسب



  املرض الشديد يف العادة سببا للموت وهنا حبثان أشار إليهما يف الكتاب 
أحدمها أن التجوز بلفظ السبب عن املسبب أوىل من العكس ألن السبب املعني يستدعي مسببا معينا واملسبب املعني 

سببا ما أال ترى أن اللمس يدل على انتقاض الوضوء وانتقاض الوضوء ال يدل على ال يستدعي سببا معينا بل 
اللمس جلواز أن يكون مبس أو بول أو غريمها فلما كان فهم املسبب من السبب أسرع كان التجوز به يف حالة 

  اإلطالق أوىل ولقائل أن يقول 

 خمتلفتني ألن العلم باملعلول حينئذ ال يستلزم العلم هذا واضح على رأي من جيوز تعليل املعلولني املتماثلني بعلتني
  بالعلة وأما العلم بالعلة املعينة فإنه يستلزم العلم باملعلول املعني وأما من مل جيوز ذلك فقد مينع هذا البحث 

الغائية أي الثاين قد عرفت انقسام العلة األوىل إىل أربع علل وأوالها العلة الغائية وهذا معىن قول املصنف ومنها 
وأوىل منها الغائية ألهنا حال كوهنا ذهنية علة العلل وحال كوهنا خارجية معلول العلل فقد حصل هلا عالتنا العلية 

  واملعلولية وكل واحدة منهما على حتسن التجوز 
  قال واملشاهبة كاألسد للشجاع واملنقوش ويسمى االستعارة 

باسم شبيهه إما يف صفة ظاهرة خاصة مبحل احلقيقة كإطالق اسم األسد  العالقة الثانية املشاهبة وهي تسمية الشيء
على الشجاع واحلمار على البليد وإما يف الصورة كإطالق إسم األسد أو الفرس مثال على املنقوش املصور يف 
ي هو احلائط بصورته قوله وتسمى االستعارة هذا حيتمل أن يعود إىل املنقوش وحده أي وخيص املنقوش الذي الذ

أحد قسمي املشاهبة بتسميته باالستعارة وهذا مل نر أحدا ذكره وحيتمل أن يعود إىل املشاهبة أي أن جماز املشاهبة 
  مسمى باملستعار 

وأما اإلمام فإنه قال إن املسمى باإلستعارة ليس إال املشابه املعنوي كتسمية الشجاع أسدا وتبعه عليه صفي الدين 
ستعارة هبذا االصطالح أخص من اجملاز ألهنا خمتصة ببعض أنواعه وقيل مها متساويان ألن اهلندي وعلى كل حال فاال

  اللفظ إذا وضع ملعىن يستحقه ذلك املعىن بسبب الوضع فيكون استعماله يف غريه على وجه العارية 
زاء سيئة مع أنه قال واملضادة وهي تسمية الشيء باسم ضده مثل قوله تعاىل وجزاء سيئة سيئة مثلها أطلق على اجل

  ليس بسيئة ومثل قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم 
قال اإلمام وميكن جعل هذا من جماز املشاهبة ألن جزاء السيئة يشبهها يف كوهنا سيئة بالنسبة إىل من وصل إليه ذلك 

  اجلزاء ومن أمثلته الفصل تسميتهم 

 واستعماهلم صيغة الدعاء على اإلنسان مبعىن الدعاء له مثل فوهلم قاتله اهللا ما أحسن ما الربية املهلكة باملفازة تفاؤال
قال ومن هذا قوله صلى اهللا عليه و سلم عليك بذات الدين تربت يداك عند من يقول املقصود هبا الدعاء له 

ين يف أوائل كتاب النكاح من وبعضهم يقول إن مل تظفر بذات الدين سلبت الربكة فافتقرت بذلك كذا حكاه الرويا
  البحر 

وحكى عن ابن شهاب الزهري قوال ثالثا وهو جعل اللفظ على حقيقته وأنه إمنا قال ذلك ألنه رأى الفقر خريا له 
  من الغىن 

  قال والكلية كالقرآن لبعضه 
وإرادة اخلاص وفيه نظر العالقة اخلامسة الكلية وهي إطالق اسم الكل على اجلزء ومثل له اإلمام باطالق لفظ العام 

ألن داللة العموم من باب الكلية ال من باب الكل والفرد منه من باب اجلزئية ال من باب اجلزء وحتقيق هذا يتلقى 



من فاحتة كتاب العموم واخلصوص من هذا الشرح وسننتهي إليه إن شاء اهللا تعاىل واملصنف مثل له بإطالق لفظ 
ألن القرآن من األلفاظ املتواطئة يطلق باحلقيقة على كله وعلى بعضه عند  القرآن على بعضه وليس جبيد أيضا

التجرد من األلف والالم وعند االقتران هبا إذا أريد هبا مطلق املاهية ويطلق على ما يراد منه إذا اقترن باأللف والالم 
ال أريد مطلق املاهية كانت األلف وأريد هبا معهود إما كله وإما بعضه فإن اقترن باأللف والالم ومل يكن معهودا و

والالم للعموم فيحمل على مجيع القرآن ألنه مجيع ما يصلح له اللفظ ألن لفظ القرآن مل يطلق على غري الكتاب 
  العزيز باحلقيقة 

فإن قلت لو كان لفظ القرآن من األلفاظ املتواطئة حلنث احلالف على أال يقرأ القرآن بقراءة بعضه كاحلالف على 
  يشرب املاء والعسل حينث بقليله وكثريه وقد ذكرمت يف احلقيقة الشرعية املنصوص يقتضي خالف ذلك  أال

  قلت ليس هذا كاحلالف على أال يشرب املاء والعسل وغري ذلك من 

األلفاظ املتواطئة حيث حينث فيها بالبعض ألن تلك احلقائق أفرادها كثرية ال تتناهى فال ميكن احلمل فيها على 
موم خبالف لفظ القرآن فإن أفراده سور القرآن وآياته واحلمل على العموم فيها ممكن فوجب املصري إليه عند الع

عدم العهد ملا قدمنا من أنه مل يطلق على غري الكتاب العزيز وإذا تقرر هذا فنقول كان األحسن أن ميثل هلذا النوع 
  أناملهم من اجملاز بقوله تعاىل جيعلون أصابعهم يف آذاهنم أي 

  قال واجلزئية كاألسود للزجني واألول أقوى لالستلزام 
العالقة السادسة اجلزئية وهي إطالق اجلزء وإرادة الكل كقوهلم للزجني أسود ليس كله أسود أال ترى إىل بياض 

اجلزء عينيه وأسنانه فيكون إطالق األسود على اجملموع املركب من أعضائه ومن اجللد وغريه من باب إطالق اسم 
على الكل هكذا مثل به يف الكتاب تبعا لإلمام ولقائل أن يقول إطالق األسود على الزجني إمنا يكون جمازا أن لو 
كان املراد به وصف مجيع أعضائه بالسواد وليس كذلك بل مفهوم األسود من قام السواد بظاهر جلده فقط ال 

شتق شيء له املشتق منه وذلك أعم من كونه ثابتا لكله أو مجيع أعضائه حىت العينني واألسنان ألن ما ثبت له امل
بعضه كما يقول ملكسور إحدى الرجلني أعرج واألوىل أن ميثل هلذا النوع بقوهلم فألن ميلك كذا رأسا من الغنم أو 

  ذبح كذا رأسا من البقر 
السادس ألن الكل مستلزم  قوله واألوىل أي إذا تعارض القسم اخلامس والسادس فاألول الذي هو اخلامس أوىل من

  للخرب واجلزء ال يستلزم الكل فكانت داللة األول أقوى لذلك 
  قال واالستعداد كاملسكر للخمر يف الدن 

العالقة السابعة االستعداد وهي تسمية الشيء املستعد ألمر باسم ذلك األمر مثل تسميته اخلمر حال كونه يف الدن 
مسة امسا ملا خامر العقل فال يصدق حقيقة إال حال خمامرته املعقل وهي حالة باملسكر ولقائل أن يقول إذا كان اخل

  اإلسكار فيكون إطالق اخلمر على عصري العنب املودع يف الدن جماز 

استعداد ويكون التمثيل بإطالق اخلمر على هذا العصري ال بإطالق املسكر على اخلمر وقد ميثل أيضا بإطالق 
  بة عند مباشرته هلا وكذا استعمال كل مشتق باعتبار االستقبال الكاتب على العارف بالكتا

  قال واجملاورة كالرواية للقربة 
العالقة الثامنة اجملاوره وهي تسمية الشيء باسم ما جياوره كإطالق لفظ الرواية على القربة اليت هي طرفا للماء فإن 

متشي من ... كما قاله اجلوهري وأنشد أليب النجم  الرواية يف اللغة اسم للجمل والبغل واحلمار الذي يستقى عليه



  ... مشي الروايا باملزاد األثقل ... الردة مشي احلفل 
  مث إنه أطلق على القربة جملاورهتا له 

  قال وتسمية الشيء باسم ما كان عليه كالعبد 
الشتقاق وحاصلها أن من هذه العالقة وهي التاسعة ساقطة يف كثري من النسخ لتقدمها يف كالم املصنف يف فصل ا

اجملازات تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه كتسمية العبد الذي عتق بالعبد وتسمية من ضرب بعد انقضاء الضرب 
  بالضارب على ما تقدم البحث فيه 

  قال والزيادة والنقصان مثل ليس كمثله شيء وأسأل القرية 
بإسقاط شيء منه فيحكم بزيادة ذلك الشيء ومثاله قوله تعاىل  العالقة العاشرة الزيادة وهو أن يكون الكالم ينتظم

  ليس كمثله شيء 
فإن الكاف زائدة والتقدير ليس كمثله شيء والدليل على أهنا زائدة أنه لو مل تكن كذلك لكنا التقدير ليس مثل 

الناس على هذا التمثيل مثله أن الكاف مبعىن مثل فيكون له تعاىل مثل وهو حمال والغرض بالكالم نفيه وقد اعترض 
بأن الكاف يف قوله ليس كمثله شيء غري زائدة وأجابوا عما ذكره بأجوبة عدة استحسن األذكياء منها جواب من 

  قال ال نسلم أن قوله ليس كمثله شيء 

أن مثل املراد منه نفي املثل بل هو حممول على حقيقته وهو نفي مثل مثله ويلزم من نفي مثل املثل نفي املثل ضرورة 
املثل مثل إذ املماثلة ال تتحقق إال من اجلانبني فمىت كان زيد مثال لعمرو كان عمرو مثال له وقد نفى املثل وأورد 

  على هذا اجلواب وجهان 
  أحدمها أن يلزم أال يكون النص مقيدا لنفي املثل ما مل يضم إليه هذه املقدمة واألمة قد عقلت منه نفي املثل بدوهنا 

  صفي الدين اهلندي مبنع أن األمة بأسرها عقلت منه ذلك من غري اعتبار تلك املقدمة  وأجاب عنه
قال وكيف يقال ذلك ويف األمة من ينكر أن يكون يف كالم اهللا جماز ومنهم من ينكر أن يكون فيه زيادة ال معىن هلا 

يفهموا نفي املثل على سبيل االستقالل وال ميكن محل اآلية على نفي املثل إال بعد االعتراف هبذين األصلني جاز أن 
  وجاز أن يفهموا ذلك منه بواسطة ما ذكرنا من املقدمة 

  والثاين أنه إن كان قد نفى مثل املثل والذات من مجلة مثل املثل لزم أن يكون الذات منفية وهو أقوى اإليرادين 
اخلارجي نفي ما عدامها منفيا وذكر القرايف  وأجاب بعضهم عن هذا بأن الذات ملا كانت ثابتة قطعا بالربهان القاطع

يف اجلواب أنه إمنا يلزم نفي الذات من جهة أنه مثل فإهنا بقيد املثلية أخص منها من حيث هي وال يلزم من نفي 
األخص نفي األعم فهذا النفي حق وال يلزم نفي واجب الوجود مث إن القرايف اعترض على هذا اجلواب مبا النطيل 

حقيق أن اجلوابني خارجان عن صواب التحقيق وإمنا اجلواب الدقيق الذي ليس بعده شيء ما قرره لنا بذكره والت
غري مرة والدي أطال اهللا بقاه فقال تقدير الكالم ليس شيء كمثله فشيء اسم ليس وهو املبتدأ وكمثله اخلرب 

فى فيكون ثابتا فال يلزم أن تكون فالشيء الذي هو موضوع نفى عنه املثل الذي هو حممول فهو منفي عنه ال من
  الذات املقدسة منفية وإمنا املنفي مثل مثلها والزمه نفي مثلها وكالمها منفي عنها واهللا أعلم 

العالقة احلادية عشر النقصان أي اجملاز بالنقصان يف اللفظ مثل قوله تعاىل واسأل القرية تقديره واسأل أهل القرية إذ 
وهي ال تسأل ولقائل أن يقول حيتمل أن اهللا خلق يف القرية قدرة الكالم ويكون ذلك  القرية عبارة عن األبنية

معجزة لذلك النيب ويبقى اللفظ على حقيقته ال يقال األصل عدم هذا االحتمال ألنا نقول هذا معارض بأن األصل 



  عدم اجملاز على أن هذا كله مفرع على أن القرية اسم لألبنية اجملتمعة 
ا إهنا مشتركة بينها وبني الناس اجملتمعني إما باشتراك لفظي أو معنوي فالستدالل ساقط بالكلية مث الذي أما إن قلن

يدل على أن القرية حقيقة يف الناس اجملتمعني أيضا قوله تعاىل وكم قصمنا من قرية كانت ظاملة وكأين من قرية 
القرية مشتقة من القرء وهو اجلمع ومنه قرأت املاء  أمليت هلا وهي ظاملة وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وألن

  يف احلوض أي مجعته ومنه القراء وهو الضيافة الجتماع الناس هلا وهذا كله حركة البحث والنظر 
واألول هو املرتضى أعين أن املراد سؤال أهل القرية كيف والشافعي رضي اهللا عنه قد نص عليه يف الرسالة ونقله 

لسان ومسى هذه اآلية وأمثاهلا بالصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره فقال ما نصه باب عن أهل العلم بال
  الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره 

قال الشافعي قال اهللا جل ثناؤه وهو حيكي قول إخوة يوسف ألبيهم وما شهدنا إال مبا علمنا وما كنا للغيب حافظني 
ها والعري اليت أقبلنا فيها وإنا لصادقون فهذه اآلية يف معىن اآليات قبلها ال خيتلف أهل العلم واسأل القرية اليت كنا في

باللسان أهنم إمنا خياطبون أباهم مبسألة أهل القرية وأهل العري ألن القرية والعري ال ينبئان عن صدقهم انتهى وهنا 
  مباحثتان 

  ي عشر ذكروه يف أحدامها أن العادين هلذين النوعني العاشر واحلاد

اجملاز اإلفرادي وكيف يكون ذلك يف جماز النقصان واجملاز يف املفرد هو اللفظ املستعمل يف غري موضوعه األول 
واحملذوف مل يستعمل البتة واجملاز بالزيادة كذلك ألن الزائد مل يستعمل البتة يف شيء وهذا السؤال قد شاع وذاع 

  لفظ مستعمل يف غري ما وضع له فصدق عليه تعريف اجملاز اإلفرادي  وأجاب عنه والدي رمحه اهللا بأن هذا
قال وذلك ألن قوله واسأل القرية موضوع لسؤاهلا مستعمل يف سؤال أهلها فكان جمازا وليس هو جماز يف التركيب 

ا علمنا فإن جماز التركيب مثل قولك أنبت الربيع البقل لفظ مستعمل يف مقتضاه إسناد اإلنبات إىل البقل ولكن
بالعقل أنه ليس كذلك وإمنا هو من اهللا تعاىل فقلنا إنه جماز عقلي ومل ترد بقولنا اجملاز بالزيادة والنقصان أن اللفظة 
الزائدة وحدها أو الناقصة وحدها جماز ومن تأمل قول اإلسالم يف قوله تعاىل واسأل القرية ويف قوله ليس كمثله 

صري جمازا يف التركيب ألنا ال نعين مبجاز التركيب إال إسناد الفعل إىل الفاعل شيء فهم ذلك وال يقال إنه حينئذ ي
وهو الذي يكون اإلسناد فيه من جهة املوضوع اللغوي صحيحا وإمنا جاء اجملاز من جهة العقل حىت لو فرض هذا 

  الكالم من كافر يعتقد حقيقته مل يكن جمازا وهذا جواب نفيس 
از بالزيادة واجملاز بالنقصان مع تغايرمها وتقابلهما نوعا واحدا وبه أشعرت عبارة الكتاب الثانية أن األمام عد اجمل

وعليه جرى سائر أتباع اإلمام إال الشيخ صفي الدين اهلندي فإنه عدمها نوعني كسائر احملققني وقد يعتذر عن اإلمام 
فيد الكلمة حركة ألجل إثبات مزيد مستغىن بأنه ملا كان مدار األمر يف هذين اجملازين على شيء واحد وهو أن تست

عنه أوحذف شيء ال بد منه جعال نوعا واحدا ألن الكلمة نقلت عن حكم كان هلا إىل حكم آخر مل يكن هلا يف 
األصل وذلك كان يف وضعها باجملاز كما أهنا توصف باجملاز لنقلها عن معناها األصلي إىل معىن آخر وبيان انتقاهلا 

احلكم إىل غريه أن املثل يف قوله ليس كمثله شيء اجلر بزيادة الكاف وكان حكمه يف األصل  عما كان هلا من
  النصب فاجلر فيه جماز والقرية يف قوله واسأل القرية اكتسبت النصب 

ألجل حذف املضاف وإقامتها مقامه وكان واجبها يف األصل اجلر فالنصب فيه جماز وقد يلوح من هذا التقرير وجه 
النوعني من جماز األفراد ويقال اجملاز إمنا وقع يف اجلر والنصب بسبب الزيادة والنقصان ولكن هذا بعيد  عد هذين



  ومع اجلواب املتقدم ال حيتاج إىل التشنيع مبثل هذه التخيالت 
  قال والتعلق كاخللق للمخلوق 

  ويدخل منه أقسام  العالقة الثانية عشر التعلق احلاصل بني املصدر واسم املفعول أو اسم الفاعل
أحدها إطالق اسم املصدر على املفعول كقوله تعاىل مث أنشأناه خلقا آخر أي خملوق آخر هذا خلق اهللا أي خملوق 

  اهللا كتاب كرمي أي مكتوب وعلى ذكر هذا القسم اقتصر يف الكتاب 
صدر وأما من يقول الباء زائدة وثانيها عكسه ومنه قوله تعاىل بأيكم املفتون أي الفتنة وهذا على رأي من يقدر امل

  والتقدير أيكم املفتون فال يصح له التمثيل له 
  وثالثها إطالق إسم الفاعل على املفعول حنو من ماء دافق أي مدفوق وعيشة راضية أي مرضية 

  ورابعها عكسه مثل قوله تعاىل حجابا مستورا أي ساترا وقوله إن كان وعده مأتيا أي آتيا 
املصدر على اسم الفاعل حنو قوهلم رجل عدل أي عادل وصوم أي صائم ومنهم من يقول التقدير وخامسها إطالق 

  ذو عدل وذو صوم فعلى هذا يكون من جماز احلذف ال مما حنن فيه 
وسادسها عكسه مثل قم قائما أي قياما واسكت ساكتا أي سكوتا وقد جنز شرح ما أورده املصنف من العالقات 

  عشر عالقة فهي أيضا يف احلقيقة اثنان وعشرون قسما ألن العالقة السببية  وهي وإن كانت اثنيت

مشتملة على أربعة أقسام واملشاهبة كما تقدم واالستعداد أيضا على قسمني ألن املستعد للشيء تارة يكون ذلك 
اتب والعامل وال خيفى الشيء قريبا منه كاإلسكار بالنسبة إىل العقار يف الدن وتارة يكون بعيدا كتسمية الطفل بالك

أن القريب أوىل من البعيد عند التعارض والتعلق على ستة أقسام وأنت قريب العهد به ولتوصل األقسام إىل ستة 
وثالثني فنقول الثالث والعشرون اسم الالزم على امللزوم كاملس على اجلماع الرابع والعشرين عكسه كقوله تعاىل 

م أي يدل والداللة الزم من لوازم الكالم اخلامس والعشرون تسمية احلال باسم أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكل
احملل كتسميته اخلارج املستقذر بالغائط ومنه ال فض فوك أي أسنانك السادس والعشرين عكسه كقوله وأما الذين 

ون تسمية البدل باسم ابيضت وجوههم ففي رمحة اهللا هم فيها خالدون أي يف اجلنة ألهنا حمل رمحته السابع والعشر
املبدل مثل يأكلن كل ليلة إكافا أي مثن إكاف الثامن والعشرين عكسه كتسمية األداء بالقضاء يف قوله فإذا قضيتم 

الصالة أي أديتم التاسع والعشرين إطالق املنكر وإرادة املعني مثل أن تذحبوا بقرة عند من يقول كانت معينة 
سجدا عند من زعم أن املأمور به دخول أي باب كان احلادي والثالثون إطالق  الثالثون عكسه مثل ادخلوا الباب

النكرة وإرادة اجلنس مثل قوله تعاىل علمت نفس ما قدمت وأخرت الثاين والثالثون إطالق املوت بالالم وإرادة 
د على املطلق كقول اجلنس مثل الرجل خري من املرأة والدينار خري من الدرهم الثالث والثالثون إطالق اسم املقي

شريح القاضي أصبحت ونصف الناس على غضبان فإنه أراد بالنصف البعض املطلق ال املقيد بالتعديل والتسوية 
  شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع ... إذا مت كان الناس نصفني ... ومنه قول الشاعر 

ند من يقول املراد هبا رقبة مؤمنة وهذا غري الرابع والثالثون عكسه كقوله تعاىل فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ع
إطالق املنكر وإرادة املعرف ألن املطلق غري املنكر نعم قد يقال إن املطلق من حيث كونه جزءا للمقيد مذكور فيما 

  تقدم من إطالق اجلزء على الكل 
ما يف قوله تعاىل اخلامس والثالثون إطالق آلة الشيء على الشيء كإطالق اللسان على الكالم أو الذكر ك

واختالف ألسنتكم وقوله واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين وكما يقال كتب العلم كيت وكيت وقد يقال برجوع 



  ذلك إىل إطالق اسم احملل على احلال والتحقيق أنه غريه ألن آلة الشيء قد تكون حمال له وقد ال تكون 
سمية املريض ميتا يف قوله صلى اهللا عليه و سلم اقرءوا على السادس والثالثون تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه كت

موتاكم يس ومنه إين أراين أعصر مخرا وهذا غري القسم الذي تقدم يف كالم املصنف أعين جماز االستعداد ألن 
دا املستمد للشيء قد ال يؤول إليه بل هو مستعد له ولغريه كما أن القصري قد ال يؤول إىل احلمزية وإن كان مستع

هلا ولغريها وابن احلاجب عرب عن جماز االستعداد بتسمية الشيء باسم ما يؤول إليه بدليل أنه مثل ب باخلمر وذلك 
  يوهم احتاد القسمني وكذلك اإلمام فإنه عرب بتسمية إمكان الشيء باسم 

اوهتا حصل على عدد وجوده واحلق افتراق القسمني والناظر إذا أمعن نظره يف جزئيات هذه األقسام ونظر إىل تف
  كثري وفيما ذكرناه كفاية 

قال الرابعة اجملاز بالذات ال يكون يف احلرف لعدم اإلفادة والفعل املشتق ألهنما يتبعان األصول والعلم ألنه مل ينقل 
  لعالقة 

  أشياء  اجملاز الواقع يف الكالم قد يكون بالذات أي باألصالة وقد يكون بالتبعية فاجملاز بالذات ال يدخل يف
  أحدها احلرف وذلك ألن مفهومه غري مستقل بنفسه بل وال بد وأن يضم إىل شيء آخر ليحصل الفائدة 

قال اإلمام فإن ضم إىل ما ينبغي ضمه إليه كان حقيقة وإال فهم جماز يف التركيب ال يف املفرد وقد اعترض عليه 
فهو مهمل والكالم يف اللفظ املوضوع وإذا كان له النقشواين بأن احلرف له مسمى يف اجلملة إذ ما ليس له مسمى 

مسمى واستعمل يف موضوعه األصلي كان حقيقة سواء كان االستعمال عند ضمه إىل غريه أو عند عدم الضم فإن 
االستعمال أعم منها وقد ذكر يف حد احلقيقة هذا القدر فكان حقيقة وأما إذا استعمله يف غري موضوعه لعالقة كان 

  ري تفاوت جمازا من غ
قال وأقرب مثال لذلك قوله تعاىل وألصلينكم يف جذوع فإن الصلب مستعمل يف موضوعه األصلي وكذلك 

  جذوع النخل ومل يقع اجملاز إال يف حرف يف فإهنا للظرفية يف األصل وقد استعملت هنا لغري الظرفية 
بالذات ولو كان كذلك ملا صح ماذكره يف  قال وأيضا لو مل يدخل اجملاز يف احلرف بالذات ملا دخلت فيه احلقيقة

باب تفسري احلروف بيان املالزمة أنه لو تعذر دخول اجملاز لكون احلرف غري مستقل فهو كما ال يفيد املعىن اجملازي 
باالستقالل ال يفيد املعىن احلقيقي باالستقالل فإذا أوجب ذلك عدم دخول اجملاز يف احلرف وحده أوجب عدم 

  دخول احلقيقة 
قال مث نقول ما الدليل على أنه إن ضم إىل ما ال ينبغي ضمه إليه يكون جمازا يف التركيب ال يف املفرد بل احلق أن 

  هذا الضم قرينة على جماز األفراد 

وهذا كما تقول يف لفظة األسد إذا ضم إىل ما ينبغي ضمه إليه بأن تقول رأيت أسدا يثب فهذا حقيقة وإن ضم إىل 
أن تقول رأيت أسدا يرمي بالنشاب صار ذلك قرينة دالة على أنه أراد بلفظ األسد معناه اجملازي وهذا ما ال ينبغي ب

  جماز يف املفرد دون التركيب هذا آخر كالم النقشواين وكله منقدح حسن 
  ال الثاين األفعال واملشتقات ألهنما يتبعان أصوهلما وأصل كل منهم املصدر فإن كان حقيقة كانا كذلك وإال ف

هذا كالم املصنف تبعا لإلمام وقد اعترض عليه النقشواين بأن قولكم هذا ال يدخل اجملاز يف الفعل إال بواسطة 
  دخوله يف املصدر يناقض قولكم استعمال املشتق بعد زوال املشتق منه جماز 

سامي إذ كل واحد فإذا قال القائل إن زيدا ضرب عمرا بعد انقضاء الضرب كان هذا جمازا وليس اجملاز يف األ



منهما مستعمل يف موضوعه وال يف املصدر ألن املصدر مل يستعمل ههنا أيضا وما مل يستعمل أصال ميتنع أن يقال 
استعمل جمازا أو حقيقة وليس أيضا جمازا يف التركيب فتعني اجملاز ههنا يف الفعل فقد دخل يف الفعل من غري دخوله 

  يف املصدر 
قض على املشتقات هذا اعتراضه ولقائل أن يقول إمنا صح أن زيدا ضرب عمرا جماز واحلالة قال وهكذا يرد هذا الن

  هذه ألنه يصح أن يقال زيد ذو ضرب لعمرو جمازا فما جيوز يف الفعل إال وقد صح إطالق املصدر جمازا 
  وقوله إن املصدر مل يستعمل وال يوصف حبقيقة وال جماز 

ل اجملاز يف الفعل وليس املدعي غري ذلك أعين أن اجملاز ال يدخل يف الفعل إال قلنا صحة استعماله كافية يف دخو
  بواسطة صحة دخوله يف املصدر ال بواسطة وقوع دخوله 

الثالث العلم ألن األعالم مل تنقل لعالقة وشرط اجملاز العالقة وهذا فيما إذا كان العلم مرجتال أو منقوال لغري عالقة 
  ى ولده باملبارك ملا ظنه فيه من الربكة فكذلك بدليل أنه لو كان جمازا لصح كذا يف وإن نقل لعالقة كمن مس

خط املصنف ولعله سبق قلم والصواب ملا صح إطالقه عند زوال العالقة وهبذا التقرير يعلم أن قول املصنف ألنه مل 
ن مرجتال أو منقوال لغريعالقة ينقل لعالقة غري كاف يف الدليل على مطلوبه بل كان األحسن أن يقول ألنه إن كا

  فواضح وإال فلصدقه عليه مع زواهلا 
وقال الغزايل إن اجملاز يدخل يف األعالم املوضوعة للصفة كاألسود واحلرث دون األعالم اليت مل توضع إال للفرق 

يم أو قيس وهو بني الذوات واعترض النقشواين على قوهلم إن اجملاز ال يدخل يف األعالم بأن القائل يقول جاين مت
يريد طائفة بين متيم وهذا جماز ال حقيقة ومتيم اسم علم فقد يطرق اجملاز إىل العلم ملا بني هؤالء وبني املسمى بذلك 

  العلم من التعلق ويف هذا االعتراض نظر 
  قال اخلامسة اجملاز خالف األصل الحتياجه إىل الوضع األول واملناسبة والنقل وإلخالله بالفهم 

ل تارة يطلق ويراد به الغايل وتارة يراد به الدليل وقد ادعى املصنف أن اجملاز خالف األصل إما مبعىن خالف األص
الغالب واخلالف يف ذلك مع ابن جين حيث ادعى أن اجملاز غالب على اللغات أو باملعىن الثاين والغرض أن األصل 

تمال اجملاز واحتمال احلقيقة فاحتمال احلقيقة أرجح احلقيقة واجملاز على خالف األصل فإذا أراد اللفظ بني اح
  لوجهني 

أحدمها أن اجملاز حيتاج إىل الوضع األول وإىل العالقة يعين املناسبة بني املعنيني وإىل النقل إىل املعىن الثاين واحلقيقة 
  ف على أمور حمتاجة إىل الوضع األول فقط وما يتوقف على أمر واحد كان راجحا بالنسبة إىل ما هو متوق

  متعددة وقد أمهل صاحب الكتاب ذكر االستعمال ألن احلقيقة واجملاز مشتركان يف افتقارمها إليه 
  والثاين أن احلقيقة ال ختل بالفهم وذلك ظاهر واجملاز خيل بالفهم فيكون مرجوحا والدليل على أنه خيل بالفهم وجهان 

ن حيمل على اجملاز لعدم القرينة وال على احلقيقة وإال لزم الترجيح أحدمها أن اللفظ إذا جترد عن القرينة فال جائز أ
  بدون مرجح إذ احلقيقة واجملاز متساويان على هذا التقدير 

والثاين أن احلمل على اجملاز يتوقف على قرينة تدل على أنه املراد وقد ختفى هذه القرينة على السامع فيحمل اللفظ 
  از أو خيتبط عليه احلال فيحمل على الذي ليس مبراد على املعىن احلقيقي مع إرادة اجمل

  قال فإن غلب كاالطالق تساويا واألوىل احلقيقة عند أيب حنيفة واجملاز عند أيب يوسف رمحه اهللا تعاىل 
 ما تقدم من رجحان احلقيقة على اجملاز إمنا هو فيما إذا مل يعارض أصالة احلقيقة غلبة اجملاز أما إذا غلب اجملاز يف



  االستعمال فقال أبو حنيفة احلقيقة أوىل ألن احلقيقة حبسب األصل راجحة وكوهنا مرجوحة أمر عارض ال عربة به 
وقال أبو يوسف اجملاز أوىل لكونه راجحا يف احلال ومن الناس من قال حيصل التعارض ألن كل واحد على اآلخر 

  ا اختاره املصنف من وجه فيتعادالن وال حيمل على أحدمها إال بالنية وهذا م
قال اهلندي وعزى ذلك إىل الشافعي وقد مثل املصنف لذلك بالطالق فإنه حقيقة يف إزالة القيد سواء كان عن 

نكاح أم ملك يد أم غريها وخصه العرف بإزالة قيد النكاح ولذلك كان كناية يف باب العتق حمتاجا إىل النية خبالف 
ره يف هذه املسألة وفيما مثل به متابع لإلمام يف كتاب املعامل فإنه كذلك الطالق هذا كالم املصنف وهو فيما اختا

  فعل مث أورد على ما ذكر يف الطالق بأنه يلزم أال يصر إىل اجملاز الراجح إال بالنية وليس كذلك بدليل 

نت طالق فإن عىن أنه لو قال لزوجته أنت طالق طلقت من غري نية وأجاب بأن هذا غري الزم ألنه إذا قال ملنكوحته أ
هبذا اللفظ احلقيقة املرجوحة وهو إزالة مطلق القيد وجب أن يزول مسمى القيد وإذا زال هذا املسمى فقد زال 

القيد املخصوص وإن عين به اجملاز الراجح فقد زال قيد النكاح فلما كان يفيد الزوال على التقديرين استغىن عن 
  النية هذا كالم اإلمام يف املعامل 

اعترض عليه ابن التلمساين بأن السؤال الزم إذ الكالم مفروض فيما إذا ذكره ومل ينو شيئا وال خالف أنه  وقد
حيمل على الطالق فقوله إن نوى وإن نوى حيد عن السؤال ولك أن تعترض على اإلمام أيضا بأنا ال نسلم أنه إن 

ذلك أن لو كان املطلق يف سياق اإلثبات للعموم  عىن بذلك احلقيقة املرجوحة جيب زوال القيد املخصوص وإمنا جيب
الشمويل وإمنا هو عموم بديل فإذا عىن احلقيقة املرجوحة فإمنا أراد حصول مطلق احلقيقة وهي أعم من القيد 

  املخصوص فال حتمل عليه إال بدليل 
وهو مهم وقد حرره واعلم أن التمثيل بالطالق من أصله فيه نظر متوقف على حترير حمل النزاع يف املسألة 

  املتأخرون من كتب احلنفية 
  اجملاز أقسام 

  األول أن يكون مرجوحا 
والثاين أن يساوي احلقيقة يف االستعمال فال ريب يف تقدمي احلقيقة يف هذين القسمني وال خالف بني أيب حنيفة وأيب 

  لثاين فال يعبأ به يوسف يف ذلك وإن حصل وهم من بعض املصنفني يف نقل اخلالف عنهما يف القسم ا
والثالث أن هتجر احلقيقة بالكلية حبيث ال تراد يف العرف فقد اتفقا على تقدمي اجملاز مثل من حلف ال يأكل من هذه 

النخلة فإنه حينث بثمرها ال خبشبها وإن كان هو احلقيقة ألن اجملاز حينئذ إما حقيقة شرعية كالصالة أو عرفية 
ال يستقيم التمثيل بالطالق ألنه صار حقيقة عرفية أو شرعية عامة يف حل قيد  كالدابة وإذا عرفت هذا فتقول

  النكاح وهاتان احلقيقتان مقدمتان على احلقيقة اللغوية 

الرابع أن يكون اجملاز راجحا واحلقيقة تتعاهد يف بعض األوقات حنو واهللا ألشربن من هذا النهر فإن شربه منه حقيقة 
إذا اغترف يف الكوز وشرب فهو جماز إذ شربه إمنا هو من الكوز ال من النهر وإمنا اجملاز يف كرعه من النهر بفيه و

  هنا راجح متبادر إىل الفهم وقد يراد احلقيقة فإن كثريا من الناس يكرع بفيه فهذا هو حمل النزاع 
نة يف مثل ما لو قال خامتة قد علمت أن األصل يف اإلطالق احلقيقة وقد يصرف اللفظ من حقيقته إىل جمازه لقري

رهنت اخلريطة ومل يتعرض ملا فيها واخلريطة ال يقصد رهنها يف مثل هذا الدين فهل جيعل رهنا ملا يف اخلريطة وإن 
  كان جمازا للقرينة احلالية فيه وجهان 



فظ اجملاز أو قال السادسة يعدل إىل اجملاز لثقل لفظ احلقيقة كاخلنفقيق أو حقارة معناه كقضاء احلاجة أو لبالغة ل
  عظمه يف معناه كاجمللس العايل أو زيارة بيان كاألسد 

  هذه املسألة يف السبب الداعي إىل التكلم باجملاز وهو وجوه 
  أحدها أال يكون للمعىن الذي عرب عنه باجملاز لفظ حقيقي 

  وثاينها أال يعرف املتكلم أو املخاطب لفظه احلقيقي 
املتخاطبني كما هو معلوم هلما واجملاز قد ال يكون معلوما لغريمها فيعرب عنه لئال  وثالثها أنه قد يكون معلوما لغري

  يطلع غريمها على ذلك املعىن 
ورابعهما أن اإلخفاء وإن كان غري مطلوب له لكن قد يثقل لفظه احلقيقة على اللسان سواء كان ذلك ملفردات 

ب من أمثلة هذا القسم اخلنفقيق بفتح اخلاء املعجمة حروفه أو لتنافر تركيب أو لثقل وزنه وقد ذكر يف الكتا
وإسكان النون وفتح الفاء بعدها وكسر القاف بعدها ياء آخر احلروف مث قاف وهو الداهية فلما كان هذا اللفظ 
أعين اخلنفقيق ثقيال على اللسان الجتماع هذه األمور الثالثة فيه أعين ثقل احلروف والوزن وتنافر التركب حسن 

  ول عنه إىل اجملاز بأن تقول وقع فالن يف موت وما أشبهه العد

فإن قلت إذا كان موضع اخلنفقيق يف اللغة الداهية فال حيسن العدول عنه إىل اجملاز مع وجود هذه اللفظة اليت ليس 
  فيها شيء من األشياء الثالثة 

  قلت لعل اجملاز هو العدول إىل الداهية 
وهو ما ذكرمتوه أن اخلنفقيق هو الداهية والداهية ما يصيب اإلنسان من نوب  فإن قلت هذا ينفيه قول اجلوهري

  الدهر فإن مقتضى هذا أن يكون كل واحد من لفظي اخلنفقيق والداهية داال على النائبة 
  قلت ملعىن الداهية لفظان 

  أحدمها يدل عليها باحلقيقة وهو اخلنفقيق 
وهري اخلنفقيق الداهية معناه أن اخلنفقيق هو املعىن الذي يطلق عليه الداهية والثاين باجملاز وهو الداهية ولعل قول اجل

  بطريق اجملاز 
  وخامسها أن يستحقر لفظ احلقيقة عن أن يتلفظ به حلقارة معناه كما يعرب بالغائط عن اخلراة 
ن والقافية خبالف وسادسها أنه قد ال يصلح لفظ احلقيقة للسجع والتجنيس وسائر أصناف البديع أو إلقامة الوز

  لفظ اجملاز وهذا مراد التصنيف بقوله لبالغة لفظ اجملاز 
وسابعها أن التعبري باجملاز قد يكون أدخل يف التعظيم وأبلغ يف املعىن كاجمللس العايل واجلناب الشريف وما أشبه هذه 

  األلفاظ فإهنا أبلغ من قولك فالن 
ل رأيت أسدا فإنه أبلغ يف الداللة على الشجاعة ملن حكمت عليه هبا وثامنها أن يكون لزيادة بيان حال املذكور مث

  من قولك رأيت إنسانا كاألسد شجاعة 
  وتاسعها أن اجملاز قد يكون أدخل يف التحقري 

وعاشرها أن يكون اجملاز أعرف من احلقيقة ومل يذكر يف الكتاب من هذه الوجوه غري الرابع واخلامس والسادس 
  والسابع والثامن 



قال السابعة اللفظ قد ال يكون حقيقة وال جمازا كما يف الوضع األول واألعالم قد ال يكون حقيقة وجماز 
  باصطالحني كالدابة 

  اللفظ قد ال يكون حقيقة وال جمازا لغويا وقد يكون حقيقة وجمازا 
وال جماز ألن شرط حتقق  أما األول فمن اللفظ يف أول الوضع قبل استعماله فيما وضع له أو يف غريه ليس حبقيقة

كل واحد من احلقيقة واجملاز االستعمال كما تقدم يف تعريفهما فحيث انتفى االستعمال انتفيا ومنه األعالم املتجددة 
بالنسبة إىل مسمياهتا فإهنا أيضا ليست حبقيقة ألن مستعملها مل يستعملها فيما وضعت له أو ال بل إما أنه اخترعها 

يف األعالم املرجتلة أو نقلها عما وضعت له كاملنقولة وليست مبجاز ألهنا مل تنقل لعالقة كما  من غري سبق وضع كما
مر يف املسألة الربعة وقد ظهر أن املراد باألعالم هنا األعالم املتجددة دون املوضوعة بوضع أهل اللغة فإهنا حقائق 

نقولة واملرجتلة على خالف ما ظن اجلاريردي شارح لغوية ألمساء األجناس وعلى هذا ال فرق يف ذلك بني األعالم امل
  الكتاب حيث قال الذي يدور يف خلدي أن املراد األعالم املنقولة 

وأما الثاين وهو أن اللفظ قد يكون حقيقة وجمازا فذلك بالنسبة إىل معىن واحد باعتبار اصطالحني ألن اللفظ 
على األرض إذا خصه العرف العام أو الشرع ببعض أنواعه املوضوع للمعىن العام كالدابة املوضوعة لكل ما دب 

كان ذلك اللفظ بالنسبة إىل ذلك املعىن حقيقة العام لغوية وجمازا عرفيا أو شرعيا وبالنسبة إىل ذلك النوع بالعكس 
  ومن هذا يعرف أن احلقيقة قد تصري جمازا وبالعكس 

  الستحالة النفي واإلثبات وأما بالنسبة إىل معىن واحد باعتبار واحد فذلك ممتنع 
  قال الثامنة عالمة احلقيقة سبق الفهم والعراء عن القرينة 

  اعلم أن الفرق بني احلقيقة واجملاز إما أن يقع بالتنصيص أو االستدالل أما التنصيص فمن وجهني 

أهنم مل يقولوا ذلك أحدمها أن يقول الواضع هذه حقيقة وذاك جماز وتقول ذلك أئمة اللغة قال اهلندي ألن الظاهر 
  إال عن فقه 

والثاين أن يقول الواضع هذه حقيقة أو هذا جماز فيثبت هبذا أحدمها وهو ما نص عليه وزاد اإلمام ثالثا وهو أن 
يذكروا خواصهما وفيه نظر فإنه يندرج يف قسم االستدالل وال يعد من التنصيص وأما االستدالل فبالعالمات وهذا 

  ملصنف وذكر فيه لكل من احلقيقة واجملاز عالمتني القسم هو الذي ذكره ا
  العالمة األوىل من عالميت احلقيقة تبادر الذهن إىل فهم املعىن من غري قرينة 

فإن قلت ماذكرمت منقوض طردا وعكسا أما الطرد فألن اجملاز املنقول واجملاز الراجح مما يتبادر معىن كل منهما 
ما وأما العكس فألن املشترك حقيقة يف مدلوالته مع عدم تبادر شيء منها إىل اجملازي من غري قرينة دون حقيقتيه

  فهم 
قلت أما املنقول فغري وارد ألن املنقول إليه إمنا يتبادر ألنه حقيقة فيه وكونه جماز فيه أيضا ال ينايف كونه حقيقة فيه ملا 

قيقة األصلية فلصريورهتا اآلن جمازا عرفيا عرفت من أن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة وجمازا وأما عدم تبادر احل
وأما اجملاز الراجح فقال صفي الدين اهلندي هو نادر والتبادر يف األغلب خيتص باحلقيقة وختلف املدلول على الدليل 
الظين ال يقدح فيه أال ترى أن الغيم الرطب يف الشتاء دليل وجود املطر وختلفه يف بعض األوقات ال يقدح يف كونه 

يال عليه ال سيما يف املباحث اللغوية واألمارات اإلعرابية وأما اللفظ املشترك فأحسن ما جيب به عنه أن التعريف دل
  بالعالمة ال يشترط فيه االنعكاس 



والعالمة الثانية العراء عن القرينة يعين أنا إذا مسعنا أهل اللغة يعربون عن معىن واحد بعبارتني ويستعملون إحدامها 
  دون األخرى بقرينة 

فتعرف أن اللفظة يف املستعمل حقيقة دول القرينة ألنه لوال استقرار أنفسهم على تعني ذلك اللفظ لذلك املعىن 
بالوضع مل يقتصروا عليه عادة قال وعالمة اجملاز اإلطالق على املستحيل مثل وأسأل القرية واألعمال يف املنسى 

  كالدابة للحمار 
 اجملاز إطالق اللفظ على ما يستحيل تعلقه به إذ االستحالة تقتتضي أنه غري موضوع له العالمة األوىل من عالميت

فيكون جمازا ومثل يف الكتاب له بقوله تعاىل وأسأل القرية أي ألنه ملا علم امتناع سؤال األبنية اجملتمعة املسماة 
  نظر ما قدمته بالقرية علم أنه جماز والتقدير وأسأل أهل القرية ويف هذا املثال من ال

العالمة الثانية أن يستعمل اللفظ يف املعىن املنسي بأن يكون موضوعا ملعىن له أفراد فيترك أهل العرف استعماله يف 
بعض تلك األفراد حبيث يصري ذلك البعض منسيا مث يستعمل اللفظ يف ذلك املعىن املنسي فيكون جمازا عرفيا مثال 

يدب على األرض فيترك أهل بعض البلدان استعماهلا يف احلمار حبيث نسي  ذلك لفظ الدابة فإنه موضوع لكل ما
  إطالقها عليه عندهم 

وأعلم أن إطالقها على غري املنسي جماز لغوي ال قصرها على احلمار ببالد مصر وعلى الفرس بالعراق وضع غري 
ان حقيقة وإال جمازا فالوضع الثاين الوضع األول كذا ذكروه وقد يقال إن استعملها املتكلم مالحظا للوضع األول ك

  ال خيرج األول عما وضع له 

  الفصل السابع يف تعارض ما خيل بالفهم

قال الفصل السابع يف تعارض ما خيل بالفهم وهو االشتراك والنقل واجملاز واإلضمار والتخصيص وذلك على عشرة 
  أوجه 

  ز واإلضمار والتخصيص األحوال اللفظية املخلة باألفهام االشتراك والنقل واجملا
  واعلم أن التعارض بني هذه االحتماالت اخلمسة يقع على عشرة أوجه فقد اشتمل كالمنا هذا على دعاء 

واألوىل أن هذه اخلمسة خملة باألفهام وبيان ذلك أنه على تقدير االشتراك حيتمل أن يكون املراد غري ما يعنيه وعلى 
  قيقة وكذلك على تقدير اإلضمار والتخصيص تقدير النقل حيتمل أن يكون املراد احل

والثانية أنه ال خيل بالفهم من األلفاظ سواها وبياهنا حصر املخالت يف هذه األقسام بالدوران وذلك بأن يقال كلما 
حصل أحد هذه اخلمسة حصل اإلخالل ملا ذكرناه وكلما انتفت اخلمسة انتفى اإلخالل ألن مع زوال االشتراك 

للفظ حقيقة واحدة ومع انتفاء اجملاز واإلضمار يكون املراد تلك احلقيقة ومع زوال التخصيص يكون والنقل يكون ا
املراد كلها هذه طريقة تدلك على احلصر ولك على ذلك طريقة أخرى وهي الترديد الدائر بني النفي واإلثبات 

مال معىن آخر داخل يف مفهوم اللفظ أو وذلك بأن تقول إذا مل يتعني املعىن من اللفظ فال خيلو إما أن يكون الحت
  خارج عنه إن كان 

  األول فهو احتمال التخصيص وإن كان الثاين فإما أن يكون الحتمال حقيقة أخرى أو ال 
  واألول إن كان مسبوقا بوضع آخر فهو احتمال النقل وإال فاحتمال االشتراك 

  ضمار وإال فاحتمال اجملاز والثاين إن كان املصري إليه لضرورة لفظية فهو احتمال اإل



والثالثة أن التعارض بينها يقع على عشرة أوجه وبياهنا أنه إمنا يقع التعارض بني االشتراك وبني األربعة الباقية مث بني 
  النقل وبني الثالثة الباقية مث بني اجملاز وبني الوجهني الباقيني مث بني اإلضمار والتخصيص فكان اجملموع عشرا 

  هذه الدعوى غري حمررة واالعتراض عليها من وجوه وأعلم أنه 
أحدها أنه إن أريد أنه إذا انتفت اخلمسة حصل الظن باملدلول ال اجلزم فليس بصحيح فإن الظن حاصل مع 

االحتماالت وإن أريد أن اخلمسة ختل باجلزم باملدلول ال بظنه فنقول ال يلزم من انتفاء اخلمسة انتفاء االحتمال 
كيف وقد ذكر اإلمام أن األدلة السمعية ال تفيد اليقني إال بنفي عشرة احتماالت فذكر هذه  وحصول اجلزم

اخلمسة مع التقدمي والتأخري والناسخ واملعارض العقلي وتغري اإلعراب ومعلوم أنه هذه العشرة إمنا ختل باليقني ال 
   بالظن فكان حقه أن يذكر هاهنا العشرة بعينها فاحلصر يف اخلمسة باطل

  فإن قلت لعل املراد أن انتفاء اخلمسة حيصل غلبة الظن وتلك رتبة متوسطة بني اليقني وأصل الظن 
قلت هذه الغلبة ال ضابط هلا وغلبة الظن ال خترج عن باب الظن فإن الظنون تتفاوت وهي مشتركة يف مشروع 

  واحد 
ستعمال فيما وضع له مفهومه أنه إذا وجد أحدمها والثاين أن ما ذكر من أنه إذا انتفى اجملاز واإلضمار بقي اللفظ م

  ال يكون اللفظ مستعمال فيما وضع له وليس كذلك ألن اإلضمار على قسمني 

أحدمها ما يوجب جمازا يف اللفظ مثل واسأل القرية فإن إضمار األهل هو الذي صري إسناد السؤال يف الظاهر إىل 
  القرية جمازا 

 اللفظ كقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم اآلية الثاين هو ما ال يوجب جمازا يف
فإذا أضمرنا فيها حمدثني ال يتجدد يف اللفظ جماز وكذلك قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام 

  أخر فإذا أضمرنا فأفطرمت ال يتجدد يف اللفظ جماز 
تمالت إن كان يف مطلقاهتا وأجناسها دون أنواعها وأشخاصها فال ينبغي أن يذكر الثالث أن الكالم يف هذه احمل

اإلضمار وال التخصيص ألهنما نوعان للمجاز فيندرجان حتت مطلقه وعلى هذا يكون االحتماالت املخلة ثالثة فقط 
از متعددة كما سبق وقد وإن كان الكالم يف أنواعها دون مطلقاهتا وأجناسها فال ينحصر يف مخسة ألن أنواع اجمل

  ذكر فيما تقدم اثين عشر نوعا وأنواع النقل ثالثة فهذه مخسة عشر اثنني منها فعلم أن احلصر يف اخلمسة فاسد 
الرابع أن من مجلة االحتماالت املخلة بالفهم النسخ ألن السامع إذا جوز على حكم اللفظ أنه منسوخ مل جيزم ثبوته 

ام ذكره بعد ذلك وزعم أنه مندرج يف التخصيص فلذلك مل يقرره بالذكر وتبعه ومل يذكروه مع اخلمسة واإلم
املصنف يف ذلك وهذا ال يستقيم ال على أصله وال على احلق يف نفس األمر فإن أصله أن صيغة األمر للقدر 

ا سرينا األوامر ال املشترك بني املرة والتكرار فال عموم يف األزمان فال نسخ وأما على احلق يف نفس األمر فألنا إذ
جندها تقتضي بصيغتها فعل املأمور أبدا فكان األحسن أن يعد النسخ وقد نظم بعضهم بيتني يف هذه األقسام وذكر 

... وأرجح الكل ختصيص وآخرهم ... نقل تاله اشتراك فهو خيلفه ... جتوز مث إضمار وبعدمها ... النسخ فقال 
  ... نسخ فما بعده قسم خيلفه 

  ل النقل أوىل من األشتراك ألفراده يف احلالتني كالزكاة قال األو

شرع يف ذكر الوجوه العشرة على الترتيب املذكور فنقول النقل أوىل من االشتراك ألن املنقول مدلوله مقرر يف 
نقول إليه احلالتني أي قبل النقل وبعده أما قبل النقل فألن مدلوله املنقول عنه وهو اللغوي وأما بعده فألن مدلوله امل



  وهو الشرعي أو العريف وإذا كان مدلوله مفردا مل ميتنع العمل به 
وأما املشترك فمدلوله متعدد يف كل وقت فيكون اجململ ال يعمل به إال بقرينة اللهم إال أن يقال حنمله وما ال ميتنع 

نماء والقدر املخرج من النصاب العمل به أوىل من عكسه مثال ذلك لفظ الزكاة فإنه حيتمل أن يكون مشتركا بني ال
وأن يكون موضوعا للنماء فقط مث نقله الشرع إىل القدر املخرج من النصاب فإذا تعارضا فالنقل أوىل ملا ذكرناه 

ومن أمثلته أن يقول الشافعي الفاحتة ركن يف الصالة لقوله صلى اهللا عليه و سلم كل صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن 
الة يف عرف الشرع منقول إىل العبارة املخصوصة فوجب أن تكون الفاحتة ركنا فيقول فهي خداج ولفظ الص

احلنفي مذهب القاضي أن الشرع مل ينقل شيئا من األلفاظ بل الصالة مشتركة بني الدعاء وبني املتابعة ومنه مسي 
ة ملا فيها من املتابعة لألئمة غالبا الثاين يف جلية السياق مصليا لكونه تابعا لصلوي الذي قبله ومسيت هذه العبارة صال

  وذا كانت مشتركة كانت جمملة فيسقط االستدالل هبا حىت يدين اخلصم رجحان اللفظ يف أحدمها 
  فنقول جعلها منقولة إىل العبارة املخصوصة أوىل من االشتراك ملا تقرر 

أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله ومنها أن يقول الشافعي الكلب جنس لقوله صلى اهللا عليه و سلم طهور إناء 
  سبعا والطهارة يف عرف الشرع منقولة إىل 

إزالة احلدث واخلبث وال حدث فيتعني اخلبث فيقول املالكي لفظ الطهارة مشترك يف اللغة بني إزالة األقذار وبني 
تغيري والتقرب إىل اهللا تعاىل الغسل على وجه التقرب إىل اهللا تعاىل ألنه مستعمل فيهما حقيقة إمجاعا واألصل عدم ال

كان معلوما هلم لقوله تعاىل ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى واملشترك جممل فيسقط االستدالل د به حىت بني 
  اخلصم الرجحان 

  فنقول جعله منقوال إىل العبارة املخصوصة أوىل من االشتراك ملا مر 
  للفظ مع القرينة ودوهنا كذلك قال الثاين اجملاز خري منه لكثرته وإعمال ا

  اجملاز أوىل من االشتراك لوجهني أحدمها أنه أكثر يف اللغة واألكثرية دليل الرجحان 
والثاين أنه على تقدير اجملاز إن كان اللفظ مع القرينة وجب محله على اجملاز وإن كان جمردا عنها وجب محله على 

الشتراك فإن اللفظ املشترك إذا جترد عن القرينة وجب التوقف على احلقيقة فهو معمول به على التقديرين خبالف ا
  املختار عندهم وإن عمل به عند البعض احتياطا فليس العمل لالحتياط كالعمل مع التحقيق 

ومن أمثلة الفضل قولنا موطوءة األب بالزنا حيل لإلبن نكاحها لقوله تعاىل فانكحوا ما طاب لكم من النساء وهذه 
  ن طابت لإلب

  فإن قلت هذا معارض بقوله تعاىل وال تنكحوا ما نكح آباؤكم والنكاح حقيقة يف الوطء 
  قلت بل هو حقيقة يف العقد لقوله تعاىل وانكحوا األيامى منكم 

  وغريها من اآليات وإذا كان حقيقة يف العقد ال يكون حقيقة يف الوطء وإال يلزم االشتراك 
  فإن قلت لوال ذلك لزم اجملاز 

  ت اجملاز خري من االشتراك ملا ذكرناه قل
ومنها قولنا ال جيوز التوضؤ بالنبيذ ألن اهللا تعاىل نص على سبيله املاء فوجب حصر السبب فيه عمال باألصل الثاين 

  لسببية غريه 
ي يتطهر به وإمنا قلنا إن اهللا تعاىل نص على سببية املاء لقوله تعاىل وأنزلناه من السماء ماء طهورا والطهور هو الذ



كاحلنوط والسعوط الذي يتحنط به ويتسعط به فيقول احلنفي األصل يف فعول أن يكون تابعا لفاعل يف القصر 
والتعدية وطاهر قاصر فطهور مثله فلو كان ههنا الذي يتطهر به للزم االشتراك وعلى ما نقوله تكون صيغته هنا 

ز أوىل من االشتراك ملا مر فتقول هو الترجيح مدفوع بقوله تعاىل جمازا فإنه ال تكرار يف طاهرية مباء السماء فاجملا
  ليطهركم به والباء للسببية فيدل على أن املراد الذي يفعل به التطهري 

  قال الثالث اإلضمار خري منه ألن احتياجه إىل القرينة يف صورة احتياج االشتراك إليها يف صورتني 
اج إىل القرينة إال يف صورة واحدة وهي صورة إرادة املعىن اإلضماري خبالف اإلضمار أوىل من االشتراك ألنه ال حيت

املشترك فإنه مفتقر إىل القرينة يف مجيع صوره إذ ليس البعض فيه أوىل من البعض ويف بعض نسخ الكتاب بعد قوله 
ل واألبنية وحيتمل أن يف صورينت مثل واسأل القرية أي أن لفظ القرية حيتمل أن يكون منقوال باالشتراك على األه

يكون حقيقة يف األبنية فقط واألهل مضمر فيقول املناظر اإلضمار أوىل ملا قلناه ومن أمثلته قولنا ال جيوز لألب أن 
  يتزوج جبارية ابنه لقوله تعاىل حرمت عليكم أمهاتكم إىل قوله وحالئل أبنكئكم وجارية االبن حليلة 

أة اليت حيل وطؤها فحليلة االبن املرأة اليت حيل وطؤها واجلارية اململوكة لإلبن ألن احلليلة فعيلة من احلل وهي املر
كذلك فتكون حليلة له وإذا كانت حليلة لإلبن اندرجت حتت اآلية فتكون حمرمة على األب فيقول احلنفي حليلة 

  الرجل هي املرأة اليت حتل له بالنكاح وهي الزوجة ودليله النقل 
  الزوجة فنقول ال نسلم أن إطالق احلليلة على الزوجة بطريق احلقيقة  قال اجلوهري احلليلة

فإن قلت األصل يف اإلطالق احلقيقة قلت نعم لكن لو جعلناه حقيقة فيما ذكرمت فإما أن يكون حقيقة فيما ذكرناه 
إلشتقاق يف داللته عليها أيضا أو جمازا فيه والثاين باطل ألنه يلزم منه ترجيح االستعمال يف داللته على احلقيقة على ا

وذلك ألن الظاهر أن اجلوهري إمنا أخذ أن احلليلة هي الزوجة من استعمال العرب واالستعمال أعم منه أن يكون 
على سبيل احلقيقة أو اجملاز وحنن دللنا باشتقاق لفظ احلليلة املقتضي ملا هو أعم من الزوجة فليكن أرجح لبعد اخلطأ 

  نه يلزم منه االشتراك فيه واألول أيضا باطل أل
فإن قلت لو مل يكن مشتركا بل كان حقيقة فيما ذكرمت جمازا فيما ذكرناه لزم اإلضمار ألن جارية اإلبن ال حترم 

على األب على التأييد باإلمجاع بل ما دامت مملوكة واآلية إمنا سيقت لبيان احملرمات على التأييد فال بد من إضمار 
اإلبن ال على التأييد جلواز أن يقال وحالئل أبنائكم بالنكاح ومبلك اليمني مادامت حليلتهم ما يصح به حترمي جارية 

  واإلضمار أيضا خالف األصل فوقع التعارض بني االشتراك واإلضمار 
  قلت اإلضمار أوىل 

م القرآن فهي خداج ومنها قراءة الفاحتة واجبة يف صالة اجلنازة لقوله صلى اهللا عليه و سلم كل صالة مل يقرأ فيها بأ
وهذه صالة فوجبت الفاحتة فيها فإن قال اخلصم لفظ الصالة مفهوم مشترك يف عرف الشرع إلطالقه على ما ال 

ركوع فيه وال سجود كاجلنازة وعلى ما ال تكبري فيه وال سالم كالطواف وعلى ما ال قيام فيه كصالة املريض 
  فيكون وليس بينهما قدر مشترك فحعل اللفظ حقيقة فيه 

مشتركا جممال يسقط االستدالل به قلنا املشترك عندنا حيمل على مجيع مسمياته عند عدم القرينة فتندرج صالة 
  اجلنازة حتت عمومه 

فإن قلت وجب جعل اللفظ غري منقول حذرا من االشتراك ويكون ههنا إضمار تقديره كل صالة من الصلوات 
الق لفظ الصالة على الصلوات اخلمس جمازا لغويا واإلضمار أوىل من اخلمس مل يقرأ فيها بأم القرآن ويكون إط



  االشتراك 
  فنقول هذا الترجيح مدفوعا بالقياس على الصلوات اخلمس 

قال الرابع التخصيص خري ألنه خري من اجملاز كما سيأيت مثل وال تنكحوا ما نكح آباؤكم فإنه مشترك أو خمتص 
  بالعقد وخص عنه الفاسد 

  من االشتراك ألن التخصيص خري من اجملاز واجملاز خري من االشتراك ينتج ما ادعيناه التخصص خري
أما الصغرى فلما سيأيت إنشاء اهللا تعاىل وأما الكربى فلما مر مثاله أن يقول احلنفي موطوءة األب بالزنا حمرمة على 

بل هو حقيقة يف العقد ملا قررناه كما يف  االبن لقوله تعاىل وال تنكحوا ما نكح آباؤكم وهو حقيقة يف الوطء فنقول
قوله تعاىل وأنكحوا األيامى منكم وإذا ثبت أنه موضوع للعقد فلم يبق إال أن يكون مشتركا بني العقد والوطء أو 
أن يكون خمتصا بالعقد وخص عنه الفاسد حىت إذا نكح األب نكاحا فاسدا فلإلبن أن ينكح تلك املوطوءة بالوطء 

  صيص أوىل من االشتراك الفاسد والتخ
  قال اخلامس اجملاز خري من النقل لعدم استلزامه نسخ األول كالصالة 

اجملاز األول خريمن النقل ألن النقل سيتلزم نسخ األول مثاله الصالة فإن املعتزلة ادعت أهنا منقولة إىل األفعال 
  ىل ألن اجملاز أوىل من النقل اخلاصة ومجهور األصحاب قالوا إهنا جمازات لغوية اشتهرت فمذهبهم أو

ومن أمثلته أن يقول املالكي جيزى رمضان كله نية واحدة من أوله لقوله صلى اهللا عليه و سلم ال صيام مل يبيت 
الصيام من الليل ووجه االحتجاج أن الصيام منقول عن أصل اإلمساك إىل اإلمساك املخصوص واملعرف بأل يفيد 

ألبد ورمضان من مجلة ذلك فيكون مفهوم ذلك أن من بيت كان له الصوم وهذا العموم واستغراق الصوم إىل ا
قدثبت فيقول الشافعي ال نسلم أنه منقول بل جماز يف إمساك جزء من الليل قبل الفجر ويكون من جماز التعبري 

  لنقل باألعم عن األخص فإن الشرع مل يصرح بتبييت الصوم وما ذكرناه حممل صاحل له واجملاز أوىل من ا
  قال السادس اإلضمار خري منه ألنه مثل اجملاز كقوله تعاىل وحرم الربا فإن األخذ مضمر والربا نقل إىل العقد 

اإلضمار أوىل من النقل ألن اإلضمار مساو للمجاز ملا سيأيت إن شاء اهللا تعاىل واجملاز أوىل من النقل ملا مر مثاله قوله 
دة والزيادة بعينها ال توصف حبل وال حرمة فال بد من تأويل فأضمرت طائفة تعاىل وحرم الربا فإن الربا هو زيا

األخذ وقالت التقدير حرم أخذ الربا فإذا توافق البايع واملشتري على إسقاط الزيادة صح وقالت طائفة الربا نقل 
العقد سواء اتفقا على خط إىل العقد املشتمل على الزيادة وذلك لقرينة قوله وأحل اهللا البيع فإذن املنهي عنه نفس 

  الزيادة أم ال فاألول أوىل ألن اإلضمار أويل من النقل 
قال السابع التخصيص أوىل ملا تقدم مثل وأحل اهللا البيع فإنه املبادلة مطلقا وخص الفاسد أو نقل إىل املستجمع 

  لشرائط الصحة 
شاء اهللا واجملاز خري من النقل ملا مر واخلري من التخصيص أوىل من النقل ألن التخصيص خري من اجملاز ملا سيأيت إن 

  اخلري خري مثاله قوله تعاىل وأحل اهللا البيع فمن قائل البيع موضوع للمبادلة مطلقا وخص عنه 

الفاسد لكونه غري حالل ومن قائل بل نقل إىل املعارضة املشتمل على األركان والشرائط فاألول أوىل ألن 
يقول املالكي يلزم الظهار من األمة وأم الولد لقوله تعاىل والذين يظاهرون من نسائهم  التخصيص أوىل من امثلته أن

اآلية ومها من مجلة النساء فإذا قال الشافعي لفظ النساء صار منقوال يف العرف للحرائر فوجب أال يتناول حمل 
هم وال يلزمهم فيهن ظهار كان النزاع ولو مل يكن منقوال للزم أن يكون خمصوصا بذوات احملارم فإهنن من نسائ



  للمالكي أن يقول إذا وتعارض النقل والتخصيص فالتخصيص أوىل 
  قال الثامن اإلضمار مثل اجملاز الستوائهما يف القرينة مثل هذا ابين 

ياج اإلضمار مثل اجملاز فال يترجح أحدمها على اآلخر إال بدليل من خارج وإمنا قلنا إهنما سيان الستوائهما يف االحت
  إىل القرينة واحتمال خفائها وهذا ما جزم به يف الكتاب تبعا لإلمام يف احملصول 

  وقال اإلمام يف املعامل يترجح اجملاز لكثرته وهذا ما اختاره صفي الدين اهلندي وقيل بالعكس وقوله مثل هذا ابين 
ره أن القائل لعبده هذا ابين والعبد ال أعلم أن هذا املثال مل يذكره اإلمام وال صاحب احلاصل والذي عندي يف تقري

ميكن أن يكون ابنه إما لكونه مشهور النسب من غريه أو لكونه أكرب سنا منه فههنا قد انتفت احلقيقة وبقي اللفظ 
دائرا بني جمازي اإلضمار واجملاز إذ حيتمل أن يكون املراد مثل ابين يف احلنو أو أنه ابين جمازا لذلك وأما أنه هل 

على هذا عتق أو ال يترتب فليس من وظيفة األصويل التعرض له وال إرادة املصنف وقد حكى األصحاب  يترتب
وجهني فيما إذا كان مشهور النسب من غريه واستلحقه هل يعتق لكونه أقر بالنبوة اليت الزمها العتق فيؤاخذ 

يف وهو إمنا أراد باللفظ حقيقته ولكن مل بالالزم وإن مل يثبت امللزوم ولكن ليس مأخذ الوجهني اإلضمار واجملاز ك
تسمع منه وكذا لو قال أحد الوارثني فالنة بنت أبينا هل حيكم بعتقها وجهان وليس مأخذمها جماز اإلضمار 

  والتخصيص بل شيء غريه وقد 

  نبهان على ذلك لئال يغتر به مغتر 
الطالق عن فتاوى القفال من أنه لو قال يا بنيت وأما ما ذكره الرافعي يف الركن األول من الباب الثاين يف أركان 

وقعت الفرقة بينهما عند احتمال السن كما لو قال لعبده أوأمته واختار النووي أنه ال يعتق مبجرد ذلك ألنه يذكر 
و يف العادة لالستيناس والتحنن فهذه املسألة غري املسألة اليت حنن فيها وهي قوله هذا ابين والفرق واضح بينهما وه

ما ذكره النووي من أن بنيت يذكر يف العادة لالستيناس والتحنن وهذا ابين ليس كذلك فقد وضح أن مسألة هذا 
  ابين على الوجه املذكور غريمعروفة يف املذهب فافهم ذلك ونظريها ما لو قال أوصيت لزيد بنصيب ابين 

نه ومن أمثلة تعارض اجملاز واإلضمار أن وقد اختلف األصحاب يف أن الوصية هل تبطل أو حتمل على مثل نصب اب
يقول الشافعي جيوز قتل الرهبان يف احلرب لدخوهلم يف عموم قوله تعاىل اقتلوا املشركني فإن قال املالكي يلزم على 

ما ذكرته أن يكون لفظ املشرك جمازا إذا املشترك من جعل الشريك وهذا يصدق على شركاء الزرع والعقار 
املشرك على الكافر بالشرك تعبريا عن األخص بلفظ األعم بل ينبغي أن يكون يف اآلية إضمار  ويكون قد عرب بلفظ

تقديره اقتلوا حماربة املشركني صونا له عن اجملاز وال يندرج صورة النزاع حينئذ كان للشافعي أن يقول اجملاز أوىل 
  ويتجاذبان أطراف الكالم 

وء للصالة لقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا ومنها أن يقول الشافعي النية شرط يف الوض
وجوهكم اآلية وجه التمسك أنه تعاىل يأمر بغسل األعضاء املذكورة ألجل الصالة ألنه أمرنا بالغسل ألجل إرادة 

يكون أمر بالفعل ألجل  الصالة ألن املراد من القيام إىل الصالة إرادة الصالة واألمر بالفعل بشرط إرادة فعل آخر
الفعل اآلخر كما يف قوهلم إذا دخلت على اخلليفة فتأدب أي ألجل الدخول عليه ومنه قوله تعاىل يا أيها الذين 

  آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقه أي ألجل جنواكم فعلم أنه بغسل األعضاء ألجل الصالة 

ى وجوب غسل األعضاء األربعة ألجل الصالة فإن قال احلنفي مل قلت إن املراد وجوبا وال يعين باشتراط النية سو
  هنا الوجوب 



قلنا ظاهر األمر الوجوب فإن قال نعم ولكن لو محلناه على الوجوب لزم إضمار احلدث ألن الوضوء ال جيب إال 
  ألمر على احملدث ولو محلناه على الندب مل يلزم اإلضمار وإمنا يلزم اجملاز يف لفظ ا

  قلنا اإلضمار أوىل وهو منقول هنا عن عكرمة وابن مسعود ويقع النظر بينهما 
ومنها إذا حتقق الرجل من امرأته النشوز ولكنه مل يتكرر ومل يظهر إصرارها عليه فله مع الوعظ أن يهجرها يف 

والشيخ أبو إسحاق  املضطجع ويف ضرهبا وجهان رجح الشيخ أبو حامد واحملاملي أن الجيوز ومال ابن الصباغ
الشريازي إىل اجلواز واختاره النووي واملأخذ قوله تعاىل والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع 

واضربوهن فمن قال باألول قال جمازا كما يف قوله تعاىل فمن خاف من موص جنفا أي علم ويف اآلية إضمار واملعىن 
نشزن فاهجروهن يف املضاجع فإن أصررن فاضربوهن ومن قال بالثاين قال  والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن فإن

  اخلوف مبعىن العلم جمازا كما يف قوله تعاىل فمن خاف من موص جنفا أي علم فتعارض اجملاز واإلضمار 
ليه فإن أراد قال التاسع التخصيص خري ألن الباقي متعني واجملاز مبا مل يتعني مثل وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا ع

  التلفظ وخص النسيان أو الذبح 
التخصيص أوىل من اجملاز ألن الباقي من أفراد العام بعد التخصيص متعني خبالف اجملاز فإنه رمبا مل يتعني ألن اللفظ 

  وضع ليدل على املعىن 

وال يقال اللفظ ال يصرف احلقيقي فإذا انتفى بقرينة افتقر صرف اللفظ إىل اجملاز إىل تأمل الحتمال تعدد اجملازات 
عن احلقيقة إال بقرينة وتلك القرينة هتدي إىل اجملاز فأين التأمل بعد القرينة ألنا نقول قد جتئ القرينة بصرف اللفظ 
عن ظاهره من غري تعرض إىل تبيني املقصود مثال تعارض التخصيص واجملاز قول احلنفي متروك التسمية عمدا ال 

  لوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق أي وال تأكلوا مما مل يتلفظ عليه باسم اهللا خيل بقوله تعاىل وال تأك
وقول الشافعي املراد بذكر اهللا تعاىل هو الذبح جماز ألن الذبح غالبا ال خيلو عن التسمية فيكون هنيا عن أكل غري 

ن ذبيحة الناس حالل فللحنفي أن يقول املذبوح ألنه لوال ذلك وأولنا كما قلتم للزم ختصيص اللفظ إذا سلمتم أ
التخصيص خري من اجملاز ومن أمثلته أيضا أن يقول الشافعي العمرة فرض لقوله تعاىل وأمتوا احلج والعمرة هللا وظاهر 

األمر الوجوب فيقول املالكي ختصيص النص باحلج والعمرة املشروع فيهما ألن استعمال اإلمتام يف االبتداء جماز 
ىل من اجملاز للشافعي بعد هذا أن يقول هذا الترجيح معارض بأهنما قد استويا يف السياق فوجب أن والتخصيص أو

  يستويا يف احلكم واحلج واجب إمجاعا فيجب اآلخر عمال باألصل املستوي بينهما 
  قال العاشر التخصيص خريمن اإلضمار ملا مر مثل ولكم يف القصاص حياة 

لتخصيص خري من اجملاز ملا مر واجملاز مساو لإلضمار واألوىل من املساوي أوىل التخصيص خري من اإلضمار ألن ا
مثاله قوله تعاىل ولكم يف القصاص حياة فإن األئمة اختلفوا فيه فقال منهم قائل اخلطاب عام اختص بالورثة ألهنم إذا 

  اقتصوا حصلت هلم احلياة بدفع شر هذا القاتل الذي صار عدوا هلم 

هو عام واملشروعية مضمرة أي ولكم يف مشروعية القصاص حياة وذلك ألن الناس إذا سلموا أن وقال قائل بل 
القصاص مشروع كان أدعى الندفاع القتل ما بينهم ألن من هم بالقتل واستحضر أنه يقتص منه انكف عن القتل 

  غالبا 
وية التخصيص وكذلك كل ما واعلم أن هذا التأويل الثاين هو الصحيح وإن كان األول مترجحا من جهة أول

أوردناه من هذا الفصل من األمثلة فإنا غري حاكمني عليه بالترجيح إال من جهة ما أوردناه له مثاال وال يشترط أن 



يكون مرجوحا من وجه آخر هو أقوى أو مساو لذلك ذكرنا يف بعض األمثلة أن الترجيح يندفع باألمر الفالين 
ومن أمثلة هذا الوجه العاشر أن يقول املالكي الكلب طاهر لقوله تعاىل فكلوا مما  تنبيها على ما أشرنا إليه اآلن

أمسكن عليكم والضمري يف أمسكن عام يف مجلة اجلوارح فيندرج فيه الكلب فيجوز أكل موضع فمه عمال بالظاهر 
غري ذكاة وليس  فيكون طاهرا فيقول الشافعي يلزم على ما ذكرمتوه جواز أكل ما أمسك بعد القدرة عليه من

كذلك فيلزم التخصيص بل ههنا إضمار تقديره كلوا من حالل ما أمسكن عليكم وكون موضع فمه من احلالل 
  حمل النزاع فللمالكي أن يقول على ما ذكرناه يلزم التخصيص وعلى ما ذكرمتوه يلزم اإلضمار والتخصيص أوىل 

أليب حنيفة حيث قال يصح مبطلق النية أو بنية النقل ونية ومنها قولنا ال يصح صوم رمضان إال بنية الفرض خالفا 
واجب آخر لنا إمنا األعمال بالنيات ويقتضي توقف ذات األعمال على نياهتا كما يقال إمنا الكتابة بالقلم ويلزم من 
 توقف ذوات األعمال توقف صحتها الستحالة وجود الصحة بدون الذات واملراد بالنيات نيات األعمال فاقتضى

  توقف صحة كل عمل على نيته فيتوقف الفرض على نية الفرض 
فإن قلت الكمال مضمر يف احلديث إذ لو مل يضمر لزم التخصيص باألعمال اليت ال تتوقف على النية كرد الودائع 

  والغصوب 

  قلت التخصيص أوىل 
  قال تنبيه االشتراك من النسخ ألنه ال يبطل 
تراك وغريه هو التخصيص يف األعيان ال التخصيص يف األزمان الذي هو التخصيص الذي سبق ترجيحه على االش

النسخ فإن االشتراك خري منه وذلك ألن االشتراك ال إبطال فيه بل غايته التوقف إىل القرينة عند من ال حيمله على 
فا أليب حنيفة معنييه خبالف النسخ فإنه يبطل احلكم السابق بالكلية مثال التبييت شرط يف صحة صوم رمضان خال

  وساعدنا على القضاء والنذر فنقيس حمل النزاع على حمل الوفاق 
فإن عارض مبا روي أنه عليه السالم قدم املدينة يوم عاشوراء فرأي اليهود صائمني فسأل عليه السالم عن صومهم 

سى عليه السالم يصومه ويومهم فقيل هذا يوم أجنى اهللا تعاىل فيه موسى عليه السالم وأهلك عدوه فرعون وكان مو
شكرا وحنن نصومه اتباعا له فقال عليه السالم حنن أحق مبوسى منهم مث أمر مناديا ينادي أال من أكل فليمسك بقية 

النهار ومن مل يأكل فليصم أمر بالصوم يف أثناء النهار ومن املعلوم أن الصوم يف أثناء النهار ال يكون إال بنية من 
  النهار 

  وجوب ذلك اليوم قلنا ال نسلم 
فإن قال ظاهر األمر الوجوب كان ملن يعتقد أن األمر مشترك بني الوجوب والندب أن يقول كما هو يف حقيقة يف 

الوجوب فكذلك يف الندب وإذا كان حقيقة فيهما ال حيمل على الوجوب إال بقرينة زائدة وعندنا صوم النقل يصح 
  بنية من النهار 

صل قلت لو مل يكن مشتركا لزم النسخ فإن صح يوم عاشوراء غري ثابت واالشتراك فإن قلت االشتراك خالف األ
  خري من النسخ 

  قال واالشتراك بني علمني خري منه بني علم ومعىن وخري منه بني معنيني 
  هذان فرعان 

ألعالم إمنا بني األول أنه إذا تعارض املشترك بني علمني واملشترك بني علم ومعىن فاملشترك بني علمني أوىل ألن ا



علمني أوىل ألن األعالم إمنا تطلق على األشخاص املخصوصة كزيد وعمرو إذ املراد العلم الشخصي ال اجلنسي 
وهذا خبالف أمساء املعاين إذا تتناول املسمى يف أي ذات كان فكان اختالل الفهم جيعله مشتركا بني علمني أقل 

  الفرع 
شترك بني علم ومعىن أوىل من املشترك بني معنيني ألن االختالل احلاصل عند الثاين وإليه أشار بقوله وهو أي امل

االشتراك من األول أقل من الثاين هذا ما ذكره املصنف تبعا لإلمام يف هذين الفرعني وأنت إذا نظرت إىل قوهلما 
وتذكرت ما قااله قبل املشترك بني علمني وبني علم ومعىن وعلمت أن املشترك ال بد وأن يكون حقيقة يف أفراده 

  ذلك من أن العلم ليس حبقيقة وال جماز علمت أن الغفلة تطرقت إليهما يف ذلك وباهللا التوفيق 

  الفصل الثامن يف تفسري حروف حيتاج إليها

  قال رمحه اهللا الفصل الثامن يف تفسري حروف حيتاج إليها وفيه مسائل 
ا تستعمل حيث ميتنع الترتيب مثل تقابل زيد وعمرو وجاء زيد األوىل الواو للجمع املطلق بإمجاع النحاة وألهن

  وعمرو قبله وألهنا كاجلمع والتثنية ومها ال يوجبان الترتيب 
  هذا الفصل معقود لتفسري حروف يشتد حاجة الفقيه إىل معرفتها لكثرة وقوعها يف الدالئل وقد أودعه مسائل 

  صل الباب وفيها مذاهب األوىل يف حكم الواو العاطفة وبدأ هبا ألهنا أ
أحدها أهنا للترتيب وهو الذي اشتهر من أصحاب الشافعي كما قال إمام احلرمني وهو قضية كالم املاوردي حيث 

  استدل على الترتيب يف الوضوء بآية الوضوء وقال قد عطف حبرف الواو ذلك موجب للترتيب لغة وشرعا 
  م احلرمني مث قال وقد ذل الفريقان يعين القائلني بالترتيب واملعية الثاين أهنا للمعية وعلية احلنفية كما قال إما

والثالث وهو املختار أهنا ملطلق اجلمع ال تدل على ترتيب وال معية فإذا قلت جاء زيد وعمرو فقد أشركت بينهما 
ب واملعية وهذا ما يف احلكم من غري تعرض جمليئهما معا أو جمليء أحدمها بعد اآلخر فهي للقدر املشترك بني الترتي

  نقله القاضي أبو الطيب يف شرح الكفاية عن أكثر أصحابنا ونقل عن الفراء 

أنا للترتيب حيث ميتنع اجلمع مثل اركعوا واسجدوا ويشبه أال يكون هذا مذهبا رابعا مفصال ألن املوضوع للقدر 
مل على صاحبه واحنصار األمر فيه ونقل املشترك بني معنيني إذا تعذر محله عليه للقرينة موضوعا له بل لتعذر احل

  بعضهم عن الفراء أنه للترتيب وقد استدل يف الكتاب على املذهب املختار بثالثة أوجه 
أحدها إمجاع النحاة قال أبو علي الفارسي أمجع حناة البصرة والكوفة على أهنا للجمع املطلق وذكر سيبويه يف سبعة 

  طلق عشر موضعا من كتابه أهنا للجمع امل
الثاين أهنا تستعمل حيث ميتنع الترتيب فإنك تقول تقاتل زيد وعمر والتفاعل يقتضي صدور الفعل من اجلانبني معا 
وذلك ينايف الترتيب وتقول جاء زيد وعمرو هنا أن تكون الواو للترتيب وإال لزم التناقض وإذا استعملت يف غري 

  شتراك وهذا الدليل ال يثبت املدعى وإمنا ينفي كوهنا للترتيب الترتيب وجب أال تكون حقيقة يف الترتيب رفعا لال
والثالث أن النحاة قالوا واو العطف يف املختلفات مبثابة واو اجلمع وياء التثنية يف املتغقات ولذلك أهنم ملا مل يتمكنوا 

وجبان الترتيب فكذلك واو من مجع األمساء املختلفة وتثنيتها استعملوا واو العطف مث إن واو اجلمع والتثنية ال ي
  العطف وهذا الدليل كالذي قبله ال ينفي القول باملعية وهنا أمور 

أحدها أنه أطلق الواو والصواب تقييده لواو العطف لتخرج واو مع واو احلال مثل سرت والنيل فإهنما يدالن على 



  املعية بال شك 
الفارسي وكذلك نقله السريايف والسهيلي وفيه نظر فإن  وثانيها حكايته اإلمجاع قلد فيه اإلمام واإلمام حكاه عن

  اخلالف موجود عند النحويني يف ذلك كما هو عندهم غريهم 
  وقد سبق النقل عن الفراء وكذلك قال شيخنا أبو حيان يف االرتشاف 

  ونقله السهيلي والسريايف إمجاع النحويني بصريهم وكوفيهم على ذلك غري صحيح 
د األعظم واملهم األكرب ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يف شرح اإلمام عن بعض الباحثني وثالثها وهو املقصو

املتعلقني بعلم املعقول أنه فرق بني مطلق املاء واملاء املطلق مبا حاصله أن احلكم املعلق مبطلق املاء يترتب على حصول 
قيقة بقيد اإلطالق وال يلزم من توقف احلكم على مطلق احلقيقة من غري قيد واملرتب على املاء املطلق مرتب على احل

احلقيقة توقفه على احلقيقة املقيد بقيد اإلطالق قلت وقد جرى البحث مع والدي رمحه اهللا يف قاعدة مطلق الشيء 
والشيء املطلق وال شك أنه إذا أخذ املطلق قيدا يف الشيء كان املراد باألول حقيقة املاهية وبالثاين هي تقيد 

  اإلطالق فاألول ال يقيد والثاين يقيد ال 
وقولنا يقيد ال يقيد التجرد عن مجيع القيود إال قيد ال وقد ال يراد ذلك بل يراد التجرد عن قيود معروفة ولذلك 

  أمثلة منها مطلق املاء واملاء املطلق 
لنجس ينقسم حبسب ما يتغري فاألول ينقسم إىل الطهور والطاهر غري الطهور والنجس وكل الطاهر غري الطهور وا

  به وخيرجه ذلك عن أن يطلق عليه أسم املاء 

والثاين وهو املاء املطلق ال ينقسم إىل هذه األقسام وإمنا يصدق على أحدها وهو الطهور وذلك ألنه أخذ فيه قيد 
ء متغري بزعفران أو أشنان اإلطالق وهو التجرد عن القيود الالزمة اليت ميتنع هبا أن يقال له ماء إال مقيدا كقولنا ما

  أو حنوه وماء اللحم وماء الباقال وما أشبه ذلك 
ومنها اسم الرقبة وحقيقتها يصدق على السليمة واملعيبة واملطلقة ال يصدق إال على السليمة فال جيزى يف العتق عن 

  مطلق الرقبة  الكفارة إال رقبة سليمة إلطالق الشارع إياها والرقبة املطلقة مقيدة باإلطالق خبالف
ومنها الدرهم املذكور يف العقود قد يقيد بالناقص والكامل وحقيقية منقسمة إليهما وإذا أطلق يتقيد بالكامل 

  املتعارف وحنوها يف الرواج بني الناس 
ومنها الثمن واألجرة والصداق وغريها من األعراض اجملعولة يف الذمة ينقسم إىل احلال واملؤجل وإذا أطلقت إمنا 

  حتمل على احلال فاإلطالف قيد اقتضى ذلك 
ومنها حقيقة القرابة يدخل فيها األب واإلبن وغريمها من القرابات وعند اإلطالق ال يدخل فيها األب واإلبن ألهنما 

أعلى من أن يطلق فيهما لفظ القرابة ملا هلما من اخلصوصية املقتضية ملزيد على بقية القرائب فيقال إهنما أقرب 
ب وأفعل التفضيل يستدعي املشاركة فلوال ما قلناه من حتقق معىن القرابة فيهما ملا صدق عليهما أهنما أقرب األقار

األقارب وإمنا امتنع إطالق القرابة عليهما ملا يقتضيه اإلطالق من التقييد بالقرابة العامة اليت ال مزيد فيها على جمرد 
  القرابة 

حال البحث وكان أصل البحث يف مسألة القرابة فلذلك أوردناه وقد أوردت هذا ماحرره والدي أيده اهللا تعاىل 
  عليه إذ ذاك سؤاالت وألف خمتصرا لطيفا يف ذلك وأجاب عنها فلنذكرها على وجه السؤال واجلواب 

  فإن قلت اللفظ إمنا وضع ملطلق احلقيقة ال للحقيقة املطلقة فتقييدكم إياه 



  أين قلت من جهة إطالق املتكلم فصار إطالقه قيدا يف اللفظ  عند اإلطالق باحلقيقة املطلقة من
فإن قلت من املعلوم أنه ليس يف اللفظ فهل يقولون إن ذلك قرينة حالية أو لفظية وهي متوسطة بني القرائن امللفوظ 

بالزيادة  هبا والقرائن احلالية وهي هيئة صادرة من املتكلم عند كالمه وذلك أن الكالم قد خيرج عن كونه كالما
  والنقصان وقد ال خيرج عن كونه كالما ولكن يتغري معناه بالتقييد 

فإنك إذا قلت قام الناس كان كالما يقتضي إخبارك بقيام مجيع الناس فإذا قلت إن قام الناس خرج عن كونه كالما 
مجيعهم إىل قيام ما عدا  بالكلية فإذا قلت قام الناس إال زيدا مل خيرج عن كونه كالما ولكن خرج عن اقتضاء قيام

  زيدا وقد علمت أن إلفادة قام الناس اإلخبار بقيام مجيعهم شرطني 
أحدمها أال يبتدئه مبا خيالفه وله شرط ثالث أيضا وهو أن يكون صادرا عن قصد فال عربة بكالم الساهي والنائم 

  فهذه ثالثة شروط 
  فادة ألن الواضع وضعه لذلك فإن قلت من أين لنا اشتراط ذلك واللفظ وحده كاف يف اإل

قلت وضع الواضع له معناه أنه جعله متهيأ ألن يفيد ذلك املعىن عند استعمال املتكلم له على الوجه املخصوص 
  واملقيد يف احلقيقة إمنا هو املتكلم واللفظ كاآللة املوضوعة لذلك 

أو ختمه مبا يغريه هل لنا أن خنرب عنه بأنه قال فإن قلت لو مسعنا قام الناس ومل تعلم من قائله هل قصده وهل ابتدأه 
  قام الناس 

  قلت قد تقدم اجلواب عن هذا يف أول باب اللغات وكذلك ما قبله وباهللا التوفيق 
وإمنا دعا إىل ذكر هذا البحث مجيعه االعتراض على قول املصنف اجلمع املطلق وأنه كان األسد أن يقول مطلق 

  ذه املباحث اجلليلة اجلمع فساق النظر إىل ذكر ه

  قال قيل أنكر ومن عصامها ملقنا ومن عصى اهللا ورسوله 
قلنا ذلك ألن األفراد أشد تعظيما قيل لو قال لغري املدخول هبا أنت طالق وطالق طلقت واحدة خبالف أنت طالق 

  طلقتني 
  قلنا اإلنشاءات مترتبة بترتيب اللفظ وقوله طلقتني تفسري لطالق 

  أن الواو للترتيب بوجهني احتج القائلون ب
األول ما روى مسلم يف صحيحه أن رجال خطب عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال من يطع اهللا ورسوله فقد 

رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بئس اخلطيب أنت قل ومن يعص اهللا 
  ت للجمع ملا حسن الذم ورسوله وهذا يدل على أهنا للترتيب إذ لو كان

أجاب بأن ذلك ليس ألهنا للترتيب بل ألن اإلفراد بالذكر أشد يف التعظيم ومما يدل على هذا أنه ال يترتب بني 
  عصيان اهللا وعصيان نبيه صلى اهللا عليه و سلم بل معصية اهللا معصية الرسول صلى اهللا عليه و سلم لتالزمهما 

اهللا عليه و سلم على هذا اخلطيب مع قوله صلى اهللا عليه و سلم ثالث من كن  فإن قلت ما اجلمع بني إنكاره صلى
  فيه وجد هبن حالوة اإلميان من كان اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها 

وقال يف حديث آخر فإن اهللا ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم فقد مجع بينهما يف ضمري واحد وقد قلت أجيب 
  بوجهني 

  هللا عليه و سلم أنكر ذلك على اخلطيب لكونه عدل عن األوىل أحدمها النيب صلى ا



واألفضل ال سيما وهو يف مقام اخلطابة املقتضى للتعليم وأما النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم ال يفعل إال األوىل فإنه 
  يف مقام تشريع وتبيني ففعل األوىل له بتبيينه األوىل ليدل على اجلواز 

إجيازا وإطنابا مما خيتلف باختالف املقام فرب مقام يقتضي اإلطناب وبسط العبارة ورب  والثاين أن حسن الكالم
آخر ال يقتضي ذلك واخلطيب كان يف مقام الترغيب والدعاء إىل طاعة اهللا وطاعة رسوله صلى اهللا عليه و سلم 

  فناسب بسط العبارة واملبالغة يف اإليضاح 
تيب أن الرجل إن قال لزوجته اليت مل يدخل هبا أنت طالق طالق طلقت واحدة الوجه الثاين للقائلني بأن الواو للتر

  على املذهب الصحيح ولو كانت الواو ملطلق اجلمع لكان مثل قوله أنت طالق طلقتني حىت يقعا 
ء أجاب بأن قوله وطالق معطوف على اإلنشاء فكان إنشاء آخر أتى به بعد متام األول وعمله عمله ألن معاين اإلنشا
مقاربة أللفاظها فيكون قول ثانيا وطالق إنشاء إليقاع طلقة أخرى يف غري وقت قابل للطالق ألهنا باألوىل بانت إذ 

  هي غري مدخول هبا خبالف قوله طلقتني أو ثالثا فإنه تفسري للكالم األول وبيان ملا قصد به ال إنشاء ثان 
اب الشافعي أن الواو للترتيب وما قاله املاوردي وهذا لعله خامتة قد عرفت دعوى إمام احلرمني أن املشتهر يف أصح

أخذ من مسألة الترتيب يف الوضوء وإن كان ذلك فهو ال يكفي يف تسويغ النقل على هذه الصورة فإن لألصحاب 
ية مستندا آخر غري كون الواو للترتيب وقد قيل إن الناقلني لكون الواو للترتيب عن الشافعي إمنا هم قوم من احلنف
من غري ثبت بل مبجرد ظن من مسألة الترتيب يف الوضوء ولذلك قال األستاذ أبو منصور البغدادي معاذ اهللا أن 

  يصح هذا النقل عن الشافعي بل الواو عنده ملطلق اجلمع 
قلت وهو الالئق بقواعد مذهبه وعليه تدل الفروع وقد اتفق األصحاب قاطبة على أن قول القائل وقفت على 

وأوالد أوالدي مقتض للتسوية والتشريك بينهم دون الترتيب وال نعلم أحدا قال بالترتيب وإن أتى يف  أوالدي
  بعض 

الفروع خالف فمنشأة اختيار من صاحب ذلك الوجه أن الواو للترتيب ومن ذلك قول األصحاب فيما يقال إن 
وال يقع هبما إال طلقة وال فرق بني أن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق ال بد من وجودمها يف وقوع الطالق 

يتقدم الكالم أو يتأخر ويف التتمة ما يقتضي إثبات خالف فيه ألنه قال من جعل الواو للترتيب فال بد عنده من أن 
  يتقدم الدخول على الكالم 

و قال لوكيله قال االرافعي ومن األصحاب من جعل الواو للترتيب وذكر الرافعي يف آخر باب القسم والنشوز أنه ل
خذ مايل مث طلقها مل جيز تقدمي الطالق ولو قال خذ مايل وطلق فهل يشترط تقدمي أخذ املال أو ال يشترط وجيوز 

  تقدمي الطالق كما لو قال طلقها وخذ مايل فيه وجهان 
  رجح صاحب التهذيب منهما األول 

قتضاء الواو للترتيب وإمنا القائل بوجوب تقدمي قلت وليس الوجهان يف املسألة ناظرين إىل ما حنن ناظرين فيه من ا
املال ناظر إىل أن املوكل قدمه يف كالمه والوكيل يراعي املصلحة فليقدم أخذ املال واملخالف ناظر إىل عدم اقتضاء 
الواو للترتيب ويدل على هذا أنه ال خالف أنه جيوز تقدمي املال يف عكسه وهو ما إذا قال طلقها وخذ مايل بل لو 

  صرح بثم اليت وضعت للتراخي جلاز له تقدمي أخذ املال على الطالق قال الرافعي ألنه زيادة خري 
فإن قلت قد نقل الرافعي يف التدبري عن صاحب التهذيب فيما إذا قال لعبده إن مت ودخلت الدار فأنت حر ال بد 

  للترتيب أن يقع دخوله الدار بعد موت السيد ومل حيك ما خيالفه فقد جعلوها هنا 
قلت هذا مشكل والظاهر أنه مبىن على أن الواو للترتيب وإال فأي فرق بني هذه املسألة واملسألة اليت قدمناها فيما 



  إذا قال إذا دخلت الدار وكلمت زيدا ومل يقل أحد بالترتيب إال ما أخرجه صاحب التتمة 
الفرع غري مبين على اقتضاء الواو للترتيب وعلى اجلملة إن وضح معىن يف هذه املسألة فقد حصل الغرض من أن 

  وإال فما قاله األصحاب يف مسألة إن دخلت الدار وكلمت زيدا يناقضها وهو أصح 
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للبيضاوي: كتاب  إىل علم األصول  لوصول  نهاج على منهاج ا شرح امل   اإلهباج يف 
بن عبد الكايف السبكي: املؤلف   علي 

  قال الثانية الفاء للتعقيب إمجاعا وهلذا ربط به اجلزاء إذا مل يكن فعال 
  وقوله ال تفتروا على اهللا كذبا فيستحكم جماز 

عقيب األول من غري مهلة ولكن يف كل حببسه كقولك دخلت بغداد الفاء للتعقيب أي يدل على وقوع الثاين 
فالبصرة وقولك قمت فمشيت فاألول أفاد التعقيب على ما ميكن والثاين أفاده على األثر إذ هو ممكن واستدل 

يف الكتاب على أهنا للتعقيب بإمجاع أهل اللغة على ذلك وقد قلد يف نقل هذا اإلمجاع اإلمام وليس جبيد فقد 
  هب اجلرمي إىل أهنا للترتيب إال يف األماكن واملطر فال ترتيب تقول ذ

عفا مكان كذا فكان كذا وإن كانت عفامها يف وقت واحد ونزل املطر مكان كذا فمكان هكذا وإن كان 
ا بعد الفاء يكون سابقا إذا كان يف الكالم ما يدل عليه وجعل من ذك  نزوهلما يف وقت واحد وزعم الفراء أن م

له تعاىل وكم من قرية أهلكناه فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون ومعلوم أن جميء البأس سابق للهالك وزعم قو
الفراء أيضا أن الفعلني إذا كان وقوعهما يف وقت واحد ويؤوالن إىل معىن واحد فإنك خمري يف عطف أيهما 

  يل شئت على اآلخر بالفاء تقول أحسنت إيل فأعطيتين وأعطيتين فأحسنت إ
قوله وهلذا أعلم أن اإلمام نقل أن منهم من احتج على أن الفاء للتعقيب بأهنا لو مل تكن للتعقيب ملا دخلت على 

اجلزاء إذا مل تكن بلفظ املاضي واملضارع لكنها تدخل فهي للتعقيب بيان املالزمة أن جزاء الشرط قد يكون 
رع من دخل يكرم وقد يكون ال هباتني اللفظتني بلفظ املاضي كقولك من دخل داري أكرمته أو بلفظ املضا

  وحينئذ ال بد من ذكر الفاء كقولك من دخل داري فله درهم 
  وأما قول الشاعر 

  ... والشر بالشر عند اهللا سيان ... من يفعل احلسنات اهللا يشكرها 
دخول الفاء على فقد أنكره املربد وزعم أن الرواية الصحيحة من يفعل اخلري فالرمحن يشكره وإذا أوجب 

اجلزاء وثبت أن اجلزاء ال بد وأن حيصل عقيب الشرط علمنا أن الفاء للتعقيب قوله وقوله ال تفتروا جواب عن 
سؤال مقدر تقديره أن يقال قد جاءت الفاء مبعىن التعقيب يف قوله ال تفتروا على اهللا كذبا فيستحكم بعذاب 

 اآلخره وجوابه أن الفاء قد ثبت مبا قررناه من الدليلني أهنا واإلسحات ال يقع عقيب االفتراء بل يتراخى إىل
ا ذكرمتوه على اجملاز وذلك ألن اإلسحات ملا كان متحقق الوقوع جزاء  حقيقة يف التعقيب فوجب محل م

  لالفتراء نزل منزلة الواقع عقيبه 
فأنت طالق فال بد من وقوع فرع قضية اقتضاء الفاء التعقيب أنه إذا قال مثال إن دخلت الدار فكلمت زيدا 

  الطالق من وقوع كالمها لزيد عقيب دخوهلا 
وحكى األصحاب وجهني فيما إذا قال لعبده إذا مت فشئت فأنت حر أصحها عند األكثرين اشتراط اتصال 

  املشيئة باملوت لكون الفاء تقتضي التعقيب ومها جاريان يف سائر التعليقات 
  يرا مثل وألصلبنكم يف جذوع النخل ومل يثبت جميئها للسببية قال الثالثة يف الظرفية ولو تقد



لفظة يف للظرفية حتقيقا حنو املاء يف الكوز أو تقديرا مثل قوله تعاىل حكاية وألصلبنكم يف جذوع النخل لتمكن 
  املطلوب على اجلذع متكن الشيء يف املكان ومن النحاة من يقول يف هنا مبعىن على واختاره الشيخ مجال 

  لدين بن مالك لكن الذي عليه اجلمهور وهو مذهب سيبويه األول ا
  وقول املصنف يف للظرفية ولو تقديرا حيتمل أمورا 

  أحدها أهنا تكون حقيقة يف للظرفية حمققة جمازا يف املقدرة وهذا مذهب سيبويه واحملققني 
  والثاين أن تكون مشتركة بينهما 

ن حقيقة يف القدر املشترك دفعا لالشتراك واجملاز وحينئذ تكون من والثالث وهو األقرب إىل الصواب أن تكو
  قبيل املشكك أن معىن الظرفية يف احملققة أوضح 

  قوله ومل يثبت جميئها للسببية 
اعلم أن اإلمام نقل عن بعض الفقهاء أهنا للسببية لقوله عليه السالم يف النفس املؤمنة مائة من اإلبل وضعفه بأن 

للغة ما ذكر ذلك مع أن املرجح يف هذه املباحث إليهم وهذا الذي ذكره اإلمام ضعيف من أحدا من أهل ا
  وجهني 

  أحدمها أنه شهادة نفي وقد رد هو على ابن جين يف مسألة الباء بذلك فكيف يرد به هنا 
اىل ملسكم والثاين أن ذلك شائع ذائع يف لسان العرب يف القرآن والسنة وشعر العرب أما القرآن ففي قوله تع

  فيما أفضتم و ملسكم فيما أخذمت 

  وأما السنة فاحلديث الذي أورده وما روي أيضا من قوله صلى اهللا عليه و سلم دخلت امرأة النار يف هرة 
  ... يف بعري ضل أو حانا ... بكرت باللوم تلحانا ... وأما العرب فقال الشاعر 

  ... ود كان فينابزورها أغاينج خ... لوى رأسه عين ومال بوده ... ومثله 
  أغاينج بالغني املعجمة والنون املكسورة واخلود بفتح اخلاء املعجمة املرأة اجلميلة 

وهذا هو الذي اختاره ابن مالك واإلنصاف يف لفظه يف أهنا حقيقة يف الظرفية جماز يف السببية وقد ذكر بعضهم 
  للفظة يف موارد أخرى 

  ا كل ذلك وردوه إىل معىن الوعاء قال الشيخ أبو حيان وتأول أصحابن
  قال الرابعة من البتداء الغاية والتبيني والتبعيض وهي حقيقة يف التبيني دفعا لالشتراك 

لفظة من ترد البتداء الغاية وللتبيني وللتعيض فأما ورودمها البتداء الغاية فهو إما يف املكان وهو جممع عليه ومنه 
املسجد األقصى وأما يف الزمان مثل من أول يوم أحق أن تقوم فيه هللا األمر من  قوله تعاىل من املسجد احلرام إىل

  قبل ومن بعد ويف احلديث فمنظرنا من اجلمعة إىل اجلمعة وفيه من نصف النهار إىل صالة العصر 
يمة إىل اليوم قد جربن كل التجارب وقال الراجز  يف  تنتهض الرعدة... وقال الثانية خترين من أزمان يوم حل

  ... ظهري من لدن الظهر إىل العصر 
  وهذا قد أثبته الكوفيون وصححه ابن مالك وشيخنا أبو حيان منعه 



البصريون قال شيخنا وتأوهلم جميئها لذلك مع كثرته يف لسان العرب نثرها ونظمها كثرة تسوغ القياس ليس 
  لشيء 

حنو قرأن من أول سورة البقرة إىل آخرها ويف  واعلم أن من قد تدخل البتداء الغاية يف غري املكان والزما ن
احلديث من حممد رسول اهللا إىل هرقل عظيم الروم وأما ورودها للتبيني فكقوله سبحانه وتعاىل فاجتنبوا الرجس 

  من األوثان وقوله وعد اهللا الذين آمنوا منكم 
  وهبذا قال ابن بابشاذ وابن النحاس وعبد الدامي القريواين وابن ملك 

شيخنا أبو حيان وقد أنكر ذلك أكثر أصحابنا وزعموا أهنا مل ترد هلذا املعىن وقالوا هي يف قوله من األوثان  قال
البتداء الغاية وانتهائها ألن األوثان حناس مصوغ أو ذهب أو غري ذلك فليس الرجس ذاهتا وال النجس الذي 

د منها ومن يف اآلية كهي يف قولك أخذته من صنعت منه وإمنا وقع االجتناب على عبادهتا ووصف الرجس املعبو
التابوت أال ترى أن اجتناب عبادة الوثن ابتداؤه وانتهاؤه وأما وعد اهللا الذين آمنوا فنقدر أن اخلطاب عام 

ا ورودها للتبعيض فنحو أخذت من الدراهم ومنه قوله تعاىل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض  للمؤمنني وأم
  هو كثري وقد زعم األخفش الصغري واملربد وابن السراج والسهيلي وطائفة أن منهم من كلم اهللا و

من ال تكون إال البتداء الغاية وصححه ابن عصفور ويعرف كوهنا البتداء الغاية بصحة وضع الذي مكاهنا 
  وكوهنا للتبعيض بصحة وضع البعض 

 املعاين املتقدمة كلها إذ يتبني يف األول ابتداء مث قال املصنف تبعا لإلمام إهنا حقيقة يف التبيني ألنه مشترك بني
  اخلروج 

  ويف الثاين يف مثل اجتنبوا الرجس من األوثان تبني اجملتنب 
ويف الثالث مثل أخذت من الدراهم تبيني املأخوذ منه فيكون متواطئا حقيقة يف القدر املشترك وإال فإن كان 

دون البعض يلزم اجملاز فليكن حقيقة يف القدر املشترك دفعا حقيقة يف كل واحد يلزم االشتراك أو يف البعض 
ل من موارد أخرى ال نطيل بتعدادها    لالشتراك ودفعا للمجاز ومل يذكر املصنف اجملاز وال بد منه وقد ذكروا 

عن قال اخلامسة الباء تعدي الالزم وجتزي املتعدي ملا نعلم من الفرق بني مسحت املنديل باملنديل ونقل إنكاره 
  ابن جين ورد بأنه شهادة نفي 

للباء حالتان إحدامها أن تدخل على فعل ال يتعدى بنفسه كقولك كتبت بالقلم ومرت بزيد فال تقتضي إال جمرد 
اإللصاق وهذه احلالة هي اليت عرب عنها يف الكتاب بقوله الباء تعدي الالزم والتعبري باإللصاق أحسن ومل يذكر 

ما التعبري بتعدية الالزم فليس جبيد فإهنا قد التكون كذلك كما يف املثالني املذكورين وقد هلا سيبويه معىن غريه وأ
  تكون كذلك كما قوله تعاىل ذهب اهللا بنورهم 

  وكذلك بسمعهم وأبصارهم فيصري الفاعل مفعوال به فتكون الباء مبعىن اهلمزة يف قولك أذهب 
املصنف بقوله جتزي املتعدي أن تقضي التبعيض كقوله تعاىل  الثانية أن تدخل على فعل يتعدى بنفسه وهو مراد

وامسحوا برؤوسكم وخالفت احلنفية يف ذلك لنا أنا نعلم بالضرورة الفرق بني أن يقال مسحت يدي باملنديل 
  ومسحت املنديل بيدي فإن األول يفيد التبعيض والثاين يفيد الشمول وهذا االستدالل ضعيف 

  ا ذكره يف اجململ واملبني كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل أما أوال فألنه مناقض مل



وأما ثانيا فألن مسح يتعدى إىل املفعول بنفسه وإىل ما ميسح به بالباء فتقدير مسحت املنديل مسحت املنديل 
بيدي فاملنديل ممسوح فيه واليد آلة وتقدير مسحت باملنديل مسحت وجهي املنديل فالوجه ممسوح واملنديل آلة 

 تكون الباء فيه للتبعيض وإمنا هي للتعدية وفهم التبعيض منه إن سلم إمنا هو لكون املنديل فيه آلة والعمل يف فال
  جاري العوائد إمنا يكون ببعض اآللة كما تقول أخذت بثوب زيد وإمنا أخذت ببعض ثوبه ومنه أخذ برأس أخيه 

  وقد ذكرنا أن سيبويه مل يذكر هلا معىن غري اإللصاق 
البصريون ال يكون إال مبعىن اإللصاق واالختالط حقيقة أو جمازا إذا مل تكن زائدة وقد يتجرد اإللصاق وقد  قال

ينجر معها معان أخر فاإللصاق حقيقة وصلت هذا هبذا أو جمازا مررت بزيد والتصق املرور مبكان بقرب زيد 
عنه بالتعدية كما سبق يف قول ذهب اهللا  وذكروا أن املعاين اليت تنجر مع اإللصاق ستة أنواع النقل ويعرب

بنورهم ويكون الفعل قبلها الزما ومتعديا حنو صككت احلجر باحلجر أصله صك احلجر احلجر واإللصاق يف 
  هذا واضح والسببية حنو مات زيد باجلوع واالستعانة حنو كتبت بالقلم 
ءكم الرسول باحلق واحلال حنو وهبتك وأدرج ابن مالك هذا يف السببية واملصاحبة ويصلح معها مع حنو جا

  الفرس بسرجه أي مسرجا 

والظرفية وهي اليت يصلح مكاهنا يف حنو زيد بالبصرة والقسمية حنو باهللا ألقومن ألصقت فعل القسم احملذوف 
  بالقسم به 

لك أهنا هذا كالم شيخنا يف االرتشاف وهذه األقسام سبعة وقد ذكر أهنا ستة فما أدرى ما أراد وذكر ابن ما
  تأيت للتعليل قال وهو حيسن غالبا يف موضع الالم كقوله تعاىل إنكم ظلمتم أنفسكم باختاذكم العجل 

قال شيخنا أبو حيان ومل يذكر أصحابنا هذا وكأن السبب والتعليل عندهم واحد وذكر ابن مالك أيضا أنه 
ا إذا ركبوا فليت يل هب... تكون للبدل قال وهي اليت يصلح مكاهنا بدل حنو قوله  شنوا اإلغارة فرسانا ... م قوم

  ... وركبانا 
أي بدهلم وللمقابلة وهي الداخلة على األمثان واألعواض حنو اشتريت الفرس بألف وقد يسمى باء العوض 

خبري ... وإن تسألوين بالنساء فإنين ... وذهب الكوفيون إىل أن الباء قد تأيت مبعىن عن وذلك بعد السؤال حنو 
  ... ل النساء طبيب بأحوا

  أي عن النساء 
وقال األخفش ومثله فاسأل به خبريا واستدل ابن مالك هلذا القول بقوله تعاىل ويوم تشقق السماء بالغمام أي 

  عن الغمام وكان األستاذ أبو علي يقول اسأل بسببه خبريا وسبب النساء أي لتعلموا حاهلن 
ىن على وهو الذي عزاه إمام احلرمني إىل الشافعي واستدل عليه وذهب الكوفيون أيضا إىل أن الباء تكون مبع

  بقوله ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده 

إليك أي على دينار وزعم بعض النحاة أن الباء تدخل على االسم حيث يراد الشبيه حنو لقيت بزيد األسد 
  ورأيت به القمر أي لقيت بلقائي إياه األسد أي شبهه 

لسبب أي بسبب لقائه وبسبب رؤيته وزعم أيضا أهنا تدخل على ما ظاهره أن املراد به غري والصحيح أهنا ل
ومل ... إذا ما غزا مل يسقط الروع رحمه ... ذات الفاعل أو ما أضيف إىل ذات الفاعل حنو قول طفيل الغنوي 



  ... يشهد اهليجاء باملوت معصم 
خوف السقوط معصم بضم امليم بعدها عني مهملة األلوث الضعيف ويقال الرجل الذي ميسك بعرف فرسه 

ساكنة مث صار مهملة مكسورة وقيل املعصم الذي يتحصن باجلبال فيمتنع فيها فظاهره أن فاعل يشهد غري 
الوث معصم والفاعل يف احلقيقة هو ألوث معصم وتكون الباء زائدة كما يف قوله تعاىل وهزي إليك جبذع 

ا ذكره  النخلة وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة فليمدد بسبب و تنبت بالدهن و من يرد فيه بإحلاد فهذا من أمجع م
  النحاة من موارد الباء 

وأما ورودها للتبعيض فقد ذكره ابن مالك ومن شواهده شرب التريف بربد ماء احلشرج أي من برد وقال 
يف قوله شربن مباء البحر وتأوله ابن  ذلك يف التذكرة الفارسي وهو مذهب الكوفيني تبعهم فيه األصمعي والقتيب

  مالك على التضمني أي روين مباء البحر 
وقال إمام احلرمني ذهب بعض فقهائنا إىل أن الباء إذا اتصل بالكالم مع االستغناء عنه اقتضى تبعيضا وزعموا 

د نكري ابن أنه يف قوله تعاىل وامسحوا برؤوسكم يتضمن ذلك وهذا خالف من الكالم ال حاصل له وقد اشت
جين يف سر الصناعة على من قال ذلك فال فرق بني أن نقول مسحت رأسي ومسحت برأسي والتبعيض يتلقى 

  من غري الباء كما ذكرته يف األساليب انتهى 

قوله ونقل أي احتج من زعم أهنا ليست للتبعيض بأن أبا الفتح بن جين من أئمة اللغة وقد اشتد نكريه على من 
عيض وقال إنه شيء ال يعرف يف اللغة وأجاب املصنف تبعا لإلمام بأن ما ذكره ابن جين شهادة على قال إهنا للتب

النفي فال تقبل وهو حيد عن سبيله اإلنصاف إذ الواصل يف فن إىل هنايته والبالغ فيه إىل أقصى غاياته يقبل قوله 
  يذكر أحد من النحويني أن الباء للتبعيض فيه نفيا وإثباتا وقد وافق ابن جين على ذلك صاحب البسيط فقال مل 

وقال بعضهم لو كانت للتبعيض لقلت زيد بالقوم تريد من القوم وقبضت بالدراهم أي منها مث إن املصنف تبعا 
لإلمام أيضا شهد على النفي يف مسألة يف حيث قال ومل يثبت جميئها للسببية فليست شهادهتما يف لغة العرب 

ل من شهادة أيب الفتح بن جين وصاحب البسيط معاذ اهللا أن يكون ذلك نعم كان على النفي أوىل بالقبو
الطريق يف الرد على ابن جين أن يعرض عليه مواضع من كالمهم ورد ذلك فيها كما يف قوله تعاىل عينا يشرب 

  هبا املقربون أي منها 
  ... ربد ماء احلشرج شرب التريف ب... فلثمت فاها آخذا بقروهنا ... وقال عمر بن أيب ربيعة 

  ... زوراء تنفر عن حياض الديلم ... شربت مباء الدحرضني فأصبحت ... وقال غريه 
الدحرضان بضم الدال بعدها حاء مهملة ساكنة مث راء مهملة مضمومة مث ضاد معجمة مفتوحة ومها ماءان يقال 

  خر كالقمرين والعمرين وقال اآلخر ألحدمها وسيع ولآلخر الدحرض ومها مما غلب فيه أحد القرينني على اآل

  ... مىت حلج خضر هلن تثيج ... شربن مباء البحر مث ترفعت 
  وقد ذكرنا أن الكوفيني واألصمعي والقتيب وابن مالك ذكروا ذلك 

  قال السادسة إمنا للحصر ألن إن لإلثبات وما للفي فيجب اجلمع على ما أمكن 
  ل الفرزدق وقد قال األعشى وإمنا العزة للكاثر وقا

  وإمنا يدافع عن أحساهبم أنا أو مثلي 



  وعورض بقوله تعاىل إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم قلنا املراد الكاملون 
تقييد احلكم بإمنا مثل إمنا قام زيد هل يفيد حصر األول يف الثاين مبعىن أنه تفيد إثبات احلكم يف احملكوم عليه 

  مذهبان ونفيه عن غريه فيه 
أحدمها تفيد احلصر وبه قال القاضي وأبو إسحاق الشريازي والغزايل وعليه اإلمام وأتباعه منهم صاحب 

  الكتاب 
  والثاين ال بل تفيد اإلثبات واختاره اآلمدي واحتج األولون بوجهني 

أصله ألن  أحدمها أن كلمة أن تقتضي اإلثبات وما تقتضي النفي فعند تركيبهما جيب بقاء كل منهما على
األصل عدم التغيري وحينئذ جيب اجلمع بينهما بقدر اإلمكان فال بد من إثبات شيء ونفي آخر المتناع اجتماع 

النفي واإلثبات على شيء واحد وحينئذ إما أن نقول كلمة إن تقتضي ثبوت غري املذكور وكلمة ما تقتضي نفي 
ثبوت املذكور وكلمة ما تقتضي نفي غري املذكور وهذا غري املذكور وهو باطل إمجاعا أو نقول كلمة إن تقتضي 

هو احلصر وهو املراد وقد ضعف هذا الوجه بأن املعروف عند النحويني أن ما ليست نافية بل زائدة كافة موطئة 
  لدخول الفعل وذكر يف إفادهتا احلصر وجه آخر 

ا املؤكدة أسند إىل علي بن عيسى الربعي وهو أن كلمة أن لتأكيد إثبات املسند ل لمسند إليه مث ملا اتصلت هبا م
ال النافية ملا ذكرنا تضاعف تأكيدها فناسب أن تضمن معىن القصد ألن قصر الشيء على الشيء ليس إال 

تأكيدا للحكم على تأكيد أال ترى إىل قولك جاء زيد ال عمرو وكيف يكون جاء زيد إثباتا للمجيء صرحيا 
ه ضمنا وهذا الوجه أشد من األول إال أن للمعترض عليه أن يقول وجه مناسبة وقولك العمرو إثباتا ثانيا جمليئ

إضمار معىن القصر الئحة ولكن ذلك إمنا يقال بعد ثبوت كوهنا للحصر والكالم فيه وجمرد هذه املناسبة ال يدل 
  عليه 

عشى عبد اهللا بن الوجه الثاين من الوجهني املذكورين يف الكتاب أن العرب استعملتها يف احلصر كقول األ
  ... وإمنا العزة للكاثر ... ولست باألكثر منهم حصى ... األعور املازين الصحايب رضي اهللا عنه 

  ولست بفتح التاء ضبطه اجلوهري وقال الفرزدق وهو مهام بن غالب التابعي رمحه اهللا 

  ... وإمنا يدافع عن أحساهبم أنا أو مثلي ... أنا الذائد احلامي الذمار 
له وعورض إشارة إىل حجة اخلصم وهو قوله تعاىل إ منا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم قالوا فلو قو

أفادت احلصر لكان من ال حيصل له الوجل عند ذكر اهللا تعاىل ال يكون مؤمنا وأجاب بأن املراد باملؤمنني 
  احلصر كما هو املدعي الكاملون يف اإلميان مجعا بني األدلة وعلى هذا يكون قد أفادت 

واعلم أن الذي نقله شيخنا أبو حيان عن البصريني املذهب الثاين وكان مصمما عليه ويتغاىل يف الرد على من 
  يقول بإفادهتا احلصر الذي اختاره والدي أبقاه اهللا 

اج وأن اللبيب األول وله كالم مبسوط يف املسألة اشتد فيه نكريه على الشيخ أيب حيان وقال إنه استمر على جل
ال يقدر أن يدفع عن نفسه فهم أن إمنا للحصر ومن أحسن ما وقع له يف االستدالل على أهنا للحصر قوله تعاىل 

وإن تولوا فإمنا عليك البالغ فقال هذه اآلية تفيد أن إمنا للحصر فإهنا لو مل تكن للحصر لكانت مبنزلة قولك 
تولوا أو مل يتولوا أو إمنا الذي رتب على توليهم نفي غري البالغ وإن تولوا فعليك البالغ وهو عليه البالغ 



  ليكون تسلية له ويعلم أن توليهم ال يضر 
قال وهكذا أمثال هذه اآلية مما يقطع الناظر بفهم احلصر منها كقوله إما إهلكم اهللا إمنا اهللا إله واحد إمنا أنت 

ا إمنا مثل احلياة الدنيا إمنا يأمركم بالسوء والفحشاء إمنا البيع منذر إمنا أنت نذير إمنا تعبدون من دون اهللا أوثان
  مثل الربا إمنا احلياة الدنيا لعب وهلو إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة إمنا 

السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء إمنا يستأذنك الذين ال يؤمنون إمنا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه إمنا 
  منا أنا نذير مبني اآليات عند اهللا وإ

  قال فيكاد فهم احلصر من مجيع هذه اآليات يسبق إىل القلب قبل السمع ال يرتاب فيه وال يتمارى 
  فائدة إذا قلنا إمنا للحصر فهل ذلك للمنطوق أو باملفهوم فيه مذهبان 

ومنهم صاحب واألول هو قضية كالم من استدل على ذلك بالوجه املركب من العقل والنقل الذي تقدم ذكره 
  الكتاب واهللا أعلم 

  الباب التاسع يف كيفية االستدالل باأللفاظ

قال الفصل التاسع يف كيفية االستدالل باأللفاظ وفيه مسائل األوىل الخياطبنا اهللا باملهمل ألنه هذيان احتجت 
وإال يتخصص املعطوف احلشوية بأوائل السور قلنا أمساء وبأن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إال اهللا واجب 

باحلال قلنا جيوز حيث ال لبس مثل ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وبقوله تعاىل كأنه رؤوس قلنا مثل يف 
  االستقباح 

هذا الفصل معقود لبيان كيفية االستدالل خبطاب اهللا تعاىل وخطاب رسوله صلى اهللا عليه و سلم على األحكام 
جيريان حمرى املبادئ للمقصود أما األوىل فنقول ال جيوز أن خياطبنا اهللا تعاىل  وفيه مسائل األوىل والثانية منها

  باملهمل أي مبا ليس له معىن ألنه نقص والنقص حمال على اهللا تعاىل هذا كالم املصنف 
وأما اإلمام ففي عبارته قلق وذلك أنه قال ال جيوز أن يتكلم اهللا بشيء وال يعين به شيئا واخلالف فيه مع 

  حلشوية لنا وجهان ا
  أحدمها أن التكلم مبا ال يفيد شيئا هذيان وهو نقص والنقص حمال على اهللا تعاىل 

  والثاين أن اهللا تعاىل وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبيانا وذلك ال حيصل فيما ال يفهم معناه انتهى 
ين به شيئا وإن كان ذلك الذي ووجه القلق أن أول كالمه يدل على أن اخلالف يف جواز التكلم بشيء ال يع

  تكلم به له معىن يفهم منه وثانيه وثالثه ومها دلياله يدالن على أن اخلالف يف جواز التكلم مبا ال يفيد شيئا 

ا أدته عبارة اإلمام ثانيا وثالثا ال ما اقتضته أوال وهبا صرح اآلمدي إذ قال ال يتصور  وعبارة املصنف توافق م
على ما ال معىن له أصال وقد عرفت أن اخلالف يف املسألة نع احلشوية وهم طائفة ضلوا  اشتمال القرآن الكرمي

عن سواء السبيل وعميت أبصارهم جيرون آيات الصفات على ظاهرها ويعتقدون أنه املراد مسوا بذلك ألهنم 
الء إىل حشا احللقة كانوا يف حلقة احلسن البصري رمحه اهللا تعاىل فوجدهم يتكلمون كالما ساقطا فقال ردوا هؤ

وقيل مسوا بذلك ألن منهم اجملسمة أو هم هم واجلسم حمشو فعلى هذا القياس فيه احلشوية بسكون الشني إذ 



النسبة إىل احلشو وقيل املراد باحلشوية الطائفة الذين ال يرون البحث يف آيات الصفات اليت يتعدد إجراؤها 
مهم املعتقد بأن الظاهر غري مراد ولكنهم يفوضون التأويل إىل اهللا على ظاهرها بل يؤمنون مبا أراده اهللا مع جز

سبحانه وتعاىل وعلى هذا فإطالق احلشوية عليهم غري مستحسن لعدم مناسبته ملعتقدهم وألن ذلك مذهب 
  طوائف السلف من أهل السنة رضي اهللا عنهم 

  إذا عرفت ذلك فقد استدل املصنف على امتناع ذلك بأنه هذيان 
جلاريردي شارح الكتاب وهو مصادرة على املطلوب ألن اهلذيان هو اللفظ املركب املهمل وهو الذي قال ا

ادعى امتناعه وهذا اعتراض منقدح ولكن املصنف أخذ هذا الدليل من اإلمام واألمام إمنا استدل به على ما 
دعوى صدر به املسألة من قوله ال يتكلم اهللا بشيء وال يعين به شيئا وقد بينا أن  هذه الدعوى يف احلقيق غري 

املصنف فليس استدالل اإلمام بكونه هذيانا مصادرة على املطلوب نعم هو ضعيف من جهة أنه قد يقال ال 
نسلم أن الكالم املفيد بالوضع الذي فاه به الناطق إذا مل يعن به شيئا هذيان وإمنا يكون هذيانا إذا مل يكن له 

  د املتكلم بالكالم معناه شرط يف كونه كالما مفيدا وقد سبق البحث يف هذا مدلول يف نفسه وقد يقال إن قص
  واحتجت احلشوية على ما ذهبوا إليه بثالثة وجه 

طه حم وأمثاهلا فإنا ال نفهم هلا معىن  األول زعموا أنه ورد يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل آمل املص كهيعص 
ثرية مشهورة قال اإلمام واحلق أهنا السماء للسور وتبعه املصنف وهو واجلواب أن أقوال أئمة التفسري يف ذلك ك

  ما عليه مجاعة من املفسرين 
الثاين قوله تعاىل وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وجه االحتجاج 

ون خرب عنه والدليل على أن جيب الوقف أن الوقف على قوله إال اهللا واجب وحينئذ فالراسخون مبتدأ ويقول
على ذلك أنه لو مل جيب لكان الراسخون معطوفا عليه وحينئذ يتعني أن يكون قوله تعاىل يقولون مجلة حالية 

واملعىن قائلني وإذا كانت حالية وفإما أن يكون حاال من املعطوف واملعطوف عليه أو من املعطوف فقط واألول 
هللا تعاىل آمنا به والثاين خالف األصل ألن األصل اشتراك املعطوف واملعطوف عليه يف باطل المتناع أن يقول ا

املتعلقات وإذا انتفى هذا تعني ما ادعيناه من وجوب الوقف على قوله إال اهللا وإذا وجب الوقف على ذلك لزم 
  أنه تكلم مبا ال يعلم تأويله إال هو وهو املدعى 

عوىاملصنف ألنه يقتضي أن اخلالف يف اخلطاب بلفظ له معىن ال نفهمه واعلم أن هذا الدليل ال يوافق د
ال يقدر على فهمه مما ال ينازع فيه  ا مث إن هذا أعين كون القرآن يشتمل على ما  ودعواه فيما ليس له معىن مطلق

كان فالناس يف كتاب اهللا تعاىل على مراتب ودرجات حبسب تفاوهتم يف األفهام والتضلع من العلوم فرب م
يشترك يف فهمه اخلاص والعام وآخر ال يفهمه إال الراسخون ويتفاوت العلماء إىل ما ال هناية له على حسب 
استعدادهم وأقدارهم إىل أن يصل األمر إىل ما ال يفهمه أحد غري النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي وقع معه 

  اخلطاب فهو يفهم ما خوطب به ال خيفى منه خافية 
  ملصنف عن هذا الوجه بأنه إمنا ميتنع ختصيص املعطوف باحلال إذا مل تقم قرينة تدل عليه وقد أجاب ا

وأما عند قيام القرينة الدافعة للبس فال ميتنع حينئذ وذلك قوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة فإن نافلة حال 
  سبحانه وتعاىل ال يقول آمنا به  من يعقوب فقط ألن النافلة ولد الولد وما حنن فيه كذلك إذ العقل قاض بأنه



ا هي رؤوس الشياطني وأجاب بأنا ال نسلم  الثالث قوله تعاىل طلعها كأنه رؤوس الشياطني فإن العرب ال تعلم م
  أنه مهمل وإمنا هو مثل كانت العرب العرباء تتمثل به يف االستقباح وهو مقيد هبذا االعتبار 

   بيان ألن اللفظ بالنسبة إليه مهمل قالت املرجئة يفيد إحجاما قال الثانية ال يعين خالف الظاهر من غري
  قلنا فريتفع الوثوق عن قوله تعاىل 

قد يريد اهللا بكالمه خالف ظاهره إذا كانت هناك قرينة حيصل هبا البيان وال ميكن أن يعين لكالمه خالف 
  لوا ظاهره من غري بيان واخلالف يف املسألة مع املرجئة قوم جوزوا ذلك وقا

املراد بظواهر اآليات واألخبار الدالة على عقاب الفاسقني ووعيد العصاة واملذنبني الترهيب فقط كيال خيتل 
نظام العامل بناء على معتقدهم أن املعصية ال تضر مع اإلميان كما أن الطاعة ال تنفع مع الكفر وإمنا مسوا مرجئة 

  عتبار واإلرجاء التأخري قال اهللا تعاىل أرجه وأخاه ألهنم يرجئون العمل أي يؤخرونه ويسقطونه عن اال
وقد احتج املصنف بأن اللفظ بالنسبة إىل املعىن الذي ال يفهم مهمل لعدم إفادته له من غري بيان وقد تبني أن 

  اخلطاب باملهمل ممتنع 
ه يفيد اإلحجام عن وقالت املرجئة ال نسلم أنه بالنسبة إليه مهمل إذ املهمل ما ال يفيد وهذا ليس كذلك ألن

  املعاصي واإلقدام على الطاعة 

وأجاب بأنا لو فتحنا هذا الباب الرتفع الوثوق من مجيع أخبار اهللا تعاىل وأخبار رسوله صلى اهللا عليه و سلم 
  ألنه ال خرب إال وحيتمل أن يكون منه أمرا وراء األفهام ومعلوم أن ذلك ظاهر الفساد 

  دل على احلكم مبنطوقه فيحمل على الشرعي مث العريف مث اللغوي مث اجملازي قال الثالثة اخلطاب إما أن ي
هذه املسألة يف بيان كيفية داللة اخلطاب على احلكم الشرعي وأقسام داللته عليه فاخلطاب الدال على احلكم 

  إما أن يدل عليه مبنطوقه أي بصيغته أو مبفهومه 
ا أن   يكون له مسمى شرعي أو ال  احلالة األوىل أن يدل عليه مبنطوقه فإم

األول حيمل على املسمى الشرعي ما مل يصرف عنه صارف ألن عرف الشارع يعرف املعاين الشرعية ال اللغوية 
  وألنه مبعوث لبيان الشرعيات وقيل إذا دار بني الشرعي واللغوي فهو جممل لصالحيته لكل منهما 

كقوله صلى اهللا عليه و سلم إين إذن أصوم فإنه إذا محل وقال الغزايل إن ورد يف اإلثبات محل على الشرعي 
على الشرعي يدل على صحة الصوم بنيته من النهار وإن ورد يف النهي كان جممال وذلك مثل لنهيه صلى اهللا 

عليه و سلم عن صوم يوم النحس فإنه ال ميكن محله على الشرعي وإال كان داال على صحته ألنه يستحيل 
  ور وقوعه النهي عما ال يتص

ا ذهب إليه  وقال اآلمدي يف اإلثبات حيمل الشرعي ويف النهي على اللغوي والصحيح الذي عليه اجلمهور م
  املصنف وقول الغزايل واآلمدي إن النهي مستلزم للصحة غري صحيح 

  والثاين وهو الذي ليس له مسمى شرعي إما أن يكون له مسمى عريف أو ال 
  علم اطراد ذلك العرف يف زمن ورود واألول حيمل على العريف إن 

  اخلطاب ألن الظاهر من حال اخلطاب أن يكون مما يتبادر إىل أذهان املخاطبني 
والثاين حيمل على اللغوي احلقيقي لتعينه حينئذ وكذا إذا كان له مسمى عريف ومل ميكن محله عليه ملانع وإن مل 



ئذ محله على املعين اجملازي ويكون الترتيب املذكور يف ميكن محله على اللغوي لقرينة صارفة عنه فيتعني حين
  احلقائق جاريا يف جمازاهتا 

ا ليس له حد يف الشرع وال يف اللغة يرجع فيه إىل  واعلم أن من القواعد املشتهرة على ألسنة الفقهاء أن م
حيمل على املعىن العرف قال والدي يف شرح املهذب وليس خمالفا ملا يقوله األصوليون من أن لفظ الشارع 

  الشرعي مث العريف مث اللغوي 
قال واجلمع بني الكالمني أن مراد األصوليني إذا تعارض معناه يف العرف ومعناه يف اللغة قدمنا العرف ومراد 
ا ليس له حد يف اللغة ومل يقولوا  الفقهاء إذا مل يعرف حده يف اللغة فإنا نرجع فيه إىل العرف وهلذا قالوا كل م

  معىن فاملراد أن معناه يف اللغة مل ينصوا على حده مبا يبينه فيستدل بالعرف عليه  ليس له
  فائدة تنزيل اللفظ على املعىن الشرعي قبل العريف يف مسائل 

منها لو حلف ال يبيع اخلمر أو املستولدة فإن أراد أنه ال يتلفظ بلفظ العقد مضافا إليها فإذا باعه حنث وإن 
لبيع الشرعي ال يتصور فيها وفيه وجه أنه حينث قال به املزين قال الرافعي هنا وسيأيت خالف أطلق مل حينث ألن ا

يف أنه هل يتعني محل لفظ العبادات كالصوم والصالة على الصحيح منها وهذا اخلالف الذي وعد بذكره مل أره 
  ه كالصحيح حكاه بعد وال خالف أنه لو حلف ال حيج حينث بالفاسد ألنه منعقد جيب املضي في

ومنها لو حلف ال يركب دابة عبد زيد ال حينث بالدابة اجملعولة بامسه إال أن يريد فإن ملكه السيد دابة 
فالصحيح أنه يتخرج على أنه هل ميلك وقال ابن كج ال حينث وإن قلنا ميلك ألن ملكه ناقص السيد متمكن 

  من إزالته 

  احلصر وقد أتينا يف كتابنا األشباه والنظائر منها بالعد الكثري وأما الرجوع إىل العرف ففي مسائل خترج عن حد 
قال أو مبفهومه وهو إما أن يلزم عن مفرد لوقف عليه عقال أو شرعا مثل ارم واعتق عبدك عين ويسمى اقتضاء 
أو مركب موافق وهو فحوى اخلطاب كداللة حترمي التأفيف على حترمي الضرب وجواز املباشرة إىل الصبح على 

  جواز الصوم جنبا أو خمالف كلزوم نفي احلكم عما عدا املذكور ويسمى ذلك دليل اخلطاب 
ا دل عليه باملفهوم الزما عن مفرده أو عن  احلالة الثانية أن يدل اخلطاب على احلكم مبفهومه فإن أن يكون م

الالزم عن املركب قد مركب والالزم عن املفرد قد يكون املقتضي لكونه الزما هو العقل وقد يكون الشرع و
  يكون موافقا للمنطوق فيما اقتضاه من احلكم وقد يكون خمالفا فهذه أقسام 

األول الالزم عن املفرد الذي اقتضى العقل كونه الزما عن املفرد بأن يكون شرطا للمعىن املدلول عليه باملطابقة 
قف الرمي الذي هو مفرد عليهما عقال إذ مثل قولك ارم فإنه يدل مبفهومه على لزوم حتصيل القوس واملرمى لتو

  حييل العقل الرمي بدوهنما 
الثاين الالزم عن املفرد باقتضاء الشرع كونه الزما كقولك ملالك العبد اعتق عبدك عين فإنه يدل على استدعاء 

  متليك العبد إياه ألن العتق شرعا ال يكون إال يف مملوك 
ان يف اصطالح األصوليني بداللة االقتضاء وإليه أشار بقوله ويسمى وهذان القسمان الالزمان عن املفرد يسمي

  اقتضاء 



ومن األصوليني من جعل داللة اللفظ على مقدر يتوقف عليه صدق الكالم داخال يف قسم االقتضاء أيضا 
  كداللة قوله صلى اهللا عليه و سلم رفع عن أميت اخلطأ 

   تقتضيه ألهنا ال تقتضي احنصار االفتضاء يف املذكور فيه والنسان على رفع اإلمث وعبارة ال تنايف ذلك وال
نعم تقتضي أن يكون ذلك من قبيل ما دل عليه اللفظ مبنطوقه ألنه مل يعده يف أقسام املفهوم بل يف املنطوق 

  الغزايل على االقتضاء جبملة أقسامه من املفهوم 
كب يف احلكم ويسمى فحوى اخلطاب ألن فحوى الثالث الالزم عن اللفظ املركب وهو موافق ملدلول ذلك املر

الكالم ما يفهم منه قطعا وهذا كذلك ويسمى أيضا حلن اخلطاب ألن حلن الكالم عبارة عن معناه ومنه قوله 
تعاىل ولتعرفنهم يف حلن القول أي معناه ورمبا مساه الشافعي رضي اهللا عنه باجللي واختلفوا يف أن داللة النص 

م قياسية والذي عليه اجلمهور أهنا قياسية قال الشيخ أبو إسحاق يف شرح اللمع وهو عليه هل هي لفظية أ
  الصحيح ألن الشافعي مساه القياس اجللي 

وهذا الثالث أعين مفهوم املوافقة تارة يكون أوىل باحلكم من املنطوق كداللة حترمي التأفيف من قوله تعاىل وال 
اع األذى الذي هو أبلغ من التأفيف وتارة يكون مساويا له كداللة تقل هلما أف على حترمي الضرب وسائر أنو

جواز املباشرة من قوله تعاىل فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم وكلوا واشربوا حيت يتبني لكم اخليط 
ائم األبيض من اخليط األسود من الفجر على جواز أن يصبح الرجل صائما جنبا ألن لو مل جيز ذلك ملا جاز للص

مد املباشرة إىل طلوع الفجر بل كان جيب قطعها مقدار ما يسع فيه الغسل قبل طلوع الفجر وإمنا ذكر املصنفني 
  مثالني ليعلم أن مفهوم املوافقة قد يكون أوىل باحلكم كاملثال األول وقد يكون مساويا كالثاين وهذا هو املختار 

قضية ما نقله إمام احلرمني عن كالم الشافعي رضي اهللا عنه  ومنهم من اشترط األولوية يف مفهوم املوافقة وهو
يف الرسالة حيث قال يف الربهان حنن نسرد معاين ككالمه يف الرسالة مث قال أما مفهوم املوافقة فهو ما يدل على 

أن احلكم يف املسكوت عنه موافق احلكم يف املنطوق من جهة األوىل انتهى وهو مقتضى كالم الشيخ أيب 
ق يف شرح اللمع وغريه وعليه جرى ابن احلاجب لكنه قال بعد ذلك يف مفهوم املخالفة شرطه أال يظهر اسحا

  أولوية وال مساواة يف املسكوت عنه فيكون موافقة فاضطرب كالمه 
الرابع الالزم عن املركب وهو خمالف ملدلول املركب يف احلكم وهذا هو مفهوم املخالفة ويسمى دليل اخلطاب 

اف ذكر املصنف منها أربعة وذهب أبو حنيفة إىل نفس القول مبفهوم املخالفة مطلقا ووافقه مجع من وهو أصن
  األصوليني 

قال إمام احلرمني وأما منكروا الصيغ ملا يتطرق إليها من تقابل الظنون فال شك أهنم ينكرون املفهوم فإن تقابل 
مقدم املوافقة وقد فعل النقلة عنه رد الصيغة واملفهوم الظنون فيه أوضح فهو بالتوفيق أوىل وشيخنا أبو احلسن 

ويف كالمه ما يدل على املفهوم والقول به فإن تعلق يف مسألة الرؤية بقوله تعاىل كال إهنم عن رهبم يومئذ 
طول حبثي  حملجوبون وقال ملا ذكر احلجاب يف إذالل األشقياء أشعر ذلك بنقيضه يف السعداء وقد حتققت على 

أيب احلسن أنه ليس من منكري الصيغ على ما اعتقده معظم النقلة ولكنه قال يف مفاوضاته مع عن كالم 
أصحاب الوعيد بإنكار الصيغ وآل سر مذهبه إىل إنكار التعلق بالظواهر فيما ينبغي القطع فيه وال نرى له املنع 

  د الصيغ وصرح بنفي املفهوم من العمل بقضايا الظوهر يف مظان الظنون وقد باح القاضي رضي اهللا عنه جبح



ا جاز القياس خالفا أليب بكر الدقاق    قال الرابعة تعليق احلكم باالسم ال يدل على نفيه عن غريه وإال مل
  هذه املسألة يف مفهوم االسم ومفهوم الصفة اللذين مها من مجلة أصناف 

ام زيد دليل اخلطاب أما مفهوم االسم فنقول تقييد احلكم أو اخلرب باالسم علم ا كان أو اسم جنس مثل قولك ق
أو قام الناس ال يدل على نفي احلكم عما عداه خالفا أليب بكر الدقاق واحلنابلة وقد سفه علماء األصول 

الدقاق ومن قال مبقالته وقالوا هذا خروج عن حكم اللسان والسالل عن مفاوضات الكالم فإن من قال رأيت 
  قطعا  زيدا مل يقتض ذلك أنه مل ير غريه

قال إمام احلرمني وعندي أن املبالغة يف الرد عليه صرف ألنه ال يظن بذي العقل الذي ال ينحرف كالمه عن 
سنن الصواب أن خيصص بالذكر ملقيا من غري غرض وحاصل ما اختاره إمام احلرمني أن التخصيص يتضمن 

لك ال جيوز أن يكون من غرض املتكلم يف غرضا مبهما وال يتعني انتفاء غري املذكور مث قال وأنا أقول وراء ذ
التخصيص نفي ما عدي املسمى بلقبه فإن اإلنسان ال يقول رأيت زيدا وهو يريد اإلشعار بأنه مل ير غريه فإن هو 
أراد ذلك قال إمنا رأيت زيدا أو ما رأيت زيدا هذا كالمه وحكى ابن برهان يف كتابه يف أثناء املسألة مذهبا ثالثا 

ائنا وهو التفرقة بني أمساء األنواع وأمساء األشخاص فقال إن ختصيص اسم النوع بالذكر دل على عن بعض علم
نفي احلكم عن غريه ومثل له ابن برهان مبا إذا قال يف السود من الغنم زكاة وإن ختصيص اسم الشخص مثل 

 الداللة منزلة أمساء األشخاص قام زيد فال يدل مث قال ابن برهان وهذا ليس بصحيح ألن أمساء األنواع نازلة يف
إال أن مدلول أمساء األنواع أكثر ومها يف الداللة متساويان إذا عرفت هذا فقد استدل يف الكتاب على مذهب 

اجلمهور بأن تعليق احلكم على االسم لو دل لكان الدليل على ثبوت احلكم يف األصل املقيس عليه كالنص 
على نفي احلكم عن الفرع املقيس كاألرز يف مثالنا والفرض أن القياس  الدال على أن الرب ربوي مثاال وإال

قاض بإحلاقه فمىت عمل باملفهوم بطل القياس وقد ضعف هذا الدليل بأن التعارض بني مفهوم اللقب والقياس 
غري متصور ألن من شرط القياس مساواة الفرع لألصل وشرط مفهوم املخالفة أال يكون املسكوت عنه أوىل 

   مساويا فال مفهوم إذا مع املساواة وال قياس مع عدم وال

املساواة وأبدى والدي رمحه اهللا يف تضعيفه وجها أحسن من هذا ال مزيد على بالغته فقال للدقاق أن يقول 
املفهوم يدل على اإلباحة فيما عدا الرب والقياس إمنا يدل على التحرمي فيما شارك الرب يف املعىن كاألرز واحلمص 

ون ما مل يشاركه من الرصاص والنحاس وغريمها فغاية ما يفعل القياس حينئذ أن خيصص املفهوم وال بدع يف د
  ختصيص املفهوم بالقياس بل وال يف ختصيص املنطوق 

فائدة يف كتاب األستاذ أيب إ سحاق يف أصول الفقه أن شيخه ابن الدقاق هذا ادعى يف بعض جمالس النظر 
من مفهوم اللقب فألزم وجوب الصالة فإن الباري تعاىل أوجب الصالة فهل له دليل يدل ببغداد صحة ما قاله 

  على نفي وجوب الزكاة والصوم وغريمها قال فبان له غلطة وتوقف فيه 
قال وبإحدى صفيت الذات مثل يف سائمة الغنم زكاة يدل ما مل يظهر للتخصيص فائدة أخرى خالفا أليب حنيفة 

  وإمام احلرمني والغزايل وابن سريج والقاضي 
هذا مفهوم الصفة وهو مقدم املفاهيم ورأسها وقد قال إمام احلرمني ولو عرب معرب عن مجيع املفاهيم بالصفة 

لكان ذلك منقدحا فإن املعدود واحملدود موصوفان بعددمها وحدمها وكذا سائر املفاهيم وقول املصنف وبإحدى 



م أي وتعليق احلكم بإحدى صفيت الذات أو أحد أوصافها يدل على هو معطوف على قوله تعليق احلكم باالس
نفي احلكم عن الصفة األخرى مثال مفهوم الصفة قوله صلى اهللا عليه و سلم يف سائمة الغنم زكاة وهو حديث 
معناه ثابت يف الصحيح فإن الغنم ذات والسوم والعلف وصفان يعتوراهنا وقد علق احلكم بأحدمها وهو السوم 

ك قوله تعاىل ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمما ملكت أميانكم من فتيانكم وكذل
  املؤمنات وقد 

اختلفوا يف هذا املفهوم فذهب اجلمهور وكبريهم الشافعي وأبو احلسن وأبو عبيدة معمر بن املثىن ومجع كثري من 
املصنف مث اختالف هؤالء يف أنه هل يدل على نفي احلكم  الفقهاء واملتكلمني إىل أنه يدل على النفي واختباره

عما عداه مطلقا سواء كان من جنس املثبت فيه أم مل يكن أو خيتص مبا إذا كان من جنسه مثاله إذا قلنا يف الغنم 
ا سواء كانت معلوفة الغنم أم اإلبل والبقر أو خيتص  السائمة زكاة هل يدل على نفي الزكاة عن املعلوفة مطلق

بالنفي عن معلوفة الغنم وهذا اخلالف حكاه الشبخ أبو حامد يف كتابه يف أصول الفقه عن أصحابنا وقال 
الصحيح ختصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فحسب وذهب أبو حنيفة والقاضي وأبو بكر وأبو العباس بن سريج 

آلمدي وفرق أبو عبد اهللا البصري فقال إمام أصحابنا والقفال الشاشي والغزايل ومجاعة إىل أنه ال يدل واختاره ا
باملفهوم يف اخلطاب الوارد لبيان اجململ كقوله عليه السالم زكوا عن سائمة الغنم فإنه ورد بيانا لقوله تعاىل 

وآتوا الزكاة والوارد للتعليم كقوله عليه السالم إذا اختلف املتبايعان والسلعة قائمة احلديث والوارد فيما انتفى 
ة إذا كان داخال حتت املتصف هبا حنو احلكم بالشاهدين والشاهد الواحد فإن الشاهد الواحد داخل عنه الصف

  حتت الشاهدين وفرق إمام احلرمني بني الوصف املناسب وغري املناسب فقال مبفهوم األول دونه 
  الثاين وقد اطلعه يف الكتاب تبعا لإلمام النقل عنه يف إنكار مفهوم الصفة وليس جبيد 

وقال اإلمام أنه ال يدل على النفي حبسب وضع اللغة لكنه يدل عليه حبسب العرف العام هذا حترير اخلالف يف 
املسألة وأما حمل النزاع فهو كما أشار إليه املصنف بقوله ما مل يظهر أي إمنا يدل على القائلني به إذا مل يظهر 

احلكم عما عداها ككونه جوابا عن سؤال سائل عن  لتعليق احلكم بالصفة املذكورة فائدة أخرى مغايرة لنفي
  حكم إحدى الصفتني أو خارج خمرج الغالب أو 

دون املؤمنني ال مفهوم له  غري ذلك مثل قوله ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني فإن قوله من 
إمنا معىن قوله من دون املؤمنني أن لكم يف ألن النهي عن مواالة الكافرين عام فيمن وإىل املؤمنني ومن مل يواهلم و

مواالة املؤمنني مندوحة عن مواالة الكافرين فال تؤثروهم عليهم ففي هذه األشياء ال يدل على نفي احلكم عما 
عدا الصفة املذكورة كما نقله املتأخرون من األصوليني وقد نازع إمام احلرمني فيما إذا خرج خمرج الغالب بعد 

ي ما قلناه من أنه ال مفهوم حينئذ وأطال الكالم فيه والشيخ عز الدين ابن عبد السالم قال أن عن الشافع
ا إذا مل يكن غالبا  القاعدة تقتضي العكس وهو أن الوصف إذا خرج خمرج الغالب يكون له مفهوم خبالف م

ة فيها دل على أنه إمنا أتى وذلك ألن الوصف الغالب على ثبوته هلا عن ذكر امسه فإذا أتى هبا مع أن العادة كافي
لتدل على سلب احلكم عما عداه الحنصار غرضه فيه وأما إذا مل يكن عادة فقد يقال إن غرض املتكلم بتلك 

  الصفة أن يفهم السامع أن هذه الصفة ثابتة هلذه احلقيقة 
الشهرة والغلبة  وقد أجاب القرايف عن هذا بأن الوصف إذا كان غالبا الزما لتلك احلقيقة يف الذهن بسبب



ال لتخصيص احلكم به وأما إذا مل يكن غالبا  فذكره إياه مع احلقيقة عند احلكم عليها لعله حلضوره يف ذهنه 
فالظاهر أنه ال يذكر مع احلقيقة إال لتقييد احلكم به لعدم مقارنته للحقيقة يف الذهن حينئذ فاستحضاره معه 

ا يكون لفائدة والغرض عدم ظهور فائدة أخرى فيتعني التخصيص واستجالبه لذكره عند احلقيقة عند احلكم إمن
  وهذا اجلواب الصحيح 

  فإن قلت هذا ال يتضح بالنسبة إىل كالم اهللا تعاىل لعلمه بالغالب وغري الغالب على حد سواء 
وليني قلت هذا السؤال أورده الشيخ صدر الدين بن املرجل يف كتابه األشباه والنظائر وقد ذكر اختالف األص

يف أن العام هل يشمل الصورة النادرة فقال هذا اخلالف ال يبني يل حرمانه يف كالم اهللا تعاىل ألنه ال خيفى عليه 
  خافية فهو يعلم ذلك النادر وقال وإمنا يتبني يل دخوله يف كالم اآلدميني وقد 

  القبول أجبت عنه يف كتايب األشباه والنظائر مبا لو عرض على ذوي التحقيق لتلقوه ب
فقلت اخلالف جار يف كالم اهللا تعاىل ال للمعىن الذي ذكره ابن املرحل بل ألن كالم اهللا تعاىل منزل على لسان 
العرب وقانوهنم وأسلوهبم فإذا جاء فيه لفظ عام حتته صورة نادرة وعادة العرب إذا أطلقت ذلك اللفظ ال متر 

ا هبا ألن هذا تلك الصورة بباهلا يقول هذه الصورة ليست داخلة  يف مراد اهللا تعاىل من هذا اللفظ وإن كان عامل
اللفظ يطلق عند العرب وال يراد هذه الصورة كما جييء يف القرآن ألفاظ كثرية يستحيل وقوع معانيها من اهللا 
 تعاىل كالترجي والتمين وألفاظ التشكيك ولك ذلك منتف يف جانبه تعاىل وإمنا جتيء ليكون القرآن على أسلوب

  كالم العرب 
قال لنا أنه املتبادر من قوله عليه السالم مطل الغىن ظلم ومن قوهلم امليت اليهودي ال يبصر وإن ظاهر 

التخصيص يستدعي فائدة وختصيص احلكم فائدة وغريها منتف باألصل فيتعني وإن الترتيب يشعر بالعلية كما 
دل لدل إما مطابقة أو التزاما قلنا دل التزاما ملا ثبت ستعرفه واألصل ينفي علة أخرى فينتفي بانتفائها قيل لو 

أن الترتيب يدل على العلية وانتفاء العلة يستلزم انتفاء معلوهلا املساوي قيل وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق 
  ليس كذلك قلنا غري املدعى 

  استدل على أن مفهوم الصفة حجة بثالثة أوجه 
ان كما أن من مسع ما رواه البخاري ومسلم من قوله صلى اهللا عليه و سلم األول أن يتبادر إىل الفهم حيث ك

  مطل الغىن ظلم فهم أن مطل من ليس بغىن ليس ظلما وقد فهم ذلك من احلديث أبو عبيدة وهو من أئمة اللغة 

 وكذلك الشافعي وهو إمام اللغة وابن جبدهتا والتسمك بقول الشافعي وأيب عبيدة أوىل من التمسك بقول
أعرايب جلف وكذلك أهل العرف يتبادر إىل فهمهم من قول القائل امليت اليهودي ال يبصر أن امليت الذي ليس 
هو بيهودي يبصر بدليل أهنم يسخرون من هذا الكالم ويضحكون منه وإمنا ذكر املصنف هذين املثالني ليبني أن 

هل العرف فيجتمع التبادر من اجلهتني وهذا من املتبادر إىل الفهم يف األول عند أهل اللغة ويف الثاين عند أ
  حماسنه 

وقد اعترض إمام احلرمني على التمسك بفهم الشافعي وأيب عبيدة فقال هذا املسلك فيه نظر فإن األئمة قد 
حيكمون على اللسان عن نظر واستنباط وهم يف مسالكهم يف حمل النزاع مطالبون بالدليل واألعرايب اجللف 

  سك مبنظومه ومنثوره طبعه فيقع التم



الوجه الثاين أن ظاهر ختصيص احلكم بالصفة يستدعي فائدة صونا للكالم عن اللغو وتلك الفائدة ليست ال نفي 
احلكم عما عداه ألن غريها منتف باألصل فتتعني هي وألن الكالم فيما إذا مل يظهر للتخصيص فالذكر فائدة 

  أخرى 
  فإن قلت هذا يلزمكم يف مفهوم اللقب 

  قلت اللقب له فائدة تصحيح الكالم إذ الكالم بدونه غري مفيد خبالف الصفة 
الثالث أن احلكم املرتب على اخلطاب املقيد بالصفة معلول تلك الصفة كما ستعرفه إن شاء اهللا تعاىل يف كتاب 

تعليل بعليتني القياس من أن تريتب احلكم على الوصف يشعر بالعلية واألصل عدم علة أخرى ألنا لز جوزنا ال
يما انتفى عنه الوصف ألن انتفاء  فال شك أن األصل عدمه وإذا مل يكن له علة غري الوصف لزم انتفاء احلكم ف

  العلة يستلزم انتفاء املعلول 
  قال قيل إن احتج اخلصم بوجهني 

  أحدمها أنه لو دل ختصيص احلكم بإحدى الصفتني على نفيه عما عداها 

ة او بااللتزام ضرورة احنصار الداللة فيهما فإن املراد بداللة االلتزام هنا داللة اللفظ على لدل عليه إما باملطابق
الزم مسماه والالزم أعم من اجلزء والوصف فيشتمل داللة التضمن لكنه ال يدل باملطابقة ألن ثبوت احلكم يف 

غري موضوع لنفي الزكاة عن إحدى الصفتني ليس عني ثبوته يف األخرى ألن قوله زكوا عن الغنم السائمة 
املعلوفة فالدال على أحدمها باملطابقة ال يدل على اآلخر هبا وإمنا قلنا إنه ال يدل بااللتزام ألنه إن كان التضمن 

فواضح ألن نفي احلكم عما عدا املذكور ليس جزءا لثبوته يف املذكور وإن كان االلتزام املعرف يف تقسيم 
ن من املسمى إليه والسامع قد يتصور وجوب الزكاة بنفي أو إثبات بل قد يغفل األلفاظ فألن شرطه سبق الذه

  عن تصور املعلوفة 
وأجاب يف الكتاب بأنه يدل عليه بااللتزام ملا ثبت من أن ترتيب احلكم على الوصف مشعر بالعلية وأن األصل 

انتفاء العلة يستلزم انتفاء معلوهلا عدم علة أخرى فانتفاء احلكم عما عدا تلك الصفة من لوازم ثبوته هلا ألن 
  املساوي فالدال على ثبوت احلكم للصفة املخصوصة بالذكر مطابقة يدل على نفيه عما عداها التزاما 

قوله املساوي أراد به أال يكون له علة أخرى احترازا عما يكون له علة أخرى كاحلرارة فإهنا معلولة للنار 
يلزم من انتفاء هذه العلة انتفاء املعلول جلواز ثبوته بالعلة األخرى هذا وللشمس فلو كانت له علة أخرى مل 

تقرير اجلواب ولقائل أن يقول إمنا يتأتى هذا عند من ال يشترط يف داللة االلتزام اللزوم البني ويكتفي بالالزم 
  اخلارجي سواء كان لزومه بواسطة أو بغري واسطة 

ملنطوق به ثابتا مع عدم الصفة لكنه ثابت كما يف قوله تعاىل وال تقتلوا الوجه الثاين أنه لو دل ملا كان حكم ا
  أوالدكم خشية إمالق فإن قتل األوالد حمرم يف احلالتني 

  وأجاب بأن هذا غري املدعى ألنا مل ندع أن مفهوم الصفة حجة إال فيما إذا 

رج الغالب ألن غالب أحواهلم أهنم مل يظهر له فائدة أخرى كما تقدم وهنا قد ظهرت له فائدة وهي خروجه خم
  ال يقتلون أوالدهم إال عند خشية الفقر 

هذا جواب املصنف واحلق أن هذا ليس مما حنن فيه ألن داللته على حرمة القتل عند انتفاء خشية اإلمالق من 



  باب األوىل فهو من فحوى اخلطاب ال من دليله 
ا للظاملني من محيم فإن قلت هب أن هذه اآلية ال تدل ملا ذكرناه ولك ن آية أخرى مؤيده ة له وهي قوله تعاىل م

  وال شفيع يطاع فلو كان مفهوم الصفة حجة للزمكم القول بأن هلم شفيعا ال يطاع 
قلت هذا الصفة هلا فائدة أخرى غري التخصيص فال يكون من حمل النزاع وقال والدي أيده اهللا يف تفسريه هذه 

  اآلية ست فوائد هلذه الصفة 
احداها أهنا الذي يتشوق إليه نفوس من يقصد أن يشفع فيه فكان التصريح بنفيها نفيا قاطعا ألطماع الظاملني 
ا إىل شيء فصرح له بأنه ال يبلغه كان أنكى له من أن يدل عليه  ومظاملهم ليقطعوا إياسهم ألن من كان متشوق

  صيص وإمنا قصد ما ذكرناه بلفظ عام شامل له أو مستلزم إياه فلم يقصد هبذه الصفة التخ
الثاين أن من الشفعاء من ال يقبل شفاعته فال غرض فيه أصال ومنهم مقبول الشفاعة وهو املقصود فنص عليه 
ا يقتضيه مفهوم الصفة من وجود غريه لقيام  حتقيقا ملن قصد نفيه وهي صفة خمصصة وقدم هذه الفرض على م

  ىل ألن هذه يف آحاد الشفعاء وتلك يف صفة شفاعتهم الدليل على عدمه وهذه الفائدة مغايرة لألو
الثالثة ما يدل عليه مادة يطاع والغالب يف الشفاعة استعمال لفظ القبول والنفع وما أشبههما أما الطاعة فإمنا 
  م تقال يف األمر فكان ذكرها ههنا لنكتة بديعة وهي أنه ملا ذكر الظاملني وشأن الظاملني يف الدنيا القوة واملتكل

هلم مبنلة من يأمر فيطاع نفى عنهم ذلك يف اآلخرة تبكيتا وحسرة فإن النفس إذا ذكرت ما كان عليه وزال 
  عنها وخزطبت به كان أشد عليها 

الرابعة أنه أشارة إىل قول ذلك اليوم العصيب وأن شدته بلغت مبلغا ال ينفع إال شفيع له قوة ورتبة أن يطاع لو 
  يبة من اليت قبلها إال أهنا حبسب احلاضر وتلك حبسب املاضي وجد وهو ال يوجد وهذه قر

اخلامسة التنبيه على ما فضل الشفيع ألجله كقول املغلوب الذي ليس عنده أحد ما عندي أحد ينصرين تنبيها 
  على أن مقصوده النصرة 

عليه الشيخ  السادسة فائدة ذكرها الزخمشري وفهمها يتوقف على حترير كالمه وفيه نظر طويل وقد تكلم
اإلمام والدي أبلغ كالم وأحسنه ولوال خشية التطويل واخلروج عن مقصد الشرح الستوعبنا ذكره فإنه مما 

  يشح به اللبيب ويثبط به ذو الذهن السليم 
قاعدة أصل وضع الصفة أن جتيء إما للتخصيص أو للتوضيح ويكثر جميئها للتخصيص يف النكرات وللتوضيح 

رت برجل عاقل وبزيد العامل وقد جتيء جملرد الثناء كصفات اهللا تعاىل أو جملرد الذم حنو يف املعارف حنو مر
  الشيطان الرجيم أو للتوكيد مثل نفخة واحدة أو للتحنن مثل زيد املسكني 

وهذه األقسام ال مفهوم هلا وقد يعرب عن التخصيص بالشرط عن التوضيح بالتعريف واملعىن واحد وملا احتمل 
نهما مرادا وقع يف مواضع كثرية من الكتاب والسنة أماكن اختلف فيها العلماء ويف احلكم املرتب كون كل م

عليها ألجل اختالفهم فيها فمن تلك قوله تعاىل ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء فقوله ال يقدر 
ب الشافعي رضي اهللا عنه أن على شيء متردد بني أن يكون للتوضيح أو للتخصيص فإن كان فيه داللة ملذه

  العبد ال ميلك شيئا ويكون معىن اآلية أن هذا شأن العبد كما يف قوله 



يه داللة مذهب  مملوكا قبل ذلك فإنه للتوضيح ال حمالة وإن كان قوله ال يقدر على شيء للتخصيص كان ف
  مالك 

ميلك والوصف خصص املثال والقدمي عندنا أن العبد ميلك بالتمليك ألن معىن اآلية أن العبد قد مي لك وقد ال 
  مبن ال ميلك شيئا وال يقدر عليه 

ومنها قوله صلى اهللا عليه و سلم لصفوان بن أمية ملا استعار منه بل عارية مضمونة ن كان للتوضيح كان فيه 
 أهنا دليل املذهب الشافعي أن العارية مضمونة وأن هذا شأهنا وإن كان للتخصيص كان مستندا أليب حنيفة يف

  غري مضمونة ما مل يشترط 
ومنها إذا قال لزوجته إذ تظاهرت من فالنة األجنبية فأنت علي كظهر أمي مث تزوجها فظاهر منها فهل يصري 

يه وجهان    مظاهرا من الزوجة األوىل ف
أحدمها أنه يصري مظاهرا ويكون لفظ األجنبية للشرط وهو للتخصيص فكأنه علق ظهاره من الزوجة على 

ال يكون ظهارا شرعيا فال يصح من األوىل ظها   ره من تلك يف حال كوهنا أجنبية وذلك تعليق على ما 
ومنها إذا حلف ال يأكل من حلم هذا اجلمل فصار كبشا فأكله ففيه خالف منهم من خرجه على هذه القاعدة 

  ارة والعبارة ومنهم من خرجه على تغليب اإلشارة والعبارة ومن هنا ينعرج القول إىل مسائل اإلش
  وقد ذكرنا يف كتبابنا األشباه والنظائر عند ذكر هذه القاعدة من مسائلها ما تقر به عني ناظره واهللا أعلم 

قال اخلامسة التخصيص الشرط مثل وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن فإنه ينتفي املشروط بانتفائه قيل تسيمة 
يلزم ذلك لو مل يكن الشرط بدل قلنا حينئذ يكون أحدمها  إن حرف شرط اصطالح قلنا األصل عدم النقل قيل

وهو غري املدعي قيل وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصنا ليس كذلك قلنا ال نسلم بل انتفاء احلرمة 
  المتناع اإلكراه 

  هذا مفهوم الشرط وهو أقوى من مفهوم الصفة ولذلك قال به بعض من 

بن سريج وبالغ إمام احلرمني يف الرد على منكريه وأما الفزاين فإنه صمم على إنكاره ال يقول مبفهوم الصفة كا
  فقال الصحيح عندنا ما ذهب إليه القاضي من إنكاره 

واعلم أن حمل اخلالف يف مفهوم الشرط فيما إذا قال من جاءين أكرمته وأمثاهلا من صيغ الشرط حنو مىت وإذا 
على إلزام من جييء هل هي دالة مبفهومها على عدم إكرام من مل جييء هذا حمل أن هذه الصيغة الدالة مبنطوقها 

النزاع وكذلك يف مفهوم الصفة وغريه فاخلالف إمنا هو يف داللة حرف الشرط على العدم عند العدم ال على 
ثال مفهوم أصل العدم عند العدم فإن ذلك ثابت باألصل قبل أن ينطق الناطق بكالمه وكذا يف سائر املفاهيم م

الشرط قوله تعاىل وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن دل باملنطوق على وجوب النفقة على أوالت األمحال 
  فهل يدل باملفهوم على العدم عند العدم حىت يستدل به على منع وجوب النفقة للمعتدة احلائل 

 عنه أنه يدل ودليله أن النحويني والذي اختاره املصنف تبعا لإلمام واجلماهري وهو مذهب الشافعي رضي اهللا
قالوا إن كلمة إن حرف شرط ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء املشروط واعترض اخلصم على هذا الدليل بثالثة 

  وجه 
أحدها أن تسمية إن حرف شرط من االصطالحات اجملازية كتسميتهم احلركات املخصوصة بالرفع واجلر 



ودة يف أصل اللغة وأجاب بأن األصل أن تكون تسميتهم له حرف شرط والنصب وإن مل يكن هذه األمساء موج
مطابقته للوضع اللغوي وأال يلزم النقل وهو خالف األصل وهذا اجلواب ذكره اإلمام وغريه ويف النفس منه 

شيء فإن املصنف ال يكابر يف أن هذه االصطالحات حادثة بعد أصل الوضع ولكن سبيل االنفصال عن السؤال 
ل حنن إمنا كالمنا يف املعلق على شيء بأداة يفهم منها العرب ما يطلق عليه املصطلحون الشرط وهذا أن يقا

  الذي يفهم من الشرط ليس مكسبا من تسميته شرطا 

واحلاصل أن املصطلح إمنا هو للتسمية للمعىن السابق املفهوم عند العرب واخلالف يف مفهوم الشرط إمنا هو يف 
نت العرب إذا أطلقت أداة الشرط تفهمه هل هو احلصول عند احلصول والعدم عند العدم ذلك املعىن الذي كا

  أو جمرد احلصول عند احلصول 
االعتراض الثاين أنا ال نسلم أنه يلزم من انتفاء الشرط انتفاء املشروط على اإلطالق وإمنا يلزم ذلك إذا مل يكن 

زم ذلك كالوضوء فإنه شرط يف الصالة وال يلزم من انتفائه للشرط بدل يقوم مقامه أما إذا كان ذا بدل فال يل
انتفاؤها جلواز أن توجد بالتيمم وأجاب بأن املدعى أن الشرط يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود 

وال عدم وما ذكرمتوه ال ينقض هذه الدعوى ألن الشرط يف احلالة اليت ذكرمتوها وهي الصالة أحد األمرين 
مرين ال ينتفي إال بانتفائهما مجيعا وما مل ينتفيا ال ينتفي الشرط ألن مسمى أحدمها باق وهذا غري وأحد األ

مدعانا إذ املدعي فيما هو شرط بعينه وميكن أن يقال وهذا غري مدعانا أي أن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء 
الصالة وهذا حسن من تقريره على لفظه  املشروط ألن الشرط واحلالة هذه أحدمها ومل ينتف ولو انتفى مل تصح

  غري ونسخ الكتاب خمتلفة ألن غريا تصحف بعني 
االعتراض الثالث أنه مل لو كان مفهوم الشرط حجة لكنا قوله تعاىل وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 

نسلم أنه ليس كذلك أي ال حتصنا داال على أهنن إذا مل يردن التحصن جيوز إكراههن على البغاء وأجاب بأنا ال 
نسلم عدم انتفاء احلرمة عند عدم إرادة التحصن بل حرمة اإلكراه عند عدم إرادة التحصن منتفية المتناع 

تصور اإلكراه حينئذ فإن اإلكراه إمنا يتصور على ما يريده اإلنسان املكره ألنه محل الشخص على مقابل مراده 
  يس حبرام ألنه ليس مبتصور واحلرمة فرع كونه متصورا فإذا مل يتصور اإلكراه جاز أن يقول ل

ا فائدة قوله إن أردن حتصنا حينئذ قلت لعل املراد    فإن قلت م

التنصيص على قبح فعلهم والنداء بتشنيع أمرهم واعلم أن الشرط قد يأيت وال مفهوم له وهو فيما إذا ظهرت 
ما يف قوله إن أردن حتصنا فإن له فائدة وهي ما أشرنا له فائدة غري ختصيص احلكم كما قلنا يف مفهوم الصفة وك

إليه وكما يف قوله تعاىل واشكروا هللا إن كنتم إياه تعبدون وقول القائل البنه أطعين إن كنت ابين واملراد التنبيه 
  على السبب الباعث للمأمور به ال تقييد احلكم فكل هذا ليس من حمل النزاع 

  ال يدل على الزائد والناقص قال السادسة التخصيص بالعدد 
يما عدا ذلك العدد زائدا كان أم ناقصا  اختلفوا يف أن تعليق احلكم بعدد خمصوص هل يدل على انتفاء احلكم ف
فذهب طوائف إىل أنه يدل وهو املنقول عن الشافعي مما نقله املاوردي يف باب بيع الطعام قبل أن يستويف وإمام 

  احلرمني والغزايل 
إنه ال يدل وهو رأي القاضي وإمام احلرمني وبه قطع املصنف وأما اإلمام فاختار أن احلكم املقيد  وقال آخرون



جلد مائة أو حكم بأن القلتني يدفعان  بعدد إن كان معلول ذلك العدد ثبت يف الزائد لوجوده فيه كما لو حرم 
إن كان داخال فيه وكان احلكم  حكم النجاسة وإال مل يلزم كما لو أوجب جلد مائة والناقص عن ذلك العدد

إجيابا أو إباحة ثبت فيه كما لو أوجب أو أباح جلد مائة وإن كان حترميا فال يلزم وإن مل يكن داخال فيه كاحلكم 
بشهادة شاهدين واحد فإنه ال يدخل يف احلكم بشهادة شاهدين فالتحرمي قد ثبت فيه بطريق األوىل واإلجياب 

  واإلباحة ال يلزمان 
ثبت أن قصر احلكم على العدد ال يدل على نفيه عما زاد أو نقص إال بدليل منفصل ومن حجج القائلني قال ف

هبذا املفهوم أنه ملا نزل قوله تعاىل إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ية حكم ما زاد على السبعني خبالفه واهللا ألزيدن على السبعني فقد فهم سيد العرب العرباء من اآل

ومن الناس من أجاب عن هذا بأن العدد كما ال يدل على نفي احلكم عما عداه ال يدل على إثباته بل هو 
مسكوت عنه فلعل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ذلك رجاء حلصول الغفران هلم بناء على حكم األصل إذ 

  اآلية  كان جواز املغفرة ثابتا قبل نزول هذه
قال الغزايل األظهر أن اخلرب غري صحيح ألنه صلى اهللا عليه و سلم أعرف اخللق مبعاين الكالم ولفظ السبعني إمنا 
جرى مبالغة يف اليأس وقطعا للطمع يف الغفران فإن العرب تستعمله يف ذلك كقول القائل اشفع أو ال تشفع لو 

  شفعت سبعني مرة ملا أفاد 
ظهر أن هذا اخلرب غري صحيح متلقى من إمام احلرمني فإنه قال هذا مل يصححه أهل احلديث وقول الغزايل إن األ

وإمام احلرمني تلقى ذلك من القاضي أيب بكر فإنه قال يف خمتصر التقريب هذا احلديث ضعيف غري مدون يف 
  الصحاح وهذا باطل فإن احلديث ثابت صحيح مدون يف البخاري ومسلم 

للمبالغة يف قطع اليأس متلقى من القاضي أيضا فإنه قال من شد طرفا من العربية مل خيف  وقل الغزايل السبعني
عليه أن املقصود منه قطع موارد الرجاء دون التعليق على السبعني وكيف خيفى مدرك هذا وهو مقطوع به عن 

تصر التقريب وأما أفصح من نطق بالضاد واحلق أن اجلواب األول أسد من هذا وقد ذكره القاضي أيضا يف خم
ما تعلق به القاضي يف إنكار للحديث فغري معتصم ألن السبعني وإن نطقت العرب هبا للمبالغة تارة فقد نطقت 

هبا للتقيد بالعدد املخصوص تارة أخرى بل العدد املخصوص هو حقيقتها وقول القاضي املقصود قطع موارد 
  احلديث الرجاء دون التعليق على السبعني ال يصح مع ثبوت 

خامتة قال والدي رمحه اهللا التحقيق عندي أن مفهوم العدد إمنا يكون حجة عند القائل به عند ذكر نفس العدد 
كاثنني وعشرة أما املعدود فال يكون مفهومه حجة كقوله صلى اهللا عليه و سلم أحلت لنا ميتتان ودمان فال 

الناس ميثلون ملفهوم العدد بقوله صلى اهللا عليه و سلم  يكون عدم حترمي ميتة ثالثة مأخوذا من مفهوم العدد لكن
  إذا 

ا ذكرناه وذلك ألن العدد شبه الصفة ألن قولك يف مخس من اإلبل يف  بلغ املاء قلتني والذي ال يتجه غريه هو م
قوة قولك يف إبل مخس جتعل اخلمس صفة لإلبل وهي إحدى صفيت الذات ألن اإلبل قد تكون مخسا وقد تكون 

أو أكثر فلما قيدت وجوب الشاة باخلمس فهم أن غريها خبالف فإذا قدمت لفظ العدد كان احلكم كذلك أقل 
واملعدود مل يذكر معه أمر زائد يفهم منهم انتفاء احلكم عما عداه فصار كاللقب واللقب مل ال فرق فيه أن يكون 



د وال يفهم منها ما يفهم من التخصيص واحدا أو مثىن أال ترى أنك لو قلت رجال مل يتوهم أن صيغة اجلمع عد
بالعدد فكذلك املثىن ألنه اسم موضوع الثنني كما أن الرجال اسم موضوع ملا زاد فمن مث مل يكن قوله ميتتان 
يدل على نفي ميتة ثالثة كما أنه لو قال أحلت لنا ميتة مل يدل على عدم حل ميتة أخرى نعم هنا حبث ينشأ منه 

من جنس تارة يراد به ذلك اجلنس ويكون جانب العدد مغمورا معه وتارة يراد العدد من تفصيل وهو أن املثىن 
ذلك اجلنس ويظهر هذا بأنك إذا أردت األول تقول جاءين رجالن ال امرأتان فال ينايف أن يكون جاءه رجال 

املفرد تقول جاءين  ثالثة وإذا أردت الثاين تقول جاءين رجالن ال ثالثة فال ينايف ذلك أنه جاءه نسوة وكذلك
رجل ال امرأة و جاءين رجل ال رجالن فإن كان يف الكالم قرينة لفظية أو حالة تبني املراد اتبعت وعمل حبسبها 

ا  وإال فال دليل فيه لواحد منها وقوله أحلت لنا ميتتان سبق لبيان حل هاتني امليتتني وليس فيه إشعار حلكم م
مل حيمل اخلبث فيه شرط يستغىن به عن التمسك مبفهوم العدد لكن اإلمام  سوى ذلك وقوله إذا بلغ املاء فلتني

ا ذكرته من البحث ألن قرينة الكالم بقوله إذا بلغ يقتضي أنه أراد التقييد هبذا  وغريه مثلوا به يف العدد وكان مل
  القدر املخصوص فكانت صفة العدد فيه هي املقصودة فلذلك صح التمسك به 

إما أن يستقل بإفادة احلكم أو ال واملقارن له إما نص آخر مثل داللة قوله أفعصيت أمري مع  قال السابعة النص
داللة ومن يعص اهللا ورسوله فإن له نار جهنم على أن تارك األمر يستحق العقاب كداللة قوله ومحله وفصاله 

احلمل ستة أشهر أو إمجاع كاللة ثالثون شهرا مع قوله حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة على أن أقل مدة 
  ما دل على أن اخلال مبثابة اخلالة يف إرثها إذا دل نص عليه 

النص املستدل به على حكم قد يدل مبنطوقه وقد يدل مبفهومه وهذان القسمان تقدما ومها داخالن حتت قول 
قل بإجياب زكاهتا ومفهومه املصنف يستقل فإفادة احلكم وذلك كقوله زكوا عن الغنم السائمة فإن منطوقه مست

مستقل بعدم إجياب زكاة املعلوفة وقد يدل ال مبنطوقه وال مبفهومه بل بانضمامه إىل آخر وهذا هو الذي ال 
يستقل بل حيتاج إىل مقارن فتقول ذلك اآلخر املقارن إما أن يكون نصا أو إمجاعا أو قياسا أو قرينة حال التكلم 

  مني األولني أعين النص واإلمجاع األول النص وهو على وجهني واقتصر يف الكتاب على ذكر القس
أحدمها أن يدل أحد النصني على مقدمة من مقدميت الدليل واآلخر على مقدمة أخرى منه فيتم هبما الدليل مثاله 
 قوله تعاىل أفعصيت أمري فإنه يدل على أن تارك األمر عاص فإذا ضمه املستدل إىل قوله تعاىل ومن يعص اهللا

ورسوله فإن له نار جهنم فإن هذا يدل على أن العاصي يستحق العقاب وقد دلت األوىل على أن تارك املأمور 
به يستحق العقاب وثانيهما يدل أحدمها على ثبوت حكم لشيئني واآلخر على ثبوت بعض ذلك ألحدمها على 

هرا مع قوله والوالدات يرضعن أوالدهن التعيني فيتعني الباقي لآلخر مثاله قوله تعاىل ومحله وفصاله ثالثون ش
  حولني كاملني ملن أراد أن يتم 

الرضاعة يدل على أن مدة الفصال حوالن فيتعني أن يكون الباقي وهو ستة أشهر مدة احلمل فعلم من جمموع 
  النصني أن أقل مدة احلمل ستة أشهر 

ل وارث من ال وارث له على أن اخلال يرث الثاين اإلمجاع كداللة ما روى من قوله صلى اهللا عليه و سلم اخلا
يف بعض األحوال وانعقد اإلمجاع على أن اخلالة مبثابته يف اإلرث واحلرمان فيدل هذا النص بواسطة انضمام 

  اإلمجاع إليه على أن اخلالة أيضا ترث يف حالة يرث اخلال 



  الثالث القياس كإثبات الربا يف األرز بواسطة ثبوته بالنص يف الرب 
لرابع شهادة حال املتكلم كما إذا جاء يف الشرع لفظ تردد بني الشرع وغريه فإنا حنمله على الشرعي ألن ا

النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث لبيان الشرعيات مثل ما روي من قوله صلى اهللا عليه و سلم االثنان فما 
ول أمر شرعي وهذا لغوي وقرائن حاله فوقهما مجاعة فإنه حيمل على مجاعة الصالة ال على أقل اجلمع ألن األ

سلم يرجع احلمل على الشرعي ملا ذكرناه من كونه مبعوثا لبيان الشرعيات واهللا أعلم وبه  صلى اهللا عليه و 
  التوفيق 

   - مت اجلزء األول ويليه اجلزء الثاين وأوله الباب الثاين يف األوامر والنواهي 

  لوصول إىل علم األصول للقاضيكتاب اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج ا

   ٢ه للسبكي ٦٨٥البيضاوي املتويف سنة 

  الباب الثاين

  يف األوامر والنواهي

  الباب الثاين يف األوامر والنواهي وفيه فصول 
  األول يف لفظ األمر وفيه مسئلتان 

ء و يفسدمها قوله تعاىل األوىل أنه حقيقة يف القول الطالب للفعل واعتربت املعتزلة العلو وأبو احلسني االستعال
  حكاية عن فرعون ماذا تأمرون 

الكالم عند أصحابنا يطلق على اللساين والنفساين واختلفوا هل هو حقيقة فيهما أو يف أحدمها على مذاهب قيل 
ا كما نقله اإلمام يف أول اللغات إىل أنه مشترك بينهما وذهب آخرون إىل  يف اللساين فقط وذهب احملققون من

يقة يف النفساين فقط وكال القولني منقول عن الشيخ ويدل على أنه حقيقة يف النفساين قوله تعاىل انه حق
ويقولون يف أنفسهم وقوله تعاىل وأسروا قولكم أو اجهروا به وقال عمر يوم السقيفة كنت زورت يف نفسي 

  كالما 

  ... ؤاد دليال جعل اللسان على الف... إن الكالم لفي الفؤاد وإمنا ... وقال األخطل 
قال أصحابنا ولسنا نستدل هبذه األدلة على إثبات الكالم النفسي فان هذه األدلة قابلة للتأويل ولكنا ملا دللنا 
بالرباهني القاطعة املودعة يف الكتب الكالمية على إثبات معىن يف النفس يزيد على العلوم والقدر واإلرادات 

  ا فهي أدلة على إثبات التسمية ال على إثبات احلقيقة دللنا هبذه األلفاظ على أنه مسي كالم
وأما قول اإلمام هنا املختار أنه حقيقة يف اللساين فقط فغري مغاير ملا نقله يف اللغات عن احملققني ألنه قال هناك 

ين وقوله الكالم باملعىن القائم يف النفس مما ال حاجة يف أصول الفقه إىل البحث عنه وإمنا الذي يبحث عنه اللسا
هنا فقط أي وال يكون حقيقة يف الشيء والقصة والشأن والطريق كما ذهب إليه أبو احلسني وحاصل األمر أن 
الكالم هنا ليس إال يف اللساين قوله يف لفظ األمر أي لفظ أمر ال يف مدلوهلا الذي هو افعل وال يف نفس الطلب 



ان شاء اهللا تعاىل فسمي األمر لفظ وهو صيغة افعل ومسمى وهذا اللفظ يطلق جمازا على الفعل وغريه مما سيأيت 
صيغة افعل هو الوجوب أو غريه على االختالف فيه فقوله القول جنس يدخل فيه األمر وغريه نفسانيا كان أو 

غريه ويستفاد من هذه العبارة أن الطلب باإلشارة والقرائن املفهمة ال يكون أمرا حقيقة وقوله الطالب فصل 
اخلرب وشبهه وقوله للفعل فصل ثان خيرج به النهي إذ هو طالب للترك وهذا مدخول من جهة أن النهي  خيرج به

  طلب فعل أيضا ولكن فعل هو كف فلو قال فعل غري كف كما فعل ابن 

احلاجب لسلم من هذا االعتراض ويعترض عليه أيضا بقول القائل أوجبت عليك كذا وأنا طالب منك كذا فإنه 
  التعريف مع كونه خربا فكان ينبغي أن يقول بالذات كما فعل يف تقسيم األلفاظ يصدق عليه 

واعلم أن هذا التعريف يدخل فيه النفساين فكان ينبغي أن يأيت بفصل خيرجه وليس لقائل أن يقول النفساىن 
  نفس الطلب ال الطالب فقد خرج بقوله الطالب ألنا نقول يصدق على النفساين أنه طالب 

  ت إنه ليس بطالب حقيقة ولئن قل
قلت وكذا اللساين إمنا الطالب حقيقة املتكلم وقد زاد اإلمام يف احلد قيدا آخر عند قوله إن احلق أن األمر اسم 

ملطلق اللفظ الدال على الطلب ال اللفظ العريب الدال على الطلب بدليل أن الفارسي إذا طلب من عبده شيئا 
ال يأمر فأمر بالفارسية حنث فقال احلق أنه اسم ملطلق اللفظ الدال على يلقنه يسميه العريب أمرا وأنه ل و حلف 

  الطلب املانع من النقيض ال ملطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب 
ا اقتضته طريقته من أن لفظ األمر هو صيغة  قال وذلك إمنا يظهر ببيان أن األمر للوجوب وهذا ماش على م

ذهاب اجلمهور ومنهم القاضي إىل أن املندوب مأمور به افعل والتحقيق أهنما مسألتان  كما سبق ومما يدل عليه 
مع قول اجلمهور إن صيغة افعل حقيقة يف الوجوب وقول القاضي إهنا مترددة بني الوجوب والندب واإلباحة 

  والتهديد صرح به يف خمتصر التقريب بل صرح يف خمتصر التقريب مبا قلناه 
قيقي معىن قائم بالنفس وحقيقة اقتضاء الطاعة مث ذلك ينقسم إىل ندب ووجوب لتحقيق وهذه عبارته األمر احل

  االقتضاء فيهما 
وأما العبارة الدالة على املعىن القائم بالنفس حنو قول القائل افعل فمترددة بني الداللة على الوجوب والندب 

احلال ختصصها ببعض املقتضيات هذا ما  واإلباحة والتهديد فيتوقف فيها حىت يثبت بقيود املقال أو قرائن
  نرتضيه من املذهب انتهى قوله 

واعتربت شرطة املعتزلة يف األمر العلو وقالوا ال يصدق إال به أي بأن يكون الطالب أعلى مرتبة من املطلوب 
دونه فهو سؤال    منه فآما إن كان مساويا له فهو التماس وإن كان 

لشيخان أبو إسحاق الشريازي وأبو نصر بن الصباغ كما نص عليه يف عدة وقد تابعهم على ذلك من أصحابنا ا
العامل وشرط أبو احلسني من املعتزلة االستعالء دونه العلو والفرق بني االستعالء والعلو واضح فالعلو أن يكون 

األمر كذلك  اآلمر يف نفسه أعلى درجة واالستعالء أن جيعل نفسه عاليا بكربياء أو غريه وقد ال يكون يف نفس
  فالعلو من الصفات العارضة للناطق واالستعالء من صفات كالمه 

وهذا الذي قاله أبو احلسني صححه اآلمدي وابن احلاجب وكذلك اإلمام إال أنه يف أوائل املسألة اخلامسة قال 
ذه الصيغة وقال أصحابنا ال يشترط العلو وال االستعالء لنا قوله حكاية عن فرعون وأخذ يستدل لألصحاب هب



  فظن ظانون االضطراب يف كالمهم والظاهر أن صيغة لنا إمنا أتى هبا من أصحابه 
ال يناقض ما اختاره يف تقسيم األلفاظ ألن الكالم هنا يف مدلوله اللغوي  تنبيه ما نقله املصنف هنا عن أيب حيان 

ىء واملشكك واالسم والفعل واحلرف وأما هناك فالكالم يف مدلوله االصطالحي أال ترى إىل ذكره هناك املتواط
  وكل هذه أمساء مصطلح عليها بني العلماء 

  وقد رد املصنف على املذهبني أعين مذهب املعتزلة وأىب احلسني بأنه 

ا يقولونه يف جملس املشاورة  يفسرمها قوله تعايل حكاية عن قول فرعون لقومه فماذا تأمرون فأطلق األمر على م
لعلو إذا كان فرعون يف تلك احلالة أعلى رتبة منهم وقد جعلهم آمرين له وانتفاء االستعالء ومن املعلوم انتفاء ا

إذ مل يكونوا مستعلني عليه واألصل يف اإلطالق احلقيقة فدل ذلك على عدم اعتبار كل واحد من العلو 
أمرا جازما فعصيتين أمرتك ... واالستعالء ومما يدل على ذلك قول عمرو بن العاص ملعاوية رضي اهللا عنهما 

  ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم ... 
وابن هاشم هذا رجل من بين هاشم خرج من العراق على معاوية رضي اهللا عنه فامسكه فأشار عليه عمرو بقتله 
فخالفه معاوية لشدة حلمه وكثرة عفوه فأطلقه فخرج عليه مرة أخرى فأنشده عمرو البيت يف ذلك ال يف علي 

   عنه وإمنا نبهنا على ذلك خمافة أن يتومهه متوهم رضي اهللا
وهل يستبان الرشد إال ضحى ... أمرهتم أمري مبنعرج اللوى ... وقال دريد بن الصمة لنظرائه وملن هو فوقه 

  ... الغد 
فأصبحت ... أمرتك أمرا جازما فعصيتين ... وقال اآلخر خماطبا يزيد بن املهلب أمري خراسان والعراق 

  ... اإلمارة نادما  مسلوب
وقد قيل يف إبطال مذهب أيب احلسني على اخلصوص يف الكتاب العزيز يف غاية التلطف وهناية االستجالب 

بتذكري النعم والوعيد بالنقم كما يف قوله تعاىل اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وقوله قل إن كنتم 
املنافية الشتراط االستعالء وإال يلزم أبا احلسني أن خيرجها عن كوهنا  حتبون اهللا فاتبعوين إىل غري ذلك من اآليات

  أوامر بل يلزمه أن 

خيرج كل صيغة ال يدل معها دليل على وجود االستعالء الذي هو هيئة قائمة باألمر وأكثر األوامر ال يوجد 
  فيها ذلك 

ك بينه وبني الفعل أيضا ألنه يطلق عليه قال وليس حقيقة يف غريه دفعا لإلشتراك وقال بعض الفقهاء انه مشتر
  مثل وما أمرنا وما أمر فرعون األصل يف اإلطالق احلقيقة قلنا املراد الشأن جمازا 

قال البصري إذا قيل أمر فألن ترددنا بني القول والفعل والشيء والشأن والصفة وهو آية االشتراك قلنا ال بل 
  بتبادر القول 

  ة يف القول املخصوص وذلك باتفاق قد عرفت أن لفظ األمر حقيق
دفعا لالشتراك وقال بعض الفقهاء إنه مشترك بني القول املخصوص  قال املصنف فال يكون حقيقة يف غريه 

والفعل ونقل األصفهاين يف شرح احملصول عن ابن برهان أنه قال كافة العلماء ذهبوا إىل أنه حقيقة يف الفعل 
مل أر ذلك يف كالم ابن برهان واستدل القائل بأنه حقيقة يف الفعل بأنه والشان والقصة واملقصود والغرض و



ا أمر فرعون برشيد أي  يطلق عليه كما يف قوله تعاىل وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر أي فعلنا وقوله تعاىل وم
للقول والفعل فعله واألصل يف اإلطالق احلقيقة وأجاب يف الكتاب بأن املراد باألمر هنا هو الشأن الشامل 

ويكون جمازا من باب إطالق اخلاص وإرادة العام واجملاز خري من االشتراك وهذا اجلواب وان كان صحيحا فال 
  حيتاج إليه من يقول املراد باألمر 

أما األوىل فألنه لو أريد الفعل للزم أن يكون فعله سحابة واحدة وهو يف السرعة كلمح البصر وذلك باطل 
  أفعاله وحدوث بعضها بالرفق والتدريج وإذا محل على القول ال يلزم منه حمذور  ضرورة ثبوت تعدد

وأما الثانية فإرادة القول فيها ظاهرة يدل عليها قوله واتبعوا أمر فرعون وأبو احلسني وهو املشار إليه بقول 
  البصري زعم ان لفظ األمر مشترك بني 

... هذا اجلسم ألمر أي لشيء والصفة كقول الشاعر  القول املخصوص كما سبق وبني الشيء كقولنا حترك
  ... ألمر ما يسود من يسود 

أي لصفة من صفات الكمال والشأن والطريق كذا نص عليه يف املعتمد إذ قال ما نصه وأنا اذهب إىل أن قول 
خصوص انتهى القائل أمر مشترك بني الشيء والصفة والشأن والطريق وبني مجلة الشأن والطريق وبني القول امل

ومقتضى ذلك أنه مشترك عنده بني مخسة أشياء لكنه يف شرح املعتمد فسر الشأن والطريق مبعىن واحد فيكون 
  األقسام عنده أربعة فلذلك حذف املصنف الطريق وذلك من حماسنه 

ما مل يضف  واستدل البصري على ما ذهب إليه بأن من مسع قول القائل هذا أمر فالن تردد ذهنه بني هذه املعاين
  إىل قرينة معينة لواحد منها تعني املراد منه وذلك أنه االشتراك أي عالمته 

وأجاب عنه املصنف مبنع تردد الذهن عن عدم القرينة بل يتبادر فهم القول املخصوص منه إىل الذهن وقوله يف 
احلسني من أن األمر موضوع  الكتاب إذا قيل أمر فالن أمر هنا بإسكان امليم ال غري وما نقله املصنف عن أيب

للفعل خبصوصه حىت يكون مشتركا غلط فالذي نص أبو احلسني عليه أنه غري موضوع له وامنا يدخل يف الشأن 
فقال جميبا عن اعتراض خلصومه ما نصه اسم األمر ليس يقع على الفعل من حيث هو فعل ال على سبيل اجملاز 

  الشان حقيقة وهو املراد بقول الناس أمور فالن مستقيمة انتهى  وال على سبيل احلقيقة وأمنا يقع على مجلة
قال الثانية الطلب بديهي التصور وهو غري العبارات املختلفة وغري اإلرادة خالفا للمعتزلة لنا أن اإلميان من 

  الكافر مطلوب وليس مبراد ملا عرفت وأن املمهد لعذره يف ضرب عبده يأمره وال يريد 
ول األمر القول الطالب للفعل احتاج إىل بيان الطلب تتميما إليضاح مدلول األمر فقال الطلب وملا ذكر أن مدل

  بديهي التصور وهذا قد صار إليه 

اجلمهور واستدلوا عليه بأن كل عاقل مارس احلدود والرسوم أو مل ميارس شيئا البتة يأمر وينهى ويفرق بالبديهة 
 املفهوم من اخلرب وهذا الدليل قد أكثر اإلمام التعويل عليه وهو بني طلب الفعل وطلب الترك وبينهما وبني

  مدخول من وجوه 
أحدها انه ال يلزم من احلكم بالتفرقة بني الشيئني بالبديهة معرفة كنه حقيقتهما بل قد ال يعرف احلكم بالتفرقة 

أنه موجود بالبديهة ويفرق ماهية ذلك الشيء فضال عن أن يعرفه بالبديهة أال ترى أن كل أحد يعلم من نفسه 
بني اإلنسان وامللك والطائر والفرس وال يدري ماهية نفسه وال ماهية امللك وال الطائر والفرس معرفة خاصيته 



  باجلنس والفصل 
الثاين أن قوله يفرق بني طلب الفعل وطلب الترك بالبديهة وكذا بينهما وبني اخلرب يلزم منه أن تكون هذه 

  ما قرر وإذا كان كذلك فلم حد ماهية األمر قبل ذلك  األشياء بديهة على
الثالث أن حبثه عن هذا املعىن هو حبث عن هذا الكالم وهذا متناقض مث هو اعين الطلب مغاير للعبارات املختلفة 

باختالف النواحي واألمم ومغاير لإلرادة أما مغايرته للعبارات فواضح فإن ماهية الطلب معىن قائم بقلب 
  ال خيتلف بذلك خبالف العبارات املختلفة  املتكلم

  هذا شرح قول املصنف 
وقوله املختلفة ليس إلخراج شيء صفة جاءت للتوضيح أي أن شأن العبارات أهنا خمتلفة ولو قال بدل ذلك 

  الختالفها لكان أصرح وأحسن وأما مغايرته لإلرادة واخلالف فيه مع املعتزلة فلوجهني 
لكفار مطلوب باإلمجاع ومنهم من أخرب اهللا تعاىل بأنه ال يؤمن فكان إميانه ممتنعا إلخبار أحدمها أن اإلميان من ا

ال يكون مرادا هللا تعاىل ألن اإلرادة صفة خمصصة  اهللا تعاىل بعدمه كما عرفت يف مسألة تكليف احملال واملمتنع 
لعدم ختصصه بوقت احلدوث  حلدوث الفعل بوقت حدوثه والشيء إذا مل يوجد لكونه ممتنعا امتنعت إرادته

  ويلزم من هذا مغايرة الطلب الذي هو مدلول 

األمر لإلرادة لتحققه دوهنا هذا تقريره وهو ضعيف الن حاصله االستدالل على عدم اإلرادة بعدم الوقوع 
  وذلك مصادرة على املطلوب 

يته ويستحيل أن جتتمع إرادته والوجه الثاين أن الطلب قد يتحقق بدون اإلرادة وذلك ألنه قد جيتمع مع كراه
مع كراهته فاألمر غري اإلرادة وبيان ذلك أن السيد الذي المه السلطان على ضرب عبده إذا اعتذر إىل 

السلطان عنه بتمرد العبد وعصيانه عن امتثال أوامره وكذبه السلطان فأراد إظهار صدقه بالتجربة فإنه إذا أمره 
عل قطعا الستحالة أال يريد متهيد عذره حالة كونه مريدا له فإنه ما أمره إال بشيء عند السلطان ال يريد ذلك الف

لتمهيد عذره ويف إرادة فعله عدم إرادة متهيد عذره فيستحيل إرادته وألن العاقل ال يريد ما فيه مضرة من غري 
  ضرورة ملجئة إليه 

  ري مشروط هبا وهذا الدليل كما يدل على أن األمر غري اإلرادة كذلك يدل على أنه غ
  وقد اعترض على هذا الدليل بوجهني 

أحدمها أنا ال نسلم أنه وجد األمر يف الصورة املذكورة وان كانت صورته صورة األمر والصورة ال توجب أن 
  يكون أمرا حقيقيا كما يف التهديد 

عيف فإن قوله التمهيد وأجيب عنه بأن متهيد العذر إمنا حيصل باألمر ال بغريه فدل على أنه أمر وهذا جواب ض
إمنا حيصل باألمر إن أراد النفسي فممنوع ألن جمرد مساع العبد اللساين حيصل التجربة وان أراد اللساين فالفرق 

  بينه وبني اإلرادة مسلم 
وثانيهما ذكره اآلمدي فقال هذا الزم على أصحابنا يف تفسريهم األمر بأنه طلب الفعل من جهة أن السيد أيضا 

مثل هذه الصورة لعبده مع علمنا بأنه يستحيل منه طلب الفعل من عبده ملا فيه من حتقيق عقابه وكذبه أمر يف 
  والعاقل ال يطلب ما فيه مضرته وإظهار كذبه 



قال صفي الدين اهلندي وهو اعتراض ضعيف ألنا ال نسلم أنه يستحيل من العاقل أن يطلب ما فيه مضرته إذا مل 
  يكن مريدا له 

ألن طلب املضرة ال ينايف غرضه بل قد يوافقه كما هو واقع فيما ذكرنا من الصورة وإمنا املنايف  قال وهذا
طلب املضرة من حيث إنه طلب ال ينايف غرض العاقل ال  لغرضه وقوع املضرة والطلب ال يوجبه فاحلاصل أن 

ه بالغرض لكوهنا توجب وقوع بالذات وال بالغرض خبالف اإلرادة فإهنا وان مل تنافه بالذات لكنها منافية ل
املضرة ضرورة أن اإلرادة صفة تقتضي وقوع املراد نعم الطلب واإلرادة يف األكثر يتالزمان فيظن أنه يستحيل 

  أن جتتمع مع الكراهة كما يستحيل أن جتتمع اإلرادة معها 
شرح اللمع على أن فائدة استدل القاضي أبو الطيب الطربي يف شرح الكفاية وتبعه الشيخ أبو إسحاق يف 

األمر مغاير لإلرادة بأن من حلف ليقضني زيدا دينه غدا وقال إن شاء اهللا ومل يقضه ال حينث يف ميينه مع كونه 
ا أمره به وجب أن حينث يف ميينه وهذا ظاهر إذا كان الدين حاال  مأمورا بقضاء دينه فلو كان اهللا تعاىل قد شاء م

 فإنا ال نسلم وجوب الوفاء يف غد إذا مل يكن عند حمل األجل وأما إذا وصاحبه مطالب به أما إن كان مؤجال
كان حاال وصاحبه غري مطالب له ففي وجوب الوفاء على الفور إختالف معروف يف املذهب مذكور يف صدر 

قتصر كتاب التفليس من ابن الرفعة عن الروياين وإمام احلرمني فان مل نوجبه فقد مينع الوجوب أيضا فينبغي أن ي
على االستدالل مبن عليه دين حال وصاحبه مطالب به واملديون متمكن من اإليفاء ليخرج أيضا ما إذا مل يتمكن 

  كاملعسر فإنه ال جيب عليه مع عدم التمكن 
  قال واعترف أبو علي وابنه بالتغاير وشرطا اإلرادة يف الداللة ليتميز عن التهديد قلنا كونه جمازا كاف 

وابنه أبو هاشم وتابعهما القاضي عبد اجلبار وأبو احلسني بأن األمر مغاير إلرادة املأمور به  اعترف أبو على
ولكن شرطوا إرادة املأمور به يف داللة األمر عليه وقالوا ال ينفك األمر عن اإلرادة حمتجني بأن الصيغة كما ترد 

  مميز سوى اإلرادة للطلب ترد للتهديد مع خلوه عن الطلب فال بد من مميز بينهما وال 

واجلواب أن املميز حاصل بدون اإلرادة ألن صيغة األمر حقيقة يف القول املخصوص وجماز يف غريه وهذا كاف 
  يف التمييز ألهنا إن وجدت بغري قرينة محلت على مدلوهلا احلقيقي أو بقرينة محلت على ما دلت القرينة عليه 

متثال واما إرادة الداللة الصيغة على األمر احتراز عن التهديد واعلم أن حمل اخلالف إمنا هو يف إرادة اال
والتسخري وغريمها من احملامل فالنزاع فيها ليس مع املعتزلة بل مع غريهم من املتكلمني والفقهاء وأما إرادة 

إحداث الصيغة احترازا عن النائم ومن جرى لسانه إليه من غري قصد فتلك شرط من غري توقف وقد حكى 
فيها االتفاق ولكن حكى ابن املطهر هذا املتأخر املنسوب إىل الرفض يف كتاب له مبسوط يف أصول الفقه قوم 

وقفت عليه من مدة ومل حيضرين حالة التصنيف عن بعضهم أنه مل يشترط إرادة إجياد الصيغة وهذا شيء ضعيف 
عليه مقتضاه اللهم أن يلتزم أن  ال يعتمد عليه وكيف جيعل ما جيري على لسان النائم والساهي أمرا يترتب

مقتضاه ال يترتب عليه وحينئذ جييء اخلالف النحوي يف أنه هل من شرط الكالم القصد فابن مالك يشترطه 
  وشيخنا أبو حيان ال يشترطه 

  الفصل الثاين



  يف صيغة أفعل 
  قال الفصل الثاين يف صيغته وفيه مسائل 

  األوىل أن صيغة أفعل ترد لستة عشر معىن 
  األول اإلجياب أقيموا الصالة 

  الثاين الندب فكاتبوهم ومنه كل مما يليك 
  الثالث اإلرشاد واستشهدوا 

  الرابع اإلباحة كلوا 
  اخلامس التهديد اعملوا ما شئتم ومنه قل متتعوا 

  السادس االمتنان كلوا مما رزقكم اهللا 
  السابع اإلكرام ادخلوها 

  الثامن التسخري كونوا قردة 
  التعجيز فأتوا بسورة  التاسع

  العاشر اإلهانة ذق 
  احلادي عشر التسوية اصربوا أو ال تصربوا 

  الثاين عشر الدعاء اللهم اغفر يل 
  الثالث عشر التمين أال أيها الليل الطويل أال اجنلى 

  الرابع عشر االحتقار بل ألقوا 
  اخلامس عشر التكوين كن فيكون 

  كسه والوالدات يرضعن ال تنكح املرأة املرأة السادس عشر اخلرب فاصنع ما شئت وع
تقدم أن األمر اسم للقول للطالب للفعل وهذا شروع يف ذكر صيغته وهي أفعل ويقوم مقامها اسم الفعل كصه 

  واملضارع املقرون بالالم مثل ليقم زيد 
ني األمر والنهي وإن وقد نقل عن الشيخ أيب احلسن أنه ال صيغة لألمر ختص به وأن قول القائل افعل متردد ب

فرض محله على غري النهي فهو متردد بني مجيع حمتمالته مث اختلف أصحابه يف تنزيل مذهبه فقال قائلون اللفظ 
  صاحل جلميع احملامل صالح اللفظ املشترك للمعاين اليت هيئت اللفظة هلا 

أي وضع جرى قول القائل افعل يف  وقال آخرون ليس املعىن بتوقف أيب احلسن يف املسألة إال أنا ال ندري على
اللسان فهو مشكوك فيه على هذا الرأي مث نقل عن أىب احلسن ناقلون انه يستمر على القول بالوقف مع فرض 

  القرائن 
قال إمام احلرمني وهو زلل بني يف النقل مث قال إمام احلرمني الذي أراه يف ذلك قاطعا به أن أبا احلسن ال ينكر 

جوب الذي هو مقتضى الكالم القائم بالنفس حنو قول القائل أوجبت أو ألزمت أو ما شاكل صيغة مشعرة بالو
ذلك وإمنا الذي تردد فيه جمرد قول القائل افعل من حيث ألقاه يف وضع اللسان مترددا وإذا كان كذلك يف 

افعل حتما أو افعل  الظن به إذا اقترن بقول القائل افعل لفظا وألفاظ من القبيل الذي ذكرناه مثل أن يقول



واجبا نعم قد يتردد املتردد يف الصيغة اليت فيها الكالم إذا اقترنت باأللفاظ اليت ذكرناها فاملشعر باألمر النفسي 
األلفاظ املقترنة بقول القائل أفعل أم هي يف حكم التفسري لقول القائل افعل وهذا تردد قريب مث ما نقله النقلة 

  مافيه من اخلبط فأما قرائن األحوال فال ينكرها أحد خيتص بقرائن املقال على 

  وهذا هو التنبيه على سر مذهب أىب احلسني والقاضي وطبقة الواقفية 
  هذا كالم إمام احلرمني مث قال املصنف صيغة افعل ترد لستة عشر معىن 

  األول اإلجياب كقوله تعاىل أقيموا الصالة 
علمتم فيهم خريا فإن الكتابة مستحبة هلذه اآلية وحكى صاحب الثاين الندب كقوله تعاىل فكاتبوهم إن 

التقريب قوال للشافعي أهنا واجبة إذا طلبها قوله ومنه أي ومن املندوب التأديب كقوله صلى اهللا عليه و سلم 
سلمة كل مما يليك رواه البخاري ومسلم فإن األدب مندوب إليه وقد جعله بعضهم قسيما  لعمر يب أىب 

  احلق أن افتراقها افتراق العام واخلاص ملا ذكرناه للمندوب و
واعلم أن التمثيل باألكل مما يليه ليس جبيد فان الذي نص عليه الشافعي رضي اهللا عنه يف غري موضع أن من 
أكل مما ال يليه عاملا بنهي النيب صلى اهللا عليه و سلم كان آمثا عاصيا وذكره شارح الرسالة أبو بكر الصرييف 

عليه والشافعي نص عليه على هذه املسألة يف أخوات هلا غريبات أخرجهن والدي رمحه اهللا وأطال اهللا وأقره 
بقاه وصف فيهن كتابه املسمى بكشف اللبس عن املسائل اخلمس ونص املنصوص وقد ذكرنا عيون ذلك 

  املختصر يف ترمجة البويطي من كتابنا طبقات الفقهاء 
استشهدوا شهيدين من رجالكم والفرق بني الندب واإلرشاد أن املندوب مطلوب الثالث اإلرشاد كقوله تعاىل و

  لثواب اآلخرة واإلرشاد ملنافع الدنيا وال يتعلق به ثواب البتة ألنه فعل متعلق بغرض الفاعل ومصلحة نفسه 

حبظ نفسه  وقد يقال إنه يثاب عليه لكونه ممتثال ولكن يكون ثوابه أنقص من ثواب الندب ألن امتثاله مشوب
ويكون الفارق إذا بني الندب واإلرشاد إمنا هو جمرد أن أحدمها مطلوب لثواب اآلخرة واآلخر ملنافع الدنيا 

والتحقيق أن الذي فعل ما أمر به إرشادا إن أتى به جملرد غرضه فال ثواب له وإن أتى به جملرد االمتثال غري ناظر 
ر ربه فيثاب وإن قصد األمرين أثيب على أحدمها دون اآلخر إىل مصلحته وال قاصد سوى جمرد االنقياد ألم

  ولكن ثوابا أنقص من ثواب من مل يقصد غري جمرد االمتثال 
واعلم أن صيغة افعل حقيقة يف الوجوب جماز يف غريها على الصحيح كما ستعرفه إن شاء اهللا تعاىل والعالقة 

  صيغة افعل هي املشاهبة املعنوية  اليت بني الواجب واملندوب واإلرشاد حىت أطلقت عليهما
  الرابع اإلباحة كقوله تعاىل كلوا من الطيبات 

اخلامس التهديد اعملوا ما شئتم ومن التهديد اإلنذار كقوله تعاىل قل متتعوا فإن مصريكم إىل النار وقد جعله 
اإلبالغ لكن ال يكون مجاعة قسما آخر وال شك يف ثبوت الفرق بينهما إذ التهديد هو التخويف واإلنذار هو 

إال يف التخويف فقوله تعاىل قل متتعوا أمر بإبالغ هذا الكالم املخوف الذي عرب عنه باألمر وقال صفي الدين 
اهلندي وغريه الفرق بينهما أن اإلنذار جيب أن يكون مقرونا بالوعيد كما يف اآلية املذكورة والتهديد ال جيب 

يكون وقيل يف الفرق بينهما إن التهديد يف العرف أبلغ من الوعيد فيه ذلك بل قد يكون مقرونا وقد ال 
والغضب من اإلنذار وكلها فروق صحيحة والعالقة بني التهديد والوجوب املضادة ألن املهدد عليه إما حرام أو 



ال يكون إال حراما وكذلك اإلنذار وكيف وهو مقترن بالوعيد بل قد  مكروه كذا قيل وعندي أن املهدد عليه 
  ذهب قوم إىل أن الكبائر هي املتوعد عليها 

السادس االمتنان وكلوا مما رزقكم اهللا والفرق بينه وبني اإلباحة أن اإلباحة جمرد إذن وأنه ال بد من اقتران 
االمتنان بذكر احتياج اخللق إليه وعدم قدرهتم عليه وحنو ذلك كالتعرض يف هذه اآلية إىل أن اهللا تعاىل هو الذي 

  العالقة بني االمتنان والوجوب املشاهبة يف اإلذن أن املمنون ال يكون إال مأذونا فيه رزقه و
  السابع اإلكرام أدخلوها بسالم آمنني فإن قرينة قوله بسالم آمنني يدل عليه والعالقة أيضا اإلذن 

ود عن العدم وليس الثامن التسخري مثل كونوا قردة خاسئني والفرق بينه وبني التكوين أن التكوين سرعة الوج
فيها انتقال إىل حالة ممتهنة خبالف التسخري فإنه لغة الذلة واالمتهان يف العمل والعالقة فيه ويف التكوين املشاهبة 

  املعنوية وهي حتتم الوقوع وقد مسى الشيخ أبو إسحاق الشريازي وإمام احلرمني هذا القسم بالتكوين 
  لعالقة املضادة إذ ال يكون التعجيز إال يف املمتنع التاسع التعجيز فأتوا بسورة من مثله وا

  العاشر اإلهانة ذق إنك أنت العزيز الكرمي 
  احلادي عشر التسوية فاصربوا أوال تصربوا 

  الثاين عشر الدعاء مثل القائل اللهم اغفر يل وقوله تعاىل ربنا افتح بيننا وبني قومنا 
  أال أيها الليل الطويل أال أجنلي ... الثالث عشر التمين مثل قول امرىء القيس 

وقد يقال مل جعل املصنف هذا الشاعر متمنيا ومل جيعله مترجيا مع أن التمين خمتص باملستحيل واجنالء الليل غري 
ليل احملب بال آخر ... مستحيل واجلواب أن احملب ينزل ليله لطوله منزلة ما يستحيل اجنالؤه وهلذا قال الشاعر 

 ...  
اإلحتقار كقوله تعاىل حكاية عن موسى عليه السالم خياطب السحرة ألقوا ما أنتم ملقون يعين أن الرابع عشر 

السحر وإن عظم ففي مقابلة ما أتى به موسى عليه السالم حقري والفرق بينه وبني اإلهانة أن اإلهانة إمنا تكون 
جرد االعتقاد أو ال بد من االعتقاد بدليل بالقول أو الفعل أو بتركهما دون جمرد االعتقاد واالحتقار إما خمتص مب

أن من اعتقد يف شيء أنه ال يعبأ به وال يلتفت إليه يقال إنه احتقره وال يقال أهانه ما مل يصدر منه قول أو فعل 
  ينيب عن ذلك 

  اخلامس عشر التكوين كن فيكون وقد مسا الغزايل إىل هذا القسم بكمال القدرة وتبعه اآلمدي 
  اخلرب مثل قوله صلى اهللا عليه و سلم إذا مل تستح فاصنع ما شئت أي صنعت ما شئت السادس عشر 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم هو هذا هتكم إذ معناه اعرضه على نفسك فإن استحيت منه لو اطلع 
ىل مثال عليه فال تفعله وإن مل تستح فاصنع ما شئت من هذا اجلنس وعلى هذا التفسري حيتاج هذا القسم إ

  وأمثلة كثرية 

قوله وعكسه أي قد يستعمل اخلرب ويراد به األمر مثل قوله والوالدات يرضعن أوالدهن املعىن واهللا أعلم لريضع 
الوالدات أوالدهن وهذا أبلغ من عكسه ألن الناطق باخلرب مريدا به األمر كأنه نزل املأمور به منزلة الواقع قوله 

أن اخلرب قد يأيت مرادا به النهي كما قد يقع مرادا به األمر وذلك أعين جميئه مرادا به  ال تنكح املرأة املرأة يعين



النهي كما يف احلديث الذي رواه ابن ماجة بإسناد جيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تزوج املرأة 
هنيا لكان جمزوما مكسورا اللتقاء املرأة وال تزوج املرأة نفسها فإن صيغته خرب لوروده مضموم اجليم ولو كان 

الساكنني واملراد به النهي فهذا شرح األقسام الستة عشر اليت يف الكتاب وهي يف احلقيقة أكثر الشتمال بعض 
أقسامها على نوعني كما عرفت وقد زاد إمام احلرمني يف الربهان األمر مبعىن اإلنعام كقوله تعاىل كلوا من 

وإن كان فيه معىن اإلباحة فان الظاهر منه تذكري النعمة وزاد أيضا األمر مبعىن طيبات ما رزقناكم قال هذا 
التعويض كقوله فاقض ما أنت قاض وزاد صفي الدين اهلندي تاسع عشر وهو التعجب ومثل له بقوله تعاىل قل 

الفقهاء ألىب كونوا حجارة أو حديدا وهذا املثال جعله اآلمدي وابن برهان من قسم التعجيز ورأيت يف طبقات 
عاصم العبادي يف ترمجة أىب إسحاق إبراهيم بن حممد الفارسي زيادات أخر منها التعجب كما قال الشيخ 

اهلندي لكن مثل له بقوله تعاىل انظر كيف ضربوا لك األمثال ومنها األمر مبعىن التكذيب مثل قوله تعاىل قل 
شهداءكم الذين يشهدون أن اهللا حرم هذا ومنها األمر  فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني وقوله قل هلم

  مبعىن املشورة مثل 

فانظر ماذا ترى وزاد أبو عاصم أيضا يف غري هذه الترمجة األمر مبعىن االعتبار مثل قوله انظروا إىل مثره إذا أمثر 
األقسام بزيادات أىب واألمر مبعىن التسليم مثل فاقض ما أنت قاض وهذا قد تقدم عن إمام احلرمني وقد وصلت 

  عاصم وإمام احلرمني والقسم الذي ذكره اهلندي إىل اثنني وعشرين 
قال الثانية أهنا حقيقة يف الوجوب جماز يف البواقي وقال أبو هاشم إنه للندب وقيل لإلباحة وقيل مشترك بني 

ما وقيل ألحدمها وال الوجوب والندب وقيل للقدر املشترك بني الوجوب والندب وقيل للقدر املشترك بينه
  نعرفه وهو قول احلجة وقيل مشترك بني الثالثة وقيل بني اخلمسة 

أمجعوا على أن صيغة أفعل ليست حقيقة يف مجيع املعاين اليت أوردناها وإمنا اخلالف يف بعضها وقد اختلفوا فيه 
  على مذاهب 

  شافعي رضي اهللا عنه أحدها أنه حقيقة يف الوجوب فقط جماز يف البواقي وهو احملكي عن ال
وقال إمام احلرمني يف التلخيص املختصر من التقريب واإلرشاد وأما الشافعي فقد أدعى كل من أهل املذاهب 

اقه ومتسكوا بعبارات متفرقة له يف كتبه حىت اعتصم القاضي بألفاظ له من كتبه واستنبط منها  أنه على وف
ن الظاهر واملأثور من مذهبه محل مطلق األمر على مصريه إىل الوقف وهذا عدول عن سنن اإلنصاف فا

الوجوب انتهى ونقله الشيخ أبو إسحاق يف شرح اللمع وابن برهان يف الوجيز عن الفقهاء واختاره اإلمام 
  واتباعه منهم املصنف 

قال الشيخ أبو اسحاق وهو الذي أماله الشيخ أبو احلسن على أصحاب أىب إسحاق يعين املروزي ببغداد مث 
اختلف القائلون هبذا املذهب يف أن اقتضاها الوجوب هل هو بوضع اللغة أم بالشرع على مذهبني وصحح 

  الشيخ أبو إسحاق أنه بوضع اللغة ونقله إمام احلرمني عن الشافعي 

 والثاين أهنا حقيقة يف الندب قال الغزايل ومنهم من نقله عن الشافعي وقد نقله يف الكتاب عن أيب هاشم والغزايل
  نقله عن كثري من املتكلمني دمهاؤهم املعتزلة أي دمهاء الكثري من املتكلمني ومجاعة من الفقهاء 

قال الشيخ أبو إسحاق يف شرح اللمع الذي حتكي الفقهاء عن املعتزلة أهنا تقتضي الندب وليس هذا مذهبهم 



ريد اال احلسن واحلسن ينقسم إىل على االطالق بل ذلك بواسطة أن األمر عندهم يقتضي اإلرادة واحلاكم ال ي
واجب ومندوب فيحمل على احملقق من االسم وهو الندب فليست الصيغة عندهم مقتضية للندب اال على هذا 

  التقدير 
قلت ويلزمهم أو أكثرهم على هذا التقدير القول باإلباحة ألن املباح عند أكثرهم حسن كما سبق يف أوائل 

  الكتاب 
  اإلباحة اليت هي أدىن املراتب  الثالث أهنا حقيقة يف

الرابع أهنا مشتركة باالشتراك اللفظي بني الوجوب والندب وهو احملكي عن املرتضى من الشيعة وقال الغزايل 
  صرح الشافعي يف كتاب أحكام القرآن بتردد األمر بني الوجوب الندب 
  ئا وهو رأي اإلمام أىب منصور املاتريدي اخلامس أهنا حقيقة يف القدر املشترك بينهما وهو الطلب فيكون متواط

السادس حقيقة إما يف الوجوب وإما يف الندب وإما فيهما مجيعا باالشتراك اللفظي لكنا ال ندري ما هو الواقع 
من هذه األقسام الثالثة ويعرفون ان ال رابع وهذا حمكي عن طائفة من الواقعية كالشيخ والقاضي واختاره 

هو حترير هذا املذهب وقول املصنف يف حكايته وقيل ألحدمها وال نعرفه غري مرضي الغزايل واآلمدي هذا 
  بوجهني 

  أحدمها تصرحيه يتردد هذا املذهب بني شيئني وليس كذلك بل بني ثالثة كما سقناه 
  وثانيهما أنه على تقدير صحة هذا بأن يكون بعض الناس ذهب إىل تردد بني 

ار الغزايل ما أوردناه وهذه عبارة املستصفي وقد ذهب ذاهبون إىل أن وضعه شيئني فليس قول الغزايل إمنا اخت
ال  للوجوب وقال قوم بل للندب وقال قوم يتوقف فيه مث منهم من قال هو مشترك كلفظ العني ومنهم من قال 

  ندري أيضا أنه مشترك أو وضع ألحدمها واستعمل يف الثاين جمازا واملختار أنه يتوقف فيه انتهى 
حكى الشيخ اهلندي عن الشيخ والقاضي وإمام احلرمني والغزايل التوقف يف أنه حقيقة يف الوجوب فقط أو  وقد

الندب فقط أو فيهما باالشتراك اللفظي أو املعنوي وهذا مغاير هلذا الذي سقناه عن الغزايل لتردده بني أربعة ال 
ذكرنا النقل عنهما يف أول هذا الفصل من كالم ثالثة والذي يف املستصفي ما رأيته وأما الشيخ والقاضي فقد 

إمام احلرمني وأما إمام احلرمني فالذي صرح باختياره ما نصه من أنكر أن العرب ما فصلت بني قول القائل 
افعل وبني قوله ال تفعل فليس من التحقيق يف شيء فإنا على اضطرار نعلم الفصل يف ذلك كما نعلم الفصل بني 

ا فعل وال معىن لبسط ذلك مع وضوحه فإذا سقط هذا رددنا القول إىل اإلباحة قول القائل فعل وب ني قوله م
طلب وقلنا ال شك يف فصل العرب بني قول من يقول ال حرج عليك فعلت  اليت هي ختيري وال اقتضاء فيها وال 

الطلب شيء فقد أو تركت وبني قول افعل فان الصيغة األخرية مقتضاها طلب ال حمالة وليس يف اإلباحة من 
الح سقوط اإلباحة عن متضمن الصيغة ومل يبق اال الندب والندب من ضرورة معناه التخيري يف الترك وليس يف 
قول القائل افعل ختيري يف الترك أصال وقد تعني اآلن أن نبوح بالغرض احلق ونقول افعل طلب حمض ال مساغ 

ائن فان قيل هذا مذهب الشافعي واتباعه وهو املصري إىل له لتقدير الترك فهذا مقتضى اللفظ اجملرد عن القر
اقتضاء اللفظ إجيابا قلنا ليس كذلك فان الوجوب عندنا ال يعقل دون التقييد بالوعد على الترك وليس ذلك 
مقتضى متحيص الطلب فإذا الصيغة لتمحيص الطلب والوجوب مدرك من الوعيد هذا لفظه مث قال وأنا أبين 



م شيئا يقرب ما اخترته من مذهب الشافعي فأقول ثبت يف موضوع الشرع أن التمحص يف على منتهى الكال
  الطلب موعد على تركه وكلما يكون كذلك فال يكون إال واجبا انتهى 

وحاصل هذا الذي اختاره محل الصيغة على االقتضاء والطلب وقصار املستفاد منها من جهة اللسان الطلب 
دا عليه شيء آخر ثابت يف أوامر الشرع بالدليل اخلارجي فالوجوب مستفاد هبذا اجلازم وكون هذا الطلب موع

التركيب من اللغة والشرع فقد وافق القائلني بالوجوب وإن كان قد خالفهم يف هذا التركيب ونقل املازري يف 
وسبقه إىل  شرح الربهان هذا الذي اختاره إمام احلرمني عن الشيخ أىب حامد اإلسفرايين وقال إنه صرح به

اختياره فأشار إىل أن األمر يقتضي حصر املأمور على الفعل فاقتضاه منه اقتضاء جزما ولكن إذا ثبت هذا من 
جهة اللسان ثبت بعده الوعيد وهذا هو الذي اختاره الشيخ أبو حامد وإمام احلرمني هو املختار عندنا فان 

ننا نقول املنقول عن الشافعي أن الصيغة تقتضي الوعيد ال يستفاد من اللفظ بل هو أمر خارجي عنه ولك
الوجوب ومراده الصيغة الواردة ىف الشرع إذ ال غرض له يف الكالم يف شيء غريها ومل يصرح الشافعي بأن 
اقتضاها للوجوب مستفاد منها فلعله يرتضي هذا التركيب ويقول به ويكون ما ذهب إليه الشيخ أبو حامد 

  ب إليه إمامهما وإمام احلرمني هو الذي ذه
واعلم أن هذا املذهب املختار مغاير للمذهبني اللذين حكيامها عند حكاية القول بالوجوب يف ان ذلك هل هو 

  بالشرع أو اللغة فتصري املذاهب أربعة 
  الوجوب بالشرع والوجوب باللغة والوجوب بضم الشرع إىل اللغة وعدم الوجوب 

  من وضع اللغة فان قلت كيف يقال بأن الوجوب مستفاد 
قلت هو بعيد كما أشرنا إليه ولكنه هو مذهب مصرح به كما عرفت وممن ذكره الشيخ أبو اسحاق والقاضي 
أبو بكر يف خمتصر التقريب إلمام احلرمني وقال إن األكثرين من القائلني بأن الصيغة تقتضي الوجوب عليه وأنه 

سمية من خالف مطلق األمر عاصيا وتقريعه وتوبيخه كذلك بأصل الوضع ألنه قد ثبت يف إطالق أهل اللغة ت
بالعصيان عند جمرد ذكر األمر وال يستوجب التوبيخ ال بترك واجب فاقتضى ذلك داللة األمر املطلق على 

  الوجوب وقال املازري 

 صرح بعض أصحابنا بأن الوعيد مستفاد من اللفظ كما يستفاد منه االقتضاء اجلازم فقد ثبت هذا املذهب إال
  أنه عندنا ساقط 

قال القاضي يف خمتصر التقريب ولسنا نسلم أن يف إطالق اللغة ما يقتضي ان خمالف الصيغة املطلقة املعراة عن 
القرائن يسمى عاصيا ويستوجب التوبيخ ويقول هلم مب تنكرون على من يزعم أهنم وإن وخبوا تارك االمتثال 

أمر شاهد قرائن أحوال األمر به دالة على اقتضاء الوجوب فليس بسمة العصيان فإمنا وخبوه عند تركه امتثال 
  ميكنكم أن تزعموا أهنم يوخبون بالعصيان يف األمر اجملرد عن القرائن 

  قال واسم األمر يصدق على اجملرد واملقترن فمن أين لكم أن ما أطلقوه ينصرف إىل الصيغة املطلقة 
ثبت مسة العصيان وصف ذم على االطالق إذ قد يرد ذلك يف غري قال مث نقول على وجه التنزل لسنا نسلم أن ي

موضع استحقاق الذم فإنك تقول أشرت على فالن بكذا فعصاين وعصى مشوريت وإن مل يكن ملشورتك موجبا 
  على من أشرت عليه املذهب 



االشتراك اللفظي السابع أهنا بني الثالثة أعين الوجوب والندب واإلباحة واختلف القائلون به فقالت طائفة ب
  وقال آخرون باملعنوي وكالم املصنف حمتمل لألمرين 

الثامن أهنا مشتركة من اخلمسة أعين الوجوب والندب واإلباحة والكراهة والتحرمي وهو املشار إليه بقول 
 املصنف وقيل بني اخلمسة ومراده األحكام اخلمسة فإن اإلمام يف احملصول هكذا حكى هذه املذاهب املذكوره

  يف الكتاب 
  التاسع أنه أمر مشترك بني الوجوب والندب واإلباحة واإلرشاد والتهديد حكاه الغزايل 

العاشر أن أمر اهللا تعاىل للوجوب وأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم للندب إال ما كان موافقا لنص أو مبينا جململ 
  حكاه القاضي عبد الوهاب يف امللخص عن شيخه 

وكذلك حكاه عنه املازري يف شرح الربهان وقال إن النقل اختلف عنه فروي عنه هذا وروي أىب بكر األهبري 
  عنه موافقة من قال إنه للندب على اإلطالق هذا ما حضرنا من املذاهب يف هذه املسألة 

ا وقع وقد ادعى اإلمام إذ حكى االتفاق على أن صيغة افعل ليست حقيقة يف مجيع احملامل املتقدمة أن اخلالف إمن
يف أمور مخسة الوجوب والندب واإلباحة والتنزيه والتحرمي وأنت إذا تأملت ما حكيناه من املذاهب علمت أن 

  حصر اخلالف يف ذلك ليس جبيد 

  أدلة القائلني بأن صيغة افعل حقيقة يف الوجوب

ا منعك أال تسجد إذ أمرتك ذم على ترك املأمور فيكو   ن واجبا قال لنا وجوه األول قوله تعاىل م
  استدل على ما ذهب إليه من أن صيغة أفعل حقيقة يف الوجوب لوجوه مخسة 

األول قوله تعاىل إلبليس ما منعك أال تسجد إذ أمرتك ووجه احلجة منه أن الصيغة وإن كانت صيغة استفهام 
التوبيخ وأنه ال عذر لكن االستفهام غري مراد منها الستحالته على من يستحيل عليه اجلهل بل املراد منها الذم و

له يف اإلخالل بالسجود بعد ورود األمر به ولو مل يكن األمر للوجوب ملا حسن الذم والتوبيخ ورد اآلمدي هذا 
  الدليل بأنه ال يلزم من كون هذا األمر اقتضى الوجوب أن يكون كل أمر كذلك واجلواب أنه ال قائل بالفصل 

ا ذكرمتوه من اآليات يدل على أوامر اهللا  واعلم أن الشيخ أبا إسحاق يف شرح اللمع أورد من جهة املعتزلة أن م
ورسوله يدالن على الوجوب وحنن ال ننازع يف ذلك إمنا ننازع يف مقتضى اللفظ لغة وأجاب بأهنم مىت سلموا 
ذلك حصل املقصود إذ املطلوب معرفة مقتضى أوامر اهللا وأوامر الرسول صلى اهللا عليه و سلم وغرضنا من 
ايراد هذا السؤال أنه قد يؤخذ منه أن املعتزلة أو ان الشيخ أبا إسحاق اعتقد اهنم ال خيالفون يف أن أوامر اهللا 

  وأوامر رسوله عليه السالم يقتضي الوجوب وذلك عجيب فإن النقل عنه خبالف ذلك 
  قال الثاين اركعوا ال يركعون قيل ذم على التكذيب 

  للتكذيب قيل لعل قرينة أوجبت قلنا الظاهر أنه للترك والويل 
  قلنا رتب الذم على ترك جمرد افعل 

الدليل الثاين قوله تعاىل وإذا قيل هلم اركعوا ال يركعون ووجه التمسك انه تعاىل ذم أقواما على ترك ما قيل هلم 



ا ا حسن ذلك وامنا قلن ا إذ اآلية بسياقها تدل على الذم فلو مل تكن الصيغة للوجوب مل إن سياق اآلية  فيه افعلو
يدل على الذم ألنه ليس املراد من قوله ال يركعون اإلعالم واإلخبار ألن ترك الركوع من املكذبني معلوم لكل 

  أحد فيكون ذما هلم واعترض عليه بوجهني 
أحدمها أنا ال نسلم أن الذم على ترك مقتضى األمر بل على تكذيب الرسل ويؤيده قوله ويل يومئذ للمكذبني 

عنه بأن الظاهر أن الذم على ترك مقتضى األمر ان رتب الذم على الترك والترتيب يشعر بالغلبة والويل أجاب 
على التكذيب فحينئذ إما ان يكون املكذبون هم التاركني فلهم الويل بسبب التكذيب وهلم العقاب بترك 

تحق قوم الويل بسبب التكذيب املأمور به إذ الكفار مأمورون بالفروع وإما ان يكونوا غريهم فيجوز ان يس
  وآخرون العقاب بسبب ترك املأمور به 

هذا تقرير اجلواب واعترض النقشواين على االستدالل باآلية من وجه آخر فقال ال نسلم انه ذمهم على ترك 
نصح الركوع فقط بل ذمهم على كوهنم حبيث لو قيل هلم اركعوا ال يركعون واملراد به اهنم غري قابلني لإلنذار و

األنبياء وغري ملتفتني إىل دعوهتم قد انطوت جبلتهم على ما مينعهم من ذلك والرجل قد يتصف هبذه السجية 
  قبل ان يقال له اركع فال يركع وحنن معترفون بأن هذه امللكة مما يوجب العذاب 

ذكره هذا اعتراضه وهو ضعيف وجوابه ما ذكرناه من ان الظاهر ان الذم على ترك مدلول قوله ارك عوا وما 
  خروج عن حقيقة اللفظ من غري دليل 

والوجه الثاين وهو يتجه على الدليلني املذكورين هذا الذي حنن فيه والذي تقدم وتوجيهه سلمنا ان الذم على 
  الترك لكن فعل األمر اقترنت به 

ا أجاب عنه بأنه رتب الذم قرينة تقتضي إجيابه فان الصيغة إذا اقترنت هبا قرينة صرفتها إىل ما دلت عليه امجاع
على جمرد ترك املأمور به وترتيب احلكم على الوصف يشعر بالغلبة فيكون نفس الترك علة وما ادعيتم من 

  القرينة األصل عدمه 
  فإن قلت هذا االحتمال وان كان على خالف األصل فهو قادح يف القطع واملسألة قطعية 

سني البصري وغريه فيجب مبنع كوهنا قطعية واما من قال بأهنا قطعية قلت أما من قال ان املسألة ظنية كأيب احل
  فيجب بأن كل واحد مما يذكر من األدلة وإن كان ال يفيد القطع لكن اجملموع يفيده 

قال الثالث تارك املأمور به خمالف له كما أن اآليت به موافق على صدد العذاب لقوله فليحذر الذين خيالفون عن 
  م فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قيل املوافقة اعتقاد حقيقة األمر واملخالفة اعتقاد فساده أمره أن تصيبه

  قلنا ذلك دليل األمر ألنه قبل الفاعل ضمري والذين مفعول 
  قلنا اإلضمار خالف األصل ومع هذا فال بد من مرجع قيل الذين يتسللون 

  لم فيضيع قوله ان تصيبهم قلنا هم املخالفون فكيف يؤمرون باحلذر عن أنفسهم وان س
  قيل فليحذر ال يوجب 

  قلنا حيسن وهو دليل قيام املقتضى 
  قيل عن أمره ال يعم 

  قلنا عام جلواز االستثناء 



الدليل الثالث ان تارك املأمور به خمالف لذلك األمر وخمالف ذلك األمر على صدد العذاب فبارك املأمور به 
أمور به خمالف لألمر الن موافقة األمر هي اإلميان مبقتضى األمر واملخالفة على صدد العذاب إمنا قلنا تارك امل

  ضد 

املوافقة فكانت خمالفة األمر عبارة عن اإلخالل مبقتضاه فثبت ان تارك املأمور به خمالف وامنا قلنا خمالف األمر 
صيبهم عذاب اليم أمر على صدد العذاب لقوله تعاىل فليحذر الذين خيالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو ي

خمالف األمر باحلذر عن العذاب واحلذر عنه إمنا يكون بعد قيام املقتضى لوقوعه بدليل انه يصح األمر باحلذر 
عن الشيء بدون وجود املقتضى له اال ترى انه يقبح ان يقال ملن جلس حتت سقف قوي غري مائل إحذر ان 

قف مائل يف معرض الوقوع وما ذلك اال الن املقتضي يقع عليك وال يقبح ان يقال ذلك ملن جلس حتت س
للوقوع قائم فيه فلو مل يكن ترك املأمور به مقتضيا لوقوع العذاب ملا حسن األمر باحلذر عن العقاب وال معىن 

  لقولنا ان األمر يقتضي الوجوب اال ذلك 
  ويف هذا التقدير نظر سيأيت ان شاء اهللا تعاىل 

   واعترض اخلصم بأربعة اوجه
أحدها منع املقدمة األوىل أي ال نسلم ان موافقة األمر عبارة عن اإلتيان مبقتضاه وامنا هي اعتقاد حقيقته كونه 

  حقا مستوجب القبول فاملخالفة هي انكار حقيقته يعين اعتقاد انه فاسد 
دالة على صدق قلنا هذا ليس موافقة لألمر بل موافقة للدليل الدال على حقيقة ذلك األمر وهو املعجزة ال

الرسول فاعتقاد حقية األمر موافقة الدليل ال موافقة األمر فإن موافقة الشيء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه 
فإذا دل الدليل على حقية األمر كان االعتراف حبقيته مستلزما لتقرير مقتضى ذلك الدليل واألمر ملا اقتضى 

ه عبارة عما يقرر دخوله وإدخاله يف الوجود يقرر دخوله فكانت دخول فعل املأمور به يف الوجود كانت موافقت
  موافقة األمر عبارة عن فعل مقتضاه 

  وثانيها منع املقدمة الثانية وتقريره ال نسلم انه تعاىل أمر املخالف باحلذر 

  بوجهني بل أمر باحلذر عن املخالف فيكون فاعل فليحذر ضمريا والذين يف حمل النصب بأنه مفعوله أجاب عنه 
  أحدمها أن اإلضمار خالف األصل 

ا ال يعود على الذين يتسللون  والثاين ان الضمري ال بد له من اسم ظاهر يعود إليه وهو مفقود هنا قال اخلصم مل
  والتقدير فليحذر الذين يتسللون منكم لواذا عن الذين خيالفون عن أمره 

  أجاب املصنف عنه بوجهني 
هم املخالفون وذلك أن املخالفني ملا ثقل عليهم املقام يف املسجد ومساع اخلطبة الذوا أحدمها ان الذين يتسللون 

مبن يستأذن للخروج حىت إذا أذن له خرجوا معه من غري إذن فنزل قوله قد يعلم اهللا الذين يتسللون منكم لوذا 
  عن أنفسهم وذلك غري ممكن  وإذا كان كذلك فلو أمر املتسللون باحلذر عن املخالفني لكانوا قد أمروا باحلذر

الثاين انا ولو سلمنا ان مرجع الضمري الذين يتسللون كما ادعوه لكان أمرا للمتسللني باحلذر عن املخالفني 
ويصري تقدير اآلية حينئذ فليحذر الذين يتسلون منكم لواذا الذين خيالفون عن أمره فيضيع إذ ذاك قوله أن 

ذ الضمري والذين مفعوله واحلذر ال يتعدى إىل مفعولني حىت يكون ان تصيبهم فتنة ألن فاعل فليحذر حينئ



  تصيبهم مفعوال له ثانيا له فيصري حينئذ ضائعا ال تعلق له مبا قبله وال مبا بعده 
  فإن قلت مل ال يكون ألجله إذا احلذر ألجل إصابة الفتنة أو العذاب األليم 

ا للحذر ألن الفعل  جيب ان جيامع علته واجتماعهما حمال كذا أجاب به قلت لو كان كذلك لكان جمامع
  الشريازي شارح الكتاب وقد قال اجلاريردي الشارح أيضا ميكن ان جياب عن قوهلم 

أوال ان الفاعل ضمري يعود على املتسللني بأنه لو كان كذلك لوجب اظهاره فيقال فليحذروا ألنه عائد على 
  مجع 

انية أيضا وتقريره سلمنا أن قوله فليحذر أمر املخالفني باحلذر وأنه ال ضمري وثالثها وهو اعتراض على املقدمة الث
يف اآلية لكن مل قلتم انه يوجب احلذر وهل غاية ذلك اال ورود األمر به واقتضاء األمر الوجوب هو حمل النزاع 

  واالستدالل مبا ذكرمتوه مصادرة على املطلوب 
يحذر وامنا ندعي أنه يفيد حسن احلذر عن خمالفة األمر وحسن أجاب انا ال ندعي وجوب احلذر من قوله فل

احلذر دليل على قيام املقتضى للوقوع يف احملذور وإال لكان احلذر عبثا ولقائل ان نقول قد حيسن احلذر مع 
وع التردد يف قيام املقتضى جملرد ذلك التردد عمال باألحوط كالدائر بني أمرين يتردد يف قيام اقتضاء أحدمها وق

الضرر وال يتوقع ضررا من اآلخر فانه حيسن ان حيذر من األول واألمر ستردد بني الوجوب وعدمه فيحسن 
  التحذير منه ولو جملرد التنازع يف مقتضاه 

ورابعها انا سلمنا صحة ما ذكرمت من املقدمتني اال ان قوله تعاىل عن أمره يف اآلية املذكورة لفظ جمرد فيفيد ان 
وجوب ال ان كل أمر للوجوب أجاب بأنه عام جلواز االستثناء إذ يصح ان يقال ليحذر الذين أمرا واحدا لل

خيالفون عن أمره اال يف األمر الفالين ومعيار العموم جواز االستثناء كما ستعرفه ان شاء اهللا تعاىل هذا شرح ما 
  يف الكتاب 

عىن الشأن وهو االجتماع على حماربة الكفار ألنه وقد اعترض النقشواين على االحتجاج باآلية فقال األمر هنا مب
مذكور معرف باإلضافة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد ذكر قبل هذا منكرا يف قوله تعاىل وإذا كانوا معه 
على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه وذلك األمر هو الشأن وهو االجتماع على احملاربة وهو الذي دعاهم 

 عليه و سلم إليه وكان بعضهم يتسلل لواذا فأراد باملخالفة ههنا االحنراف وهو التسلل لواذا يف النيب صلى اهللا
املعىن وإذا كان ذلك حمموال على االحنراف استقام دخول عن فيه فيقال احنراف عن كذا وال يقال ترك عن كذا 

اآلية احتجاج على املقصود واإلنصاف فإذا كان األمر حمموال على الشأن واملخالفة على االحنراف مل يبق يف 
ذكرنا اتساقا للكالم ورعاية على أصول العربية    يوجب محل األمر واملخالفة على ما 

قال الرابع تارك املأمور به عاص لقوله تعاىل أفعصيت أمري ال يعصون اهللا ما أمرهم والعاصي يستحق النار 
خالدين فيها أبدا قيل لو كان العصيان ترك األمر لتكرر  لقوله تعاىل ومن يعص اهللا ورسوله فإن له نار جهنم

  قوله ويفعلون ما يأمرون 
  قلنا األول ماض أو حال 

  والثاين مستقبل قيل املراد الكفار بقرينة اخللود 
  قلنا اخللود املكث الطويل 



اب وال معىن الدليل الرابع تارك املأمور به عاص وكل عاص يستحق العقاب فتارك املأمور به يستحق العق
  للوجوب إال ذلك 

بيان األول بقوله تعاىل أفعصيت أمري وقوله ال يعصون اهللا ما أمرهم وكذا قوله وال اعصي لك أمرا وما قدمناه 
  من شعر العرب 

  وبيان الثاين بقوله تعاىل ومن يعص اهللا ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها أبدا ومن من صيغ العموم 
جعل الكربى مهملة ان قال والعاصي يستحق النار فلم يسورها بكل وشرطها ان تكون كلية  واعلم ان املصنف

  فالصواب يف مصطلح القوم ان يقول وكل عاص كما أوردناه وبه عرب اإلمام واعترض اخلصم بوجهني 
مرهم ويفعلون ما أحدمها أنا ال نعلم الصغرى وهي ان تارك املأمور به عاص وبيانه قوله تعاىل ال يعصون اهللا ما أ

يؤمرون فلو كان العصيان عبارة عن ترك املأمور به لكان قوله ال يعصون اهللا ما أمرهم معناه اهنم يفعلون ما 
يؤمرون وكان قوله ويفعلون ما يؤمرون تكريرا أجاب عنه بان التكرار إمنا يلزم ان لو كان ال يعصون اهللا ما 

ا يؤمرون بالنسبة إىل زما   ن أمرهم ويفعلون م

واحد وليس كذلك بل ال يعصون للزمان املاضي واحلال لقرينة قوله ما أمرهم ويفعلون للمستقبل لقرينة قوله 
ما يؤمرون فتقدير اآلية ال يعصون اهللا ما أمرهم يف املاضي واحلال ويفعلون ما يأمرهم به يف املستقبل هذا تقرير 

  االعتراض وجوابه وهنا مناقشتان 
ال يف ان  إحدامها يف قوله لو كان العصيان ترك األمر وذلك الن النزاع إمنا هو يف ان تارك األمر عاص أم ال 

العصيان هل هو ترك األمر أم ال وكيف يقال ذلك والعصيان قد يقع بترك الفعل الذي جيب اتباعه فكان 
  الصواب ان يقول قيل لو كان تارك األمر عاصيا 

 ما أمرهم يف املاضي قال القرا يف بعيد من جهة ان النحاة نصوا على ان ال والثانية قوله معىن اآلية ال يعصون اهللا
لنفي املستقبل واستعماهلما مبعىن مل قليل جماز فيجتمع اجملاز يف الفعل املضارع ويف ال ايضا فكان األحسن يف 

مرهم إخبار عن الواقع اجلواب ان يقال ال نسلم التكرار بل قال بعض العلماء ان قوله تعاىل ال يعصون اهللا ما أ
منهم أي عدم املعصية دائما وقوله تعاىل ويفعلون ما يؤمرون إخبار عن سجياهتم اليت طبعوا عليها يعين ان 
سجيتهم الطاعة فيكون أحدمها خربا عن الواقع مهم واآلخر خرب عن السجية اليت فطروا عليها فال تكرار 

ستمرة كقوهلم زيد يعطي ومينع ويصل ويقطع وقول خدجية رضي والفعل املضارع قد كثر استعماله يف احلالة امل
اهللا عنها للنيب صلى اهللا عليه و سلم انك لتصل الرحم وحتمل الكل وتعني على نوائب الدهر أي ذلك شانك يف 

  كل وقت وهو جماز واحد يف املضارع مشهور فيكون أوىل من جمازين يف الفعل واحلرف وأحدمها قليل جدا 
اين انا ال نسلم كلية املقدمة الثانية ونقول ليس املراد بقوله ومن يعص اهللا ورسوله فان له نار جهنم الوجه الث

كل عاص بل للكفار فقط ويدل على ذلك قوله خالدين فيها أبدا فان غري الكافر ال خيلد يف النار أجاب عنه 
و الدائم فقط بل هو حقيقة يف القدر بأن اخللود يف اللغة املكث الطويل الصادق على الدائم وغريه وليس ه

  املشترك حذرا من االشتراك واجملاز 

  فان قلت فما تفعل يف قوله أبدا 
قلت ال ينايف إذ قد يطلق ويراد به املدة الطويلة كما يف قوله ولن يتمنوه أبدا والكفار يتمنون املوت يف جهنم 



ان يقول أما تقسيم اخللود باملكث الطويل خبالف اال ترى إىل قوهلم فيها يا مالك ليقض علينا ربك ولقائل 
الغالب من استعمال الشرع وعلى اللفظ على الغالب أوال ال سيما وقد أردفه بقوله أبدا وقولكم ان أبدا قد 
يستعمل يف الزمن الطويل قلنا صحيح ولكن قرينة اجتماعها مع اخللود ينفي ذلك هنا وإال فكأنه قال قاطنني 

  زمنا طويال فيكون قد قرر اللفظ جملرد التأكيد الذي هو غري حمتاج إليه هنا  فيها مكثا طويال
  فإن قلت التأكيد ال بد منه على التقديرين ألنه إن أراد باخللود الدائم كما ذكرمت فما أتى بقوله أبدا اال للتأكيد 

أعىن املكث الدائم شيء عظيم  قلت التأكيد على تقدير إرادة الدائم مناسب مناسبة شديدة ألن احملكوم به أوال
يليق خبطبة التأكيد فكان التأكيد دليال على ما قلناه من أن املراد باخللود الدائم لالحتجاج إىل التأكيد واحلالة 

هذه ويدل ذلك ايضا من اآلية قوله فان له نار جهنم ومل يقل فانه يدخل نار جهنم بل أتى بالم االخصاص 
لبقاء وصدر اجلزاء بأن املؤكدة للجزاء حيث قال فان له ومل يقل فله مث أكد ثانيا وامللك باملوضوع للدوام وا

عند ختام ذكر اجلزاء بقوله أبدا ومل يبق علينا اال ان الدائم ال يستحقه غري الكافر واآلية يف املعاصي وهو اعم 
ارة عن ترك األمر فقط بل عن اال ان يكون هذا العام قد أريد به اخلاص واما النقشواين فقال ليس العصيان عب

ذلك مع زعم بطالن مقتضاه وهو ترجيح جانب العقب على الترك أو عدم اإلميان مبقتضاه وهو معىن قوله تعاىل 
يف املالئكة ال يعصون اهللا ما أمرهم أي جيزمون مبقتضاه وميتثلون وميتنع منهم عدم اإلتيان مبقتضاه قال وكذلك 

ا أشرت به عليك يف قوله تعاىل أفعصيت أمري م عناه ما ذكرنا الن موسى عليه السالم يقول أزعمت ان م
  وأمرتك به باطل غري سديد حىت تركته وأراد ان يعاقبه فكان جواب 

هارون عليه السالم بان تركي مل يكن بناء على زعم البطالن بل بناء على مصلحة أخرى مث ان موسى عليه 
ا أمره قال ولو كان العصيان السالم ملا مسع ذلك قبل معذرته وعلم ا نه ليس بعاص ما أمره مع انه كان تاركا مل

باقيا لكان سبب العقارب باقيا وملا كان ميتنع عن عقابه بالقدر الذي ذكره قال وهبذا استحق العاصي اخللود يف 
ا وترك املأمور به النار هبذه اآلية وكان ضاال ضالال مبينا بدليل قوله ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالال مبين

مع زعم بصحة مقتضاه ال يوجب ذلك هذا كالمه وهو مدخول أما قوله العصيان ترك األمر مع زعم بطالن 
مقتضاه قلنا هذا خالف الشائع الذائع يف اللغة العربية ويلزم على هذا ان ال يطلق على من خالف أوامر اهللا 

واضح البطالن واما قوله ال يعصون اهللا فليس معناه اال  ورسوله انه عاص ما مل ينضم إىل ذلك هذا القيد وهو
اهنم ميتثلون أوامره واما قضية هارون عليه السالم فهو مل يعص أخاه موسى عليه السالم وامنا موسى استفهمه ملا 

رآه مل يفعل ما أشار به كان يقول ما كان مينعك من ذلك هل عصيت أمري فقال هارون ال ولكن املانع اين 
ان تقول فرقت بني بين إسرائيل فقبل موسى عليه السالم عذره وعلم انه مل يعصه ال باعتقاده بطالن  خشيت

ا بل مقيدا بعدم املانع وان مل يكن التقييد موجودا يف اللفظ كما  مقتضى أمره وال باملخالفة الن أمره مل يكن مطلق
أمري فيقول لك ال بل كان السوق غري تقول لوكيلك اشتري اللحم مث تقول ما منعك من شرائه هل عصيت 

  قائم أو اللحم غري موجود واهللا اعلم 
قال اخلامس انه عليه السالم احتج لذم أيب سعيد اخلدري على ترك استجابته وهو يصلي بقوله تعاىل استجيبوا 

  هللا وللرسول إذا دعاكم 
ا أبا سعيد وهو يف الصالة فلم جيبه فقال الدليل اخلامس ما رواه البخاري من أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دع



ما منعك ان جتيب وقد مسعت اهللا يقول استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم وهذا االستفهام ليس على حقيقة ألنه 
عليه السالم كان يعلم أنه يف الصالة فدل على انه جملرد الذم والتوبيخ ولوال اقتضاء االمر للوجوب ملا كان 

  لكتاب ان أيب سعيد ذلك وقد وقع يف ا

هذا هو اخلدري وكذا وقع يف احملصول وغريه من كتب األصول ظنا من مصنفها انه ال أبو سعيد يف الصحابة 
اال اخلدري وهذا الظن نشأ هلم من شهرة اخلدري وعدم ظروف ذكر غريه على أمساعهم وأبو سعيد هذا إمنا هو 

به على ذلك ومن كتبه إستفدناه وهو صحيح وقد سألت شيخنا أبن املعلي وليس هو خبدري والقرايف رمحه اهللا ن
احلافظ الذهيب رمحه اهللا هل روى هذا احلديث من طريق اخلدري يف شيء من الكتب واألجزاء فقال ال ووقع 
احلديث يف بعض الكتب منسوبا إىل أيب بن كعب وليس جبيد ايضا وقد جنزت الدالئل اخلمس وهي إمنا تفيد 

امر الصادرة من الشارع للوجوب ألهنا حقيقة الوجوب بأصل الوضع كما هو املدعي فال بد من ثبوهتا ان األو
إقامة الدليل على أهنا يف اللغة كذلك لكن ملا كان الغرض املهم معرفة مدلوالن أوامر الشارع خص االستدالل 

  قريره والذب عنه هبا وقد قدمنا ان املختار عندنا ما ذهب إليه امام احلرمني وليس الشرح موضع ت

  أدلة القائلني بالندب

  قال احتج املخالف بأن الفارق بني السؤال والندب هو الرتبة والسؤال للندب فكذا األمر 
  قلنا السؤال وان مل يتحقق 

  ذكر املصنف لبعض املخالفني دالئل 
كن ذلك غري مستقيم الن أوهلا ألىب هاشم القائل بأن األمر للندب ال جرم إن يف بعض النسخ احتج أبو هشام ل

الثالث والثاين عن أحد التقريرين كما سيأيت ان شاء اهللا تعاىل ال تعلق هلا أليب هاشم وتقرير ما احتج به أبو 
هاشم انه ال فرق بني السؤال واألمر اال الرتبة فان رتبة االمر أعلى من رتبة السائل والسؤال للندب فكذلك 

غري الندب من إجياب أو غريه لكان بينهما فرق آخر وهو خالف ما نقوله االمر الن االمر لو دل على شيء 
هذا تقرير االحتجاج يعرب بعض الشارحني بأن األمر لو دل على اإلجياب وهي عبارة صحيحة يف الرد على 

القائلني بالوجوب اال ان أبا هاشم مل يأت هبذا الوجه إلبطال مذهب الوجوب بل لتقرير مذهبه فكان األحسن 
  ان يقال بأن األمر لو دل على شيء غري الندب كما أوردناه وال خيص الوجوب بالذكر 

وأجاب املصنف أن السؤال من حيث الوضع يدل على اإلجياب ايضا الن صيغة افعل عند القائل ألهنا لإلجياب 
جوب ان موضوعة لوجوب الفعل مع املنع من الترك وقد استعملها السائل لكان ال يلزم من السؤال الو

  الوجوب حكم شرعي يستدعي إجياب الشبع ولذا ال يلزم املسؤول القبول 
فان قلت إذا دل السؤال على اإلجياب لزم افتراقهما من وجه آخر إذ إجياب االمر يدل على الوجوب خبالف 

  إجياب السؤال 

السيد عبده مبا ال  قلت إجياب األمر أيضا غري مستلزم للوجوب جلواز أن يوجد بدون الوجوب كما إذا أمر
  يقدر عليه حسا وشرعا 



وقد أجاب األسفرايين أحد شراح هذا الكتاب عن السؤال بأن املعىن تكون الفارق بينهما الرتبة هو كون 
إجياب األمر يقتضي الوجوب خبالف السؤال وهذا فيه نظر إذ مها مدلوالن متغايران على ان هذه املباحث كلها 

اعتبار الرتبة حىت يكون فارقه لكنها عند املصنف غري معتربة أن العلو واالستعالل ال إمنا هي على تقدير ثبوت 
يعتربان كما تقدم فلدي أجاب به املصنف على تسليم ثبوت الفرق نعم الفرق بني السؤال واألمر عنده فرق ما 

  بني العام واخلاص فإن السؤال أمر صادر يتذلن واألمر أعم 
د يترتب الوجوب على السؤال كسؤال املضطر وقد ال يترتب وقد يترتب على وأما قول بعض الشارحني ق

األمر وهو ما إذا كان صادرا ممن هو له وكان مقدورا للمكلف وقد ال يترتب ويف متثيله لترتيب الوجوب على 
ف السؤال حبالة االضطرار نظر الن وجوب إطعام املضطر ليس لسؤاله بل لكونه مضطرا حىت لو مل يسأل وعر

  انه مضطر وجب إطعامه من غري سؤال 

  أدلة القائلني بأهنا للقدر املشترك

  قال بأن الصيغة ملا استعملت فيهما واالشتراك واجملاز خالف األصل فيكون حقيقة يف القدر املشترك 
  قلنا جيب املصري إىل اجملاز ملا بيننا من الدليل 

بني الوجوب والندب بأهنا وردت للوجوب تارة احتج من ذهب إىل أن الصيغة موضوعة للقدر املشترك 
وللندب أخرى فوجب ان تكون حقيقة يف القدر املشترك بينهما وهو رجحان الفعل عن الترك وإال فان كان 
حقيقة فيها لزم االشتراك أو يف أحدمها لزم اجملاز فيهما على خالف األصل وميكن ان يقرر هذا الدليل على 

يب هاشم على انه حقيقة يف الندب وذلك بان تزيد على ما ذكرنا ان هذه الصيغة وجه آخر يصري به دليال أل
دالة على اصل الرجحان وجواز الترك ثابت مبقتضى الرباءة األصلية اليت مل يوجد ما يزيلها يف رجحان وجود 

  العقل مع جواز الترك ثابت حينئذ وال نعين بالندب اال ذلك 
قيقة يف الوجوب كما سبق فاملصري إىل كونه جمازا يف الندب وغريه من الوارد واجلواب إنا قد بينا ان االمر ح

  واجب لئال يلزم االشتراك واجملاز أوىل به 
واعلم ان التقرير األول هو األقرب إىل كالم صاحب الكتاب والثاين هو ما أورده اإلمام وفيه نظر الن كوننا ال 

نا إياه حقيقة يف الندب وحكمنا عليه بعد الوجوب ال يقتضي انه حنكم عليه بالوجوب للرباءة األصلية غري جعل
  حقيقة يف الندب 

  أدلة القائلني بالتوقف

ا ال يكون بالعقل وال بالنقل ألنه مل يتواتر واآلحاد ال تفيد القطع قلنا املسألة وسيلة إىل  قال بأن تعرف مفهوم
  ات نقلية كما سبق العمل فيكفي فيها الظن وأيضا يتعرف بتركيب عقلي من مقدم

احتج من ذهب إيل الوقف بأنه لو ثبت يف إحدامها لثبت بدليل االمتناع إثبات اللغة بالتشهي وذلك الدليل إما 
عقلي أو نقلي واألول ال ميكن إذ ال حمال للعقل يف اللغة والثاين إما متواتر وهو منتف وإال لكان ضروريا حامال 

اع يرتفع من بينهم واما اآلحاد وهي ال تفيد القطع إمنا تفيد الظن وهو لكل أحد من هذه الطوائف وكان النز



يف املسائل العلمية غري كان واملسألة علمية إذ هي من قواعد أصول الفقه ومل جير الشارع العمل بالظن يف 
مام بالقواعد أصول الفقه كما نقله عن العلماء قاطبة االبياري شارح الربهان حكاه عنه القرايف وامنا ذلك لالهت

وإذا انتفت طرق املعرفة تعني أوقف وهذا الذي نقله األبياري رأيته يف كالم القاضي يف خمتصر التقريب 
  واإلرشاد يف غري موضعني أجاب بوجهني 

أحدمها ان هذه املسألة وسيلة إىل العمل فيكفي فيها حصول الظن كما يكفي حصول الظن يف مقاصدها يف 
  جلواب منع كون املسألة علمية وقد اختلف األصوليون يف ان هذه ظنية يقينية العمليات وحاصل هذا ا

الثاين ان هذا احلصر ممنوع وسند املنع انه جيوز ان يعرف بدليل مركب من العقلي والنقلي كما سبق يف الدليل 
املأمور به يستحق الرابع ان تارك املأمور به عاص وكل يستحق النار ينتج العقل من هاتني الثقليتني ان تارك 
  العقاب وال معىن للوجوب اال ذلك وكما سبق ايضا يف الدليل الثالث وهو تارك املأمور 

به خمالف وكل خمالف معذب فتارك املأمور به معذب وكما سبق يف باب اللغات اجلمع احمللي باأللف والالم 
لي للعموم فقول املصنف كما سبق حيتمل يدخله االستثناء واالستثناء ما لواله لدخل فيدل على أن اجلمع احمل

عوده إىل كل واحد من هذه الثالث وقد أجيب عن هذا الدليل جبواب ثالث وهو التزام حصوله بالتواتر وال 
يلزم منه رفع اخلالف ألنه إمنا يلزم ذلك ان لو كان العقلي هنا ضروريا لكنه نظري فيحتمل ان يصل إىل 

وتوارخيهم وال يصل إىل اآلخر لعدم أو قلة اشتغاله بذلك واجاب بعضهم بأن  بعضهم بكثرة املطالعة يف كالمهم
مات ذكره املتوقف من الدليل الزم عليه وذلك الن العقل ال يقتضى الوقف والنقل القطعي غري متحقق والظين 

علم ان املنع ال يفيد فما كان جوابه فهو جوابنا لكن يف هذا نظر إذ املتوقف مل حيكم بشيء فال دليل عليه وا
الثاين ذكره املصنف قدمه اإلمام على األول وهو أوىل على قاعدة أهل النظر مما فعله املصنف فكان ينبغي ان 
ته باآلحاد واجلدليون يعللون مثل ذلك بأن الثاين هنا مثال فيه تسليم  يقول ال نسلم احلصر سلمنا خنتار معرف

  للحصر فال حيسن منعه بعد ذلك واهللا اعلم 
ل الثالثة األمر بعد التحرمي للموجوب وقيل لإلباحة لنا ان األمر يفيده ووروده بعد احلرمة ال يدفعه قيل إذا قا

ا معارض بقوله فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني    حللتم فاصطادوا قلن
إذا أوردت بعد هذه املسألة مفرعة على ثبوت أن صيغة افعل تقتضي الوجوب فاختلف القائلون بذلك فيما 

  اخلطر هل هي باقية على داللتها أو ورودها بعد اخلطر قرينة لإلباحة أم كيف احلال على أربعة مذاهب 
األول أهنا على حاهلا يف اقتضاء الوجوب وهو اختيار اإلمام واتباعه منهم املصنف وبه قالت املعتزلة وصححه 

و املظفر بن السمعاين يف القواطع ونقله ابن الصباغ يف الشيخ أبو اسحاق الشريازي يف شرح اللمع واالمام أب
عدة العامل عن اختيار القاضي أيب الطيب ونقله ابن برهان يف الوجيز عن القاضي لكن مل يقل لذلك مطلقا وامنا 

  الذي قاله كما حكاه عنه امام احلرمني يف الربهان لو كنت من القائلني بالصيغة لقطعت بان الصيغة 

د اخلطر جمراه على الوجوب وكذا قال يف خمتصر التقريب الذي خنتاره ان االمر بعد سبق اخلطر املطلقة بع
كاألمر من غري سبقه وان فرضنا الكالم يف العبارة فهي بعد اخلطر كهي من غري خطر يسبق وقد فرط من أصلنا 

  ق من غري تقدم خطر انتهى املصري إىل الوقف وها حنن عليه يف صوره التنازع كما ارتضيناه يف صورة االطال
والثاين أهنا تكون لإلباحة ورجحه ابن احلاجب ونقله ابن برهان يف وجيزه عن اكثر الفقهاء واملتكلمني وأين 



التلمساين يف شرح املعامل عن نص الشافعي وكذا نقل عن نصه عبد العزيز بن عبد اجلبار الكويف كما نقله 
ضي يف خمتصر التقريب انه اظهر أجوبة الشافعي وحكاه الشيخ أبو حامد االصبهاين يف شرح احملصول وقال القا

االسفرايين يف باب الكتابة من تعليقته عن الشافعي وقال الشيخ أبو اسحاق للشافعي كالم بدل عليه وقال ابن 
  السمعاين عليه دل ظاهر قول الشافعي يف أحكام القرآن 

لشائق عارضا بعلة وعلق صيغة افعل بزواله مثل فإذا حللتم والثالث اختاره الغزايل وهو ان كان اخلطر ا
بله وان احتمل ان يكون  فاصطادوا فعرف االستعمال يدل على انه لرفع الذم فقط حىت يرجع حكمه إىل ما ق

رفع هذا اخلطر بندب أو إجياب لكن هذا هو األغلب كقوله عليه السالم كنت هنيتكم عن حلوم األضاحي 
مل يكن اخلطر عارضا بعلة وال صيغة افعل علق بزواهلا فيبقى موجب الصيغة على اصل التردد فادخروا واما إذا 

بني اإلجياب والندب وتريد ههنا احتمال اإلباحة وتكون هذه قرينة تروح هذا االحتمال وان مل تعينه واما إذا مل 
لوجوب والندب وال حيتمل اإلباحة ترد صيغة افعل ولكن قال إذا حللتم فأنتم مأمورون باالصطياد فهذا حيتمل ا

قال وقوله أمرتكم بكذا يضاهي قوله افعل يف مجيع املواضع اال يف هذه الصورة وما يقال هبا وهذا املذهب أخذه 
الغزايل مما حكاه إمامه الربهان ويف التلخيص عن بعضهم انه ان ورد اخلطر مؤقتا وكان منتهاه صيغة يف 

  غرض من مساق الكالم رد اخلطر إىل غاية وهي االقتضاء فهي لإلباحة قال وال

كقوله وإذا حللتم فاصطادوا مث زاد الغزايل ما ذكره وقد قال يف التلخيص عن هذا املذهب انه أسد مذهب 
  هلؤالء 

والرابع الوقف وهو مذهب امام احلرمني واختاره مجاعة واستدل املصنف على ما اختاره بأن األمر يفيد 
ال ميتنع الوجوب إذ التفريع  على القول بذلك ووروده بعد احلرمة غري صاحل الن يكون معارضا فانه كما 

االنتقال من التحرمي إىل اإلباحة ال ميتنع االنتقال منه إىل الوجوب ملنافاة كل واحد منهما للتحرمي فإذا جاز 
ا وردت لذلك مثل قوله تعاىل وإذا االنتقال إىل أحد املتنافني جاز االنتقال إىل اآلخر واحتج القائل باإلباحة بأهن

حللتم فاصطادوا وقوله تعاىل فإذا قضيت الصالة فانتشروا وقوله تعاىل فإذا تطهرن فأتوهن ويف احلديث كنت 
هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها كنت هنيتكم عن حلوم األضاحي فكلوا وادخروا وأجاب يف الكتاب بأن هذه 

انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني فإنه يفيد الوجوب ألن اجلهاد وأجب  األدلة معارضة بقوله تعاىل فإذا
وكذلك قوله تعاىل وال حتلقوا رؤسكم حىت يبلغ اهلدى حمله وحلق الرأس نسك وليس مبباح حمض كذا ذكره 
بقي  اإلمام وكذلك قوله عليه السالم فإذا أدبرت احليضة فاغسلي عنك الدم وصلي وإذا تعارضا من هذه اجلهة

  دليلنا على اصله وملن يقول 

باإلباحة أن مينع استفادة الوجوب يف هذه السور من الصيغة الواردة بعد اخلطر ويقول أن الوجوب مستفاد من 
خارج فان قتال املشركني واجب وكذلك الصالة بالنسبة إىل املرأة مث ملا منع منه حصل اإلحجام عنه فكان 

ا كان ورود األمر مفيدا أن نسبب األح جام زائل وأن هذا األمر صار مباحا ومىت صار مباحا لزم ان يعود إىل م
  عليه من الوجوب 

فائدة قد عرفت اخلالف يف االمر الوارد بعد اخلطر هل يدل على الوجوب أو اإلباحة ويضاهيه مسائل منها 
  جتب بطلب العبد الكتابة فهي مستحبة وان كانت واردة بعد خطر وعن صاحب التقريب حكاية قول أهنا 



ومنها النظر إىل املخطوبة بعد العزم على نكاحها مستحب ويف وجه هو مباح جمرد واألمر به يف قوله صلى اهللا 
عليه و سلم للمغرية بن شعبة ال انظر إليها فإنه أحرى ان يؤدم بينكما أي جيعل بينكما املودة وارد بعد اخلطر 

  الفتنة  وهو حترمي النظر إىل األجنبيات عند خوف
ومنها إذا قال لعبده اجتر صار مأذونا وجيب عليه امتثال أمر سيده وهو أمر وارد بعد خطر وهو احلجر على 

  العبد يف التصرف يف مال سيده واهللا اعلم 
تنبيه صرح األمام هنا بأن حكم األمر بعد االستئذان حكمه بعد التحرمي حىت يقع فيه اخلالف يف إفادة الوجوب 

ان يستأذن على فعل شيء فيقول افعله وهذا حسن متجه ينفع يف االستدالل على وجوب التشهد  ومثال ذلك
  بقوله صلى اهللا عليه و سلم إذ سألوه كيف نصلى عليك قال فولوا احلديث 

  قال واختلف القائلون باإلباحة يف النهي بعد الوجوب 
  القول بأن النهي بعد الوجوب يفيد التحرمي  الذين قالوا بان األمر الوارد بعد اخلطر يفيد الوجوب جزموا

واما الذين قالوا هناك بأنه يفيد اإلباحة فاختلفوا يف النهي الوارد بعد الوجوب فمنهم من طرد فيه اخلالف 
ال تأثري    وحكم باإلباحة ومنهم من قال 

ب السابق قرينة يف محل ههنا للوجوب املتقدم بل النهي يفيد التحرمي وبه قال األستاذ وقال ال ينتهض الوجو
النهي على رفع الوجوب وادعى الوفاق يف ذلك ويف التلخيص خمتصر التقريب واإلرشاد للقاضي دعوى 

الوفاق كما ذكر االستاد فانه قال يف أثناء احلجاج لو صح ما قلتموه للزم ان تقولوا إذا فرط اإلجياب وسبق 
مطلقة أهنا ال حتمل على التحرمي وقد قلتم مجيعا أهنا حممولة على  التحتم مث تعقبته لفظا تقتضي حترميا مبا لو قدرت

التحرمي انتهى ولكن اخلالف ثابت مصرح به وقال أمام احلرمني أما انا فسأجب ذيل الوقف عليه كما قدمته يف 
ر صيغة األمر بعد اخلطر وقد فرق القائلون بان النهي بعد الوجوب للتحرمي مع قوهلم بأن األمر بعد اخلط

  لإلباحة بوجوه 
أحدها أن النهي لرفع املفاسد املتعلقة باملنهي واألمر لتحصيل املصاحل املتعلقة باملأمور واعتناء الشارع بدفع 

  املفاسد أشد من اعتنائه جبلب املصاحل 
  والثاين ان النهي عن الشيء موافق لألصل الذي هو عدم الفعل وال كذلك األمر القتضائه الفعل 

القائل باإلباحة مث إمنا دعاه إليها ورود الصيغة كثريا يف اآليات واألخبار مبعىن اإلباحة كما سبق الثالث أن 
  خبالف النهي بعد الوجوب 

والرابع ان داللة النهي على التحرمي أقوى من داللة األمر على الوجوب ألنه إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب 
  احلرام واهللا اعلم 

اإلمام يف االمر عقيب االستئذان واما النهي عقيب االستئذان مثل قوله صلى اهللا عليه و فائدة تقدم ما ذكره 
ال ومثل أيسلم بعضنا على بعض نعم أيصافح بعضنا البعض قال  سلم لسعد وقد قال له أوصي مبايل كله قال 

انه استفهام عن اخلري نعم أينحين بعضنا لبعض قال ال ووقع يف الستة كثري من ذلك فهذا االستفهام األصل فيه 
كأنه يقول أيقع هذا أو ال وجوابه يف األصل خرب ايضا يقول يقع أو ال كقولك يقوم زيد فيجيب نعم أو ال مث 



قد تأيت قرينة تدل على ان املراد بذلك االستفهام عن احلكم الشرعي كما يف هذين احلديثني وأشباههما فان 
  ى احلكم الشرعي أما الوجوب أو القرينة تدل على ان املراد االستفهام عل

اجلواز أو االستحباب وقد يكون استرشادا ايضا فيكون اجلواب بال أو نعم وارد على ما فهم من السؤال 
  والظاهر يف احلديث 

الثاين ان املراد االستفهام عن اجلواز ولذلك كان االحنناء حراما وقوله نعم يف السالم و املصافحه فيه جواز ذلك 
تحبابه من دليل آخر وال نقدره أمرا بل خربا وكذا يف حديث سعد الظاهر فيه انه استفهام عن خاصة واس

اجلواز ولذلك يف الثلث قال الثلث والثلث كثري فإن نعم مقدرة فيه وال نقدره أمرا ألنه ليس مستحبا لقوله انه 
 ذلك قررها والدي رمحه وينبين كثري وليس بنا ضرورة إىل تقديره أمرا وصرفه عن ظاهره فهذا هو القاعدة يف

  عليها مباحث يف مواضع كثرية فافهمها 
قال الرابعة األمر املطلق ال يفيد التكرار وال يدفعه وقيل للتكرار وقيل للمرة وقيل بالتوقف لالشتراك أو للجهل 

  باحلقيقة 
  االمر إما أن يرد مقيدا وهو نوعان 

  يحمل عليه قطعا أحدمها ان يرد مقيدا باملرة أو بالتكرار ف
ا عاريا من القيود وهو  والثاين ان يرد مقيدا بصفة أو شرط وسيأيت الكالم عليه إن شاء اهللا وأما إن يرد مطلق

  مسألة الكتاب وفيه مذاهب 
أحدمها أنه ال يدل بذاته ال على التكرار وال على املرة وامنا يفيد طلب املاهية من غري إشعار بالوحدة والكثرة 

كن إدخال املاهية يف الوجود بأقل من مرة فصارت املرة من ضروريات اإلتيان باملأمور به ال ان األمر نعم ال مي
يدل عليها بذاته واختاره اإلمام واتباعه منهم املصنف واآلمدي وابن احلاجب ونص على اختيار القول به 

  القاضي يف التلخيص المام احلرمني 
يدفعه فانه إذا مل يدفع التكرار ال يكون للمرة فإنه لو كان للمرة يدفع  وقد عرب املصنف عن املرة بقوله وال

  التكرار إذ مها متقاربان 
والثاين انه يدل على التكرار املستوعب لزمان العمر ونقل الشيخ أبو اسحاق يف شرح اللمع عن شيخه أيب حامت 

  القزويين وعن القاضي أيب بكر 

ء واملتكلمني وذكر االصفهاين ان العاملي نقله عن اكثر أصحاب الشافعي وهو مذهب األستاذ ومجاعة من الفقها
لكن شرط هذا القول اإلمكان دون أزمنة قضاء احلاجة والنوم وضروريات اإلنسان كما صرح به اكثر 

  االصوليني منهم الشيخ أبو اسحاق وإمام احلرمني وابن الصباغ يف عدة العامل واآلمدي وغريهم 
هلندي مث ال خيفي عليك انه ليس املراد من التكرار هنا معناه احلقيقي وهو إعادة الفعل األول قال صفي الدين ا

فان ذلك غري ممكن من املكلف وامنا املراد مثله ولك ان تقول ما تريد بقولك ليس املراد إعادة ذلك الفعل 
م والثاين ممنوع الن املاهية املوجودة األول أتريد املاهية مع قيد التشخيص يف األول أم املاهية وحدها األول مسل

  يف األول موجودة يف الثاين بعينها 
والثالث انه يدل على املرة وال حيتمل التكرار وامنا حيمل عليه بدليل ونقله الشيخ أبو اسحاق عن اكثر أصحابنا 



ض الشارحني تبعا وأيب حنيفة واكثر الفقهاء وعن اختيار شيخه القاضي أيب الطيب والشيخ أىب حامد ونقل بع
لألصفهاين يف شرح احملصول عن اآلمدي أنه قال واليه ميل امام احلرمني والواقفية مث خطا هذا الشارح 

  واآلمدي بأن امام احلرمني إمنا يرى الوقف وال يقضي يف الزيادة بنفي وال إثبات 
واقع وهذه عبارة اآلمدي ومنهم واعلم ان اآلمدي مل ينقل يف األحكام عن امام احلرمني اال الوقف كما هو ال

من نفى احتمال التكرار وهو اختيار أىب احلسني البصري وكثري من االصوليني ومنهم من توقف يف الزيادة ومل 
يقض فيها نفي وال إثبات واليه ميل امام احلرمني والوقفية انتهى والظاهر ان نسخة االصفهاين وكذلك هذا 

قوله ومنهم إىل قوله واليه وهذه النسخة اليت عندي صحيحة مقروءة على  الشارع من األحكام سقيمة منها من
  اآلمدي وعليها خطه 

واعلم ان صفي الدين اهلندي نقل عن أيب احلسني وكثري من االصوليني املذهب املختار وهو خالف ما نقله عنه 
  اآلمدي كما رأيت والذي رأيته يف 

ا نقله اهلندي أو ي   صرح بل مل حيك هذا القول الذي نقله عن اآلمدي باألصالة املعتمد يقتضي موافقة م
  والرابع التوقف قالوا وهو حمتمل لشيئني 

أحدمها ان يكون مشتركا بني التكرار واملرة فيتوقف إعماله يف أحدمها على قرينة وهذا قد صرح حبكايته 
  صاحب الكتاب يف كتابه املرصاد الذي وضعه على خمتصر ابن احلاجب 

ا بالواقع ولقائل ان يقول وضعه للمرة وللتكرار كل منهما على  والثاين انه الحدمها وال نعرفه فيتوقف جلهلن
حدته وضع للنقيضني الن التكرار وحده مع املرة وحدها مما ال جيتمعان إذ ال جتتمع الوحدة بقيد الوحدة مع 

مث ان الوضع للنقيضني على رأي  الكثرة وال يرتفعان إذا هو مأمور بشيء ال خيرج ذلك الشيء عن أحدمها
اإلمام ومن حنا حنوه ممتنع فكيف يتجه ممن يعتقد اعتقاده ان جيعل التوقف حمتمال ويف املسألة مذهب خامس 

حكاه صفي الدين اهلندي عن عيسى بن ابان انه إن كان فعال له غاية ميكن إيقاعه يف مجيع املدة فيلزمه يف مجيعها 
  وإال فيلزمه األقل 

لنا تقييده باملرة واملرات من غري تكرير وال نقض وأنه ورد مع التكرار وعدمه فيجعل حقيقة يف القدر قال 
املشترك وهو طلب اإلتيان به دفعا لالشتراك واجملاز وأيضا لو كان للتكرار لعم األوقات فيكون تكليفا مبا ال 

  يطاق وينسخه كل تكليف بعده ال جيامعه 
   استدل على املختار بأوجه

احدمها انه لو كان األمر املطلق داال على املرة لكان تقييده هبا تكرارا وباملرات نقضا ولو كان داال على التكرار 
كان تقييده باملرات تكرارا باملرة نقصا واملرازمة بينة واملالزمة باطل الصحة قولنا افعل ذلك مرات وليس فيه ل

تكرار وال نقض وال خيفى عليك أن هذا الوجه ليس حجة اال على من يدعي انه نص باملرة الواحدة وال حيتمل 
  مها فال يصلح حجة عليه التكرار ومن يدعي العكس أما من يدعي التوقف والظهور يف احد

ا مثل قول  الثاين انه ورد للتكرار شرعا مثل قوله تعاىل أقيموا الصالة وآتوا الزكاة و كتب عليكم الصيام وعرف
القائل لغريه احفظ دابيت واحسن إىل الناس وورد للمرة شرعا كآية احلج والعمرة وعرفا مثل ادخل الدار وقول 

أما ان يكون حقيقة فيهما فيلزم االشتراك أو يف أحدمها فيلزم اجملاز واجملاز السيد لعبده اشتر اللحم فحينئذ 



طلب اإلتيان باملأمور وذلك اعم من ان يكون  واالشتراك على خالف األصل فيكون للقدر املشترك بينهما وهو 
  يف املرة الواحدة أو املرات وحينئذ ال يدل على أحدمها خبصوصه اال بقرينة 

استعملوه يف مواضع عديدة وبعض املتأخرين من االصوليني كالنقشواين وغريه قد ضعفوه وهذا الدليل قد 
فقالوا إذا كان موضوعا للقدر املشترك الذي هو مطلق الطلب مث استعمل يف طلب خاص فقد استعمل يف غري 

ا وضع له فيجوز جمازا وأيضا فان االلف اظ موضوعة ما وضع له الن األعم مغاير لألخص لكنه مشتمل على م
بازاء املعاين الذهنية على رأي اإلمام واتباعه فإذا استعمل فيما تشخص منهما يف اخلارج يكون جمازا ألنه غري ما 

وضع له فتقرر ان استعمال االمر يف املقيد بالتكرار وباملرة جماز ملا قلناه وهذا حبث صحيح مطرد يف كل اعم 
استعمل فيه باعتبار ما فيه من القدر األعم فهو حقيقة وان استعمل يف أخص وبعضهم يفصل فيه فيقول ان 

استعمل فيه اعتبار خصوصه فهو جماز وهذا التفصيل ال حاجة إليه ألنه إذا استعمل فيه باعتبار ما فيه من القدر 
األعم ال خيرج عن كونه استعمل العام يف اخلاص وقوله باعتبار سبب يف االستعمال فهو كاستعمال األسد 

اع باعتبار الشجاعة وان أراد بقوله باعتبار انه مل يستعمل اال يف األعم فذلك إحالة لفرض املسألة الن الشج
  فرض املسألة انه استعمل يف األخص 

الثالث وهو دليل على ضعف القول بالتكرار ألنه لو كان مقتضيا للتكرار نعم مجيع األوقات حىت جيب فعل 
  ة وقت دون وقت لكنه ال يعم مجيع األوقات لوجهني املأمور به فيها وذلك لعدم أولوي

  أحدمها أنه لو عمها للزم وقوع التكليف مبا ال يطاق 
والثاين انه يلزم أن ينسخه كل تكليف يأيت بعده ال ميكن جمامعته له يف الوجود وذلك ألن األمر األول قد 

أمور به واإلتيان باملأمور به أوال ال ميكن مع استوعب مجيع األوقات بفعل املأمور به والثاين يقتضي اإلتيان بامل
اإلتيان به ثانيا فريتفع وجوبه لعدم إمكان فعله فيلزم النسخ وهو يأكل قطعا ألن األمر ببعض الصلوات ليس 

نسخا لغريها واألمر باحلج ليس نسخا للصالة فثبت ما قلناه من انه ال يعم كل األوقات وحينئذ ال يكون 
  املصنف بقوله ال جيامعه ليحترز عما جيتمع معه كالصوم مع الصالة ويف هذين الوجهني نظر  مقتضيا وامنا قيد

  أما األول فألن القائل بالتكرار يشترط اإلمكان كما تقدم 
واما الثاين فالن النسخ إمنا يلزم إذا كان األمر الثاين مطلقا غري خمصص ببعض األوقات شرعا أو عقال ومثل 

لشرع ولو وقع اللتزم اخلصم وقوع النسخ واما إذا كان االمر الثاين خمصوصا ببعض هذا غري واقع يف ا
  األوقات فال يلزم منه نسخ األول بل ختصيصه وال امتناع يف ذلك على انه غري واقع على الوجه املفروض 

يه الصالة و قال متسك الصديق رضي اهللا عنه على التكرار بقوله وآتوا الزكاة ومل ينكر عليه قلنا لعله عل
السالم بني تكراره قبل النهي يقتضي التكرار فكذا األمر قلنا االنتهاء أبدا ممكن دون االمتثال قيل لو مل يتكرر مل 

  يرد النسخ قلنا وروده قرينة التكرار 
  احتج من ذهب إىل ان األمر يفيد التكرار بثالثة اوجه 
ل الردة من وجوب تكرار الزكاة بقوله تعاىل وآتوا أحدها ان أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه متسك على أه

الزكاة ومل ينكر عليه أحد من الصحابة فدل على انعقاد االمجاع على ان االمر للتكرار واجلواب بعد تسليم ان 



سلم بني للصحابة رضي اهللا عنهم ان قوله وآتوا الزكاة  االمجاع السكويت امجاع انه لعل النيب صلى اهللا عليه و 
  التكرار فتمسك الصديق رضوان اهللا عليه هبا يفيد 

ا  مستندا إىل ما بينه عليه السالم وهذا وان كان خالف األصل إذ األصل انه مل يبني لكن جيب املصري إليه مجع
بني األدلة وقد جياب بان أمر الصالة والزكاة والصوم معلوم التكرار بالضرورة من دين حممد عليه السالم أو 

يغة االمر غريها وهو ان القاعدة تكرر احلكم بتكرر سببه وسبب وجوب الزكاة نعمة من امللك بان ههنا مع ص
  فلما تكررت تكرر وجوب الزكاة وهذا مقتضى للتكرار غري االمر 

وثانيها ان النهي يقتضى التكرار فكذلك األمر قياسا عليه واجلامع كون كل منهما للطلب و اجلواب انه ميكن 
يء دائما ألن فيه بقاء على العدم واما امتثاله أبدا اعين استعماله دائما فغري ممكن وهذا اجلواب االنتهاء عن الش

من املصنف رمبا يفهم اختياره ان النهي يقتضي التكرار بال خالف وقد صرح بعد ذلك بان النهي كاألمر يف 
التكرار اشترط اإلمكان كما  التكرار وعدمه مث لك ان تقول يف هذا اجلواب نظر الن من قال األمر يقتضي

سبق فامتثال األمر أبدا حينئذ كاالنتهاء أبدا من حيث اإلمكان فالصواب يف اجلواب ان يقال هذا إثبات اللغة 
بالقياس وليس بصحيح سلمنا صحته لكن ال نسلم ان النهي يقتضي التكرار بل هو على وزان األمر سلمنا ان 

اد املأمور به وذلك يصدق مرة واحدة خبالف النهي فانه ملا كان مقتضاه يقتضي التكرار لكن مقتضى األمر احت
  الكف عن املنهي عنه مل يتحقق ذلك اال باالمتناع املستمر 

وثالثها انه لو مل يدل على التكرار ودل على املرة مل يرد النسخ ألن وروده إما بعد فعلها وذلك حمال إذ ال 
أي ظهور املصلحة بعد خفائها وذلك حمال على اهللا سبحانه وتعاىل  تكليف واما قبله وهو يدل على البداء

وورود النسخ جائز فدل على انه للتكرار واجلواب ان النسخ ال جيوز وروده عليه فان ورد صار بذلك قرينة 
  يف انه كان املراد به التكرار ومحل األمر على التكرار لقرينة جائز 

  ك قال قيل حسن االستفسار دليل االشترا
  قلنا فقد يستفسر عن إفراد املتواطىء 

احتج من قال باشتراك األمر بني التكرار واملرة بأنه حيسن االستفهام فيه فيقال أردت بأمرك فعل مرة واحدة أو 
اكثر وحسن االستفهام دليل االشتراك واجلواب ان مدعانا للتواطؤ وجيوز االستفسار عن إفراد املتواطىء كما 

سانا فإنه حيسن أن يقال عمرا أم زيدا وأعتق رقبة فإنه جيوز ان يقال مؤمنة أم كافرة وقد مت إذا قلت اضرب إن
شرح ما يف الكتاب وليس فيه تعرض لشيء من شبه القائلني باملرة ومنها ان من قال لغريه ادخل الدار فدخل 

ميلك اكثر من واحدة ومنها  لو قيل صار زيد صدق مبرة مرة عد ممتثال ومنها لو قال لوكليه طلق زوجيت مل 
ثله يف األمر    فليكن م

واجلواب عن األول ان ذلك إمنا يدل على ان األمر غري ظاهر يف التكرار ال على امتناع احتماله وهلذا لو قيل 
ادخل مرارا اصح ولو عدم االحتمال مل يصح هذا التفسري وهو اجلواب عن طلق زوجيت وذلك لعدم ظهور 

  دة ال لعدم االحتمال لغة اجلواب عن الثالث انه قياس يف اللغة فال يقبل األمر فيما عدا الواح
فائدة استحباب إجابة املؤذن هل هو خمتص باملؤذن األول حىت لو مسع ثانيا فال يستحب إجابته يظهر ختريج 
ف املسالة على ان األمر هل يقتضي التكرار وقد حكى النووي يف شرح مسلم عن حكاية القاضي عياض اختال



العلماء يف هذه املسألة وحكى بعضهم عن الشيخ عز الدين بن عبد السالم انه قال جييب كل واحد لتعدد 
  السبب 

قال اخلامسة املعلق بشرط أو صفة مثل وان كنتم جنبا فاطهروا والسارق والسارقة فاقطعوا ال يقتضي التكرار 
  لفظا ويقتضيه قياسا 

أو الشرط حيتمل التكرار وعدمه وألنه لو قال إن دخلت الدار فأنت  أما األول فألن ثبوت احلكم مع الصفة
  طالق مل يتكرر 

  وأما الثاين فالن الترتيب يفيد العلية فيتكرر احلكم بتكرارها وامنا مل يتكرر الطالق لعدم اعتبار تعليله 

لق يقتضي التكرار فهو هنا األمر املعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار املأمور به بتكرارمها من قال االمر املط
  أوىل ومن قال ال يقتضيه اختلفوا هنا وال بد من حترير حمل النزاع قبل الكالم فيها فنقول 

قال اآلمدي ومن تبعه ما علق املأمور به من الشرط أو الصفة إما ان يكون ثبت كونه علة لوجوب الفعل مثل 
مخرا فهو حرام فان احلكم يتكرر اتفاقا وان مل يثبت كونه علة الزانية والزاين فاجلدوا وقولنا ان كان هذا املانع 

بل توقف احلكم عليه من غري تأثري له كاإلحصان الذي يتوقف عليه الرجم فهو حمل اخلالف انتهى وهو مقتضى 
  كالم ابن برهان يف الوجيز ووافق عليه صفي الدين اهلندي مع متسكه للصفة بالسارق والسارقة 

لكالم اإلمام واملصنف ان مقتضى كالمهما ان اخلالف جار مطلقا اال ترامها وقد مثال للصفة واعلم أنه مناف 
  بقوله والسارق والسارقة مع ثبوت كون السرقة علة القطع وكذلك قوهلما يف الدليل اآليت ان شاء اهللا تعاىل 

يب احلكم على الوصف للعلية وينتجه الترتيب يفيد العلية فيتكرر بتكررها فعندمها ان املانع هنا مانع إلفادة ترت
ان يقال يف اجلمع بني الطريقتني ان اآلمدي ومن سلك طريقه فرضوا الكالم مع من يعترف بأن ترتيب احلكم 
على الوصف يفيد العلية واإلمام تكلم يف اصل املسالة مع املخالفني يف املوضعني وأما ما يف شرح هذا الكتاب 

الف مبا إذا كان لكل من الشرط والصفة صالحية العلية فغري سديد إذا عرفت لالسفرايين من ختصيص حمل اخل
  هذا ففي املسألة مذاهب 

  أحدها انه ال يقتضي التكرار وهو الصحيح عند الشيخ أيب اسحاق الشريازي واختاره اآلمدي وابن احلاجب 
ا قرره من ختصيص حمل النزاع  والثاين أنه يقتضيه ومل يزد اآلمدي على حكاية هذين املذهبني ألن الثالث خيالف مل

  مبا ذكر 
والثالث مذهب اقتضاه كالم القاضي يف التلخيص خمتصر التقريب واإلرشاد وهو ان املعلق بشرط ال يقتضي 

  التكرار دون املعلق بصفة 

  قال إمام احلرمني يف هذا الكتاب وهو الذي يضح وارتضاه القاضي 
  املتأخرين فما ذلك من كتاب التلخيص على وجوده فإن قلت هذا مذهب ال يعرف يف كتب 

قلت دل على ذلك ان القاضي ملا ذكر ان املعلق بشرط ال يقتضى التكرار وحكى خالف اخلصوم فيه قال ومما 
ذكروه يف هذه املسالة ان قالوا احلكم يتعلق بالعلة والشرط مث إذا علق بالعلة تكرر بتكررها فكذلك إذا علق 

ي ذكروه اجتراء منهم بدعوى جمردة فإننا نقول هلم خالفنا يؤول إىل صيغة غريبة وقضية بالشرط وهذا الذ
مفهومة وقد أوضحنا منع إثبات اللغة باملقاييس ومعظم كالمهم يتردد على القياس فلم قلتم ان الصيغة املبنية 



الشرط يف أبواب القياس على التعليل يضاهيها الصيغة املبنية على الشرط فاكتفت بذلك وسنفرق بني العلة و
انتهي كالمه وهو صريح فيما ذكرناه وإال ما كان يلتزم املخالفة يف العلة كما فعل الغزايل فانه فرض املسالة يف 

الشرط واختار عدم التكرار مث أورد من جهة اخلصم ان احلكم يتكرر بتكرر العلة والشرط مثلها فان علل 
انت شرعية فال نسلم تكرر احلكم مبجرد إضافة احلكم إليها ما مل الشرع إمارات و أجاب بان العلة إذا ك

  تعترف به قرينة التعبد بالقياس 
  وهذا املذهب الذي ارتضاه القاضي هو املختار ملا سنذكره ان شاء اهللا تعاىل 

فهنا املذهب الرابع واختاره اإلمام وبه جزم املصنف أنه ال يقتضيه من جهة اللفظ ويقتضيه من جهة القياس 
  مقامان 

  األول أنه ال يفيد لفظا واستدل عليه بوجهني 
أحدمها أن ثبوت احلكم مع الصفة والشرط حيتمل التكرار وحيتمل عدمه فان اللفظ إمنا دل على تعليق شيء 

على شيء وذلك اعم من تعليقه عليه يف كل الصور أو يف صورة واحدة والدليل عليه صحة تقسيم ذلك 
القسمني وموود التقسيم مشترك بني القسمني واملشترك بني الشيئني ال إشعار له بواحد منهما املفهوم إىل هذين 

  فإذا تعلق الشيء على شيء ال يدل على تكرار التعليق 

  واعترض القرايف على هذا بان اخلصم قد ال يسلم صحة التقسيم فدعواها مصادرة على املطلوب 
دار فأنت طالق مل يتكرر الدخول ولو دل عليه لفظا لتكرر كما لو قال والثاين انه لو قال المرأته ان دخلت ال

ثله واقرب من هذا املثال  هلا كلما دخلت مث إذا مل يدل عليه يف اإلنشاء فال يدل عليه يف األمر ألنه إنشاء معلق م
  ان ميثل بقول الرجل لوكيله وكلتك يف طالق زوجيت وال تطلقها إال إذا دخلت الدار 

لثاين انه يفيده من جهة القياس والدليل عليه ان ترتيب احلكم على الشرط أو الصفة يفيد عليه ذلك املقام ا
الشرط وتلك الصفة لذلك احلكم كما ستعرفه ان شاء اهللا تعاىل يف كتاب القياس فيلزم انه يتكرر احلكم بتكرر 

 أر من صرح يف كتاب القياس مبساواة ذلك لتكرر املعلوم بتكرار علته هكذا قرره هذا املقام شراح الكتاب ومل
ترتيب احلكم على الشرط لترتيب احلكم على الوصف وإمنا املذكور هناك ترتيب احلكم على الوصف فقط فإن 
كان ترتيب احلكم على الشرط مثله فهذا الدليل منقدح اال انا مننع ذلك وهلذا كان املختار عندنا ما نقلناه عن 

  علق بشرط فال يدل على التكرار واملعلق بوصف فيدل بطريق القياس القاضي من التفرقة بني امل
  فإن قلت علل الشرع عالمات والشروط عالمات فما وجه التفرقة 

قلت ال نسلم أن الشروط عالمات باالعتبار الذي به العلل عالمات فان املعىن من كون العلة عالمة جعل 
صادرا من الشارع ومعلوم ان الشرط ليس عالمة هبذا  الشارع إياها عالمة وجود احلكم وان كان احلكم

االعتبار فان وجوده ال يدل على وجود املشروط أصال وامنا الشرط عالمة باعتبار االنتفاء فال يلزم من كوهنما 
عالمتني باعتبارين خمتلفني احتاد احلكم سلمنا كوهنما عالمتني باعتبار واحد لكن باالعتبار الذي يف الشرط ال 

عتبار الذي يف العلة والعلة تتميز عنه حينئذ باالعتبار الذي فيها فال يلزم من اشتراكهما يف وجهة واحدة من باال
جهة العالمة اشتراكهما يف اقتضاء احلكم وتكرره عند تكررمها جلواز ان يكون ذلك من لوازم ما به االمتياز 

  قوله وامنا مل يتكرر 



ذكرمت للزم تكرير وقوع الطالق املعلق على دخول الدار بتكرر  جواب عن سؤال مقدر تقديره لو صح ما
الدخول وليس كذلك واملالزمة بينة أجاب قولكم رتب الطالق على الدخول قلنا مسلم يكون علة قلنا مسلم 

لعدم قولكم فيتكرر قلنا إمنا يتكرر التعليل املعترب وهو تعليل الشارع ال تعليل آحاد الناس فإمنا مل يتكرر الوقوع 
اعتبار تعليله حىت لو صرح بالتعليل بأن قال طلقتك ألجل دخولك الدار وكانت له امرأة أخرى ال تطلق وان 

  وجدت منها هذه الصفة 
  قال السادسة األمر ال يفيد الفور خالفا للحنفية وال التراخي خالفا لقوم وقيل مشترك لنا ما تقدم 

املبادرة عقيبه إىل اإلتيان باملأمور به أما القائل بأنه يفيد التكرار فال األمر املطلق هل يفيد الفور مبعىن ان جتب 
حيتاج إىل قوله انه يفيد الفور ألنه من ضرورياته وامنا الكالم اآلن بني القائلني بأنه ال يفيد التكرار وقد اختلف 

  املسلمون لذلك على مذاهب 
افعية ينسب اىل الشافعية نفسه قال إمام احلرمني وهو أحدها أنه ال يفيد الفور وال يدفعه وهو قول معظم الش

الالئق بتصرحياته يف الفقه وان مل يصرح به يف جمموعاته يف األصول وعليه أبو علي وابنه وأبو احلسني واختاره 
الغزايل واالمام واتباعه منهم املصنف واآلمدي وابن احلاجب وهو املنقول عن القاضي قال امام احلرمني يف 

ان وهذا بديع من قياس مذهبه مع استمساكه بالوقف وجتهيله من ال يراه وهذا الذي قال انه بديع من الربه
مذهب القاضي قال يف التلخيص انه األصح وقال قطع القاضي رمحه اهللا بإبطال املصري إىل الوقف يف هذا الباب 

  و يلزم ضربا من التناقض وهو األصح إذ املصري إىل الوقف يف هذا الباب يعود إىل خرق االمجاع أ
ذكر يف الربهان إىل أيب حنيفة نفسه وقال ابن  املذهب الثاين أنه يفيد الفور وبه قالت احلنفية وقد عزى كما 

ا نقل عنهما قال  برهان يف الوجيز مل ينقل عن الشافعي وال أيب حنيفة يف نقل املسالة وامنا فروعها تدل على م
  فروع تبىن على األصول ال العكس وهذا خطأ يف نقل املذاهب إذ ال

قلت ويف هذا الكالم نظر فان املطلع على مذهب إمام إذا استقرأ من كالمه يف فروع شيء املصري إىل ما ليس 
له مأخذ إال القول بأصل من أصول جزم االعتقاد بأن ذلك األصل خمتاره ونسبه إليه وهذا صنيع أصحابنا على 

  ذا وإمنا استنبطوا ذلك من قواعده من غري اطالع على نصه طبقاهتم يقولون مذهب الشافعي ك
ومنهم من ينسب إليه القول املخرج مع كونه نص على خالفه وقد أختار هذا املذهب من أصحابنا القاضي أبو 

  حامد املروزي وأبو بكر الصرييف وهو مذهب داود ومعظم احلنابلة 
ة منهم املصنف وقال الشيخ أبو اسحاق يف شرح اللمع وإمام واملذهب الثالث انه يفيد التراخي كذا أطلقه مجاع

احلرمني يف التلخيص والربهان ان هذا االطالق مدخول إذ مقتضاه ان الصيغة املطلقة تقتضي التراخي حىت لو 
فرض االمتثال على البدار مل يعترب به وليس هذا معتقد أحد هذا كالمهما ورأيت ابن الصباغ يف عدة العامل قال 

من الواقفية يف هذه املسالة من قال ال جيوز فعله على الفور لكن قال ان القائل هبذا خالف االمجاع قبله  ان
وعلى اجلملة هو مذهب ثابت منسوب إىل خرق االمجاع ونقل ابن السمعاين يف القواطع القول بأنه على 

ي صاحب اإلفصاح وصححه مث قال التراخي عن ابن أيب هريرة وأيب بكر القفال وابن خريان وايب على الطرب
ان معىن قولنا انه على التراخي انه ليس على التعجيل قال واجلملة ان قوله افعل ليس فيه عندنا دليل اال على 

  طلب الفعل فحسب من غري تعرض الوقت 



  قلت وعلى هذا التفسري فهذا املذهب هو املذهب األول بعينه 
مبدلوله أو النه مشترك بينهما وهو الذي عرب عنه املصنف بقوله وقيل واملذهب الرابع الوقف إما لعدم العلم 

مشترك وكان األحسن ان يقول وقيل بالوقف ليشمل هذين االحتمالني على ان صفي الدين اهلندي نقل ان 
 منهم من توقف فيه توقف االشتراك مث افترقت الواقفية فمن قائل إذا أتى باملأمور به يف أول الوقت كان ممتثال

  قطعا وإن أخر عن الوقت األول ال يقطع خبروجه عن 

العهدة واختاره امام احلرمني يف الربهان ومن قائل انه وان بادر إىل فعله يف أول الوقت ال يقطع بكونه ممتثال 
  وخروجه عن العهدة جلواز إرادة التراخي نقله اآلمدي وابن احلاجب وغريمها 

 يقتضي الفور ما تقدم يف الكالم على انه ال يقتضي التكرار وأشار إىل قوله لنا أي الدليل على ان األمر ال
  دليلني 

  أحدمها صحة تقييده بالفور والتراخي من غري تكرير وال نقض كصحة تقييده باملرة واملرات من غريمها 
اك واجملاز كما والثاين وروده مع الفور وعدمه فيجعل حقيقة يف القدر املشترك وهر طلب اإلتيان به دفعا لالشتر

ورد بالتكرار واملرة وعدمهما وجعل حقيقة يف القدر املشترك وقد تقدم الكالم يف هذين الدليلني مبسوطا وتقدم 
  دليل ثالث ال يأيت هنا 

  قال قيل انه تعاىل ذم إبليس على الترك ولو مل يقتض الفور ملا استحق الذم 
  وجب الفورية قلنا لعل هناك قرينة عينت الفورية قيل سارعوا ي

قلنا فمنه ال من األمر قيل لو جاز التأخري فإما مع بدل فيسقط أوال معه فال يكون واجبا وأيضا إما ان يكون 
  للتأخري أمد وهو إذا ظن فواته وهو غري شامل الن كثريا من الشباب ميوتون فجأة أوال فال يكون واجبا 

  فكذا األمر قلنا يفيد التكرار قلنا منقوض مبا إذا صرح به قيل النهي يفيد الفور 
  احتج القائلون بالفور بأوجه 

أحدها قوله تعاىل إلبليس ما منعك أال تسجد إذ أمرتك عابه على كونه مل يأت يف احلال باملأمور به وهو يدل 
 على انه واجب اإلتيان بالفعل حني أمر به إذ لو مل جيب لكان إلبليس ان يقول ما أوجبت على يف احلال فكيف

استحق الذم بتركه يف احلال أجاب تبعا لإلمام بأنه حيتمل ان يكون ذلك األمر مقرونا مبا يدل على انه على 
  الفور 

قال اهلندي وهو ضعيف ألن ظاهره يدل على ترتيب الذم مبجرد ترك املأمور به فتخصيصه بأمر أخر غري خالف 
  للظاهر 

واب اال ان املالم فيه على اإلمام اشد ألنه أجاب عن هذا قال وهذا وان كان الزما على كل من جيب هبذا اجل
  اجلواب ملا اعترض به على استدالله هبذا النص على ان اآلمر للوجوب واملصنف تبعه يف املوضعني قال اهلندي مث 

ونفخت واألوىل ان يقال يف جوابه ان هذا االمر كان مقرونا مبا يدل على انه للفور بدليل قوله تعاىل فإذا سويته 
فيه من روحي فقعوا له ساجدين فانه جعل االمر بالسجود جزاء لشرط التسوية والنفخ واجلزاء حيصل عقيب 

الشرط وامنا أفاد االمر هنا الفور هبذه القرينة وهذا اجلواب ان صح فلك ان تقول هذه القرينة هي اليت أوجبت 
ا ادعاه اإلمام  لإلمام ان يقول هنا لعل قرينة أوجبت واما يف مسالة األمر هل يقتضي الوجوب فال قرينة فكان م



ا ادعاه اخلصم مث واحلاصل ان كال منهما ادعى قرينة واالصل عدمها وتأيدت دعوى  من القرينة موجودا دون م
اإلمام واملصنف هبذه اآلية فصح ما قااله ويف صحة اجلواب نظر من جهة انه قد مينع ان اجلزاء حيصل عقيب 

ما يتخيل داللته عليه اال الفاء يف قوله فقعوا وهي ال تدل عليه اال ان كانت للتعقيب وقد  الشرط وليس هنا
  نص النجاة أو على أهنا إذا وقعت جوابا للشرط ال تقتضي تعقيدا 

وقال بعضهم إن يف اآلية قرينة أخرى وهي فعل األمر يف قوله فقعوا إذ هو العامل يف إذا ألهنا ظرف والعامل 
ا فصار التقدير فقعوا له ساجدين وقت تسوييت إياه وهذا صحيح على رأي اجلمهور القائلني بأن فيها جواهب

العامل يف إذا جواهبما ولكن قال بعض البصريني ان العامل فيها ما يليها حكاه شيخنا أبو حيان يف البحر احمليط 
بلها عند قوله وإذا قيل هلم ال تفسدوا وهو متجه يف هذه اآلية الن ما بعد ا يما ق   لفاء ال جيوز ان يعمل ف

فكيف يتجه يف مثل فقعوا له ساجدين ان يقال العامل يف إذا جواهبا بل هذا وأمثاله تصلح اعتراضا على 
  اجلمهور القائلني هبذه املقالة 

ملأمور الوجه الثاين قوله سارعوا إىل مغفرة من ربكم فانه يوجب ان األمر للفور أالنه باملسارعة وهي التعجيل با
به واألمر للوجوب واملسارعة واجبة وال معىن الن األمر يقتضي الفور اال ذلك ومحل املغفرة على حقيقتها يف 
اآلية ممتنع الن املغفرة من فعل اهللا تعاىل والعبد ال يسارع إىل فعله حممول على اجملاز وهو املأمور به ويف معىن 

الفورية مل تستفد من األمر بل من قوله سارعوا يعين من جوهر  هذه اآلية قوله فاستبقوا اخلريات واجاب بان
ا تصرف بل ملباحث ان يقلب هذا الدليل ويستدل به على عدم  اللفظ الن لفظ املسارعة دال عليه كيف م

الفور الن املسارعة مباشرة الفعل يف وقت مع جواز اإلتيان به يف غريه ولقائل ان يقول ال نسلم تفسري املصارعة 
ذكرمت بل املسارعة عبارة عن التعجيل بالفعل املطلوب كما تقول سارعت إىل إنقاذ الغريق وان كانت  مبا

املبادرة إيل ذلك واجبة وذلك اعم من ان جيوز مع ذلك فعله يف وقت آخر أم ال مث قولكم الفورية مل تستفد من 
لى الفور مبا دل على ذلك من قوله االمر بل من مادة سارعوا فيه تسليم لوجوب فعل املأمورات الشرعية ع

سارعوا فحاصل ما أجبتم به أنكم سلمتم ثبوت الفور يف املأمورات ولكن قلتم ان ذلك ليس من مدلول االمر 
  بل من دليل منفصل وهذا حيصل به معظم مقصود اخلصم ان الفرض األعظم إمنا هو األوامر الشرعية 

باب املغفرة بطريق االقتضاء فال يلزم منه وجوب املسارعة إىل وقد يقال داللته على وجوب املسارعة إىل أس
ا اضمر ضرورة صدق املتكلم ال عموم له فيختص ذلك مبا اتفق  مجيع أسباب املغفرة بناء على املقتضى وهو م

  على وجوب تعجيله وال يعم كل مأمور 
  ال معه والضمان باطالن  الثالث لو مل يكن األمر للفور لكان التأخري جائزا وجوازه إما مع بدل أو

أما األول فالن البدل هو الذي يقوم مقام املبدل من كل الوجوه فإذا أتى هبذا البدل وجب ان يسقط عنه هذا 
  التكليف ليس كذلك باالتفاق 

  واما الثاين فالن ذلك مينع من كونه واجبا ألنه ال يفهم من قولنا ليس بواجب اال انه جيوز تركه من غري بدل 
بع انه مل يكن الفور وجاز التأخري لكان اما إىل أمد أي غاية معينة حبيث إذا وصل املكلف إليها ال جيوز له الرا

  التأخر عنها أو ال يكون له أمد أي بان جيوز له التأخري أبدا والقسمان باطالن فالقول جبواز التأخري باطل 
ف هبا لئال يلزم وقوع التكليف مبا ال يطاق ولذلك مل أما األول فالن ذلك األمد ال بد له من امارة يعرفه املكل



ال يؤخر الفعل عن  يكن للخصم ان يقول جيوز ان يكون األمد غاية جمهولة عند املكلف ألنه يصري مكلفا بأن 
وقت معني مع عدم معرفته به وهو تكليف مبا ال يطاق وإذا كان ال بد له من امارة يعرفها املكلف فتلك االمارة 

تفاق ظن الفوات على تقرير الترك إما لكرب السن أو الفرض الشديد وذلك األمر غري شامل للمكلفني هي باال
ال يشملهم االمر  يلزم ان  الن كثريا من الناس ميوتون فجأة ويقتلون بغتة من غري حصول إمارات للموت ف

  وليس كذلك 
يف الوجوب واجاب عن هذين الوجهني بالنقض مبا واما الثاين فالن التأخري أبدا جيوز الترك أبدا وجتويز أبدا ينا

إذا صرح للمكلف جبواز التأخري مثل ان يقال له أوجبت عليك ان تفعل كذا يف أي وقت شئت أو ولك 
  التأخري فإن هذين الوجهني يطردان فيه مع جواز التأخري باإلتفاق 

وسنذكر ما حتصل به املناقشة يف هذا قال اإلمام فكل ما جعلوه عذرا يف هذه الصورة فهو عندنا عما ذكروه 
اجلواب ان شاء اهللا تعاىل واجيب عنه ايضا بالتزام ان األمد غري معني وال يلزم التكليف مبا ال يطاق ألنه إمنا 

يلزم إذ لو مل جيز اإلتيان به على الفور أما إذا جاز فعله على الفور فال يلزم متكن املكلف من االمتثال يف احلال 
  باحملال هو التكليف باملتعذر امتثاله من كل وجه والتكليف 

اخلامس ان النهي يفيد الفور فكذا األمر بالقياس عليه جبامع الطلب فيهما وأجاب بان النهي يفيد التكرار ويلزم 
من ذلك وقت احلال فأفاد النهي الفور بضرورة دخول وقت احلال يف األوقات ال لذاته وهذا اجلواب قد تقدم 

ناقضه بعد هنا حيث يقول النهي كاألمر يف التكرار والفور فكان األوىل ان جييب أما بأن النهي ال  مثله وقد
يفيد الفور أو بأن هذا قياس يف اللغة فال تقبل وقد استدل القائلون بالفور ايضا بوجه سادس مل يذكره يف 

وقع وال عربة باملذهب الضعيف املتقدم ان الكتاب وهو طريقة االحتياط فانا امجعنا على انه لو فعل عقيبه وقع امل
  ثبت ملصادمته لإلمجاع 

واختلفا يف انه فعل بعد ذلك هل خيرج عن العهدة فطريقة االحتياط تقضي وجوب اإلتيان به على الفور 
  ليحصل اخلروج عن العهدة بيقني 

هذا اجلواب بأن وأجاب اإلمام بأنه ينتقض بقوله افعل يف أي وقت شئت واعترض صاحب التحصيل على 
طريقة االحتياط غري منقوضة إذ ال خوف مثة قال الشيخ مشس الدين بن اجلزري يف شرح أسئلة التحصيل إمنا 

  قال ذلك لوجهني 
ا واحتمل ان يكون املراد الفور    أحدمها ان الكالم فيما إذا كان األمر مطلق

يف قول على الفور وال على التراخي حىت ثانيهما ان الفعل على تقدير قوله افعل يف أي وقت شئت ال خرق 
تنتقض طريقة االحتياط قال واعلم ان الوجه األول من وجهي االعتراض على جواب اإلمام يف طريقة االحتياط 

  مل يذكره صاحب التحصيل فعلى هذا ينقدح مناقشة ترد كالمه فيقول اما ان 

ه يف أي وقت شئت أو ال فان أراد األول مل يبق يريد ان طريقة االحتياط غري منقوضة على تقدير اعتبار قول
احتياط ضرورة استواء الفعل على الفور والتأخري فال يقال طريقة االحتياط باقية وان أراد الثاين فليس اجلواب 

ان طريقة االحتياط غري منقوضة إذ ال خوف مثنه ضرورة قيام اخلوف على تقدير عدم اعتبار ذلك الفور بل 
بقوله افعل يف أي وقت شئت والكالم يف األمر مبجرده قال واإلشارة بقوله مثة إىل الصورة اليت اجلواب ان ذلك 



  أوردها اإلمام وهي الصورة األخرية خارج عن وضع اللغة فاألوىل به ان يقول اال خوف هنا 
هذا القول ال يعد واعلم ان املنتصر لكالم اإلمام ان يقول مراد اإلمام بقوله افعل يف أي وقت شئت ان هذا ان 

منافيا لقوله افعل بل يكون موافقا ملقتضاه فال يتصور طريقة االحتياط اال إذا كان الفور راجحا أو مساويا أما 
إذا كان الراجح التوسعة فال تأيت طريقة االحتياط وإال فاإلمام ما جيهل ان قوله افعل يف أي وقت شئت غري 

ابن اجلزري وفيه نظر حيتاج إىل تطويل وقال الترمذي التمسك على قوله افعل من غري ضميمة هذا كله كالم 
الفور بطريقة االحتياط ضعيف الن االحتياط ليس من أمارات الوضع وال مقتضيات الوجوب بل هو من باب 
ا ومساحمة قال القرايف ويرد عليه ان ههنا  األصلح مث قوله افعل اآلن يعد تأكيدا ويف أي وقت شئت يعد ختفيف

ة خفية عادة الفضالء يوردون بسبب إمهاهلا سؤاال فيقولون يف كلما يقول املستدل فيه هذا ارجح فيجب قاعد
املصري إليه ان الرجحان يقتضي انه احسن أما انه املتعني فال الندب هو الالزم يف هذه املواطن اليت فيها 

ب قال وأمهلت قاعدة وهي ان الرجحان باالحتياط وحنو ذلك ان فعل األحسن مستحب وال يصل إىل الوجو
الرجحان ان كان يف أفعال املكلفني فكما قالوه وان كان يف مدارك اجملتهدين وأدلة املناظرين اقتضى ذلك 

الوجوب والتحتم والروم بل العقد االمجاع على ان اجملتهد عليه اتباع الراجح من غري رخصة يف تركه خبالف 
كذلك الراجح يف االجتهاد يف طلب القبلة وطهورة املاء من باب الراجح يف حق املكلف إمنا هو مندوب و

الوجوب امجاعا ومنه قيد املتعلقات وأروش اجلنايات قال فتأمل هذه القاعدة فهي ظاهرة وهي خفية وهبا يظهر 
  بطالن 

اآلن قوله ان االحتياط ليس من مقتضيات الوجوب الن هذا رجحان يف ذلك ال يف فعل املكلف واما قوله افعل 
تأكيد ويف أي وقت مساحمة فهو مصادرة على مذهب اخلصم بغري دليل هذا كالم القرايف والقاعدة اليت ذكرها 
من وجوب اتباع الراجح على اجملتهد صحيحة لكن الكالم يف ان األخذ باالحتياط هل هو راجح ولو صح ما 

م صحتها ونقول للشافعي جيب عليك العمل قاله لكنا نلزم اجملتهدين باألخذ جبميع املآخذ وان مل يثبت عنده
باالستحسان احتياطا فاجملتهد الناظر يف ان األمر هل يقتضي الفور ما مل يقم عنده دليل على ذلك ليس له ان 
يقول بذلك لالحتياط نعم املكلف الذي توجه األمر حنوه يستحب له املبادرة احتياطا أو جيب عليه حبسب ما 

ا حنن فيه من يؤدي إليه قواعد االحتي اط وهذا قد قاله هو حيث قال ان كان يف أفعال املكلفني فكما ذكروه وم
أفعال املكلفني واحسن من دليل االحتياط يف الداللة على ان األمر يقتضي الفور ان تقول من توجه األمر املطلق 

بأنه خيرج عنها باملبادرة حنوه فقد حتققنا وجوب الفعل عليه وشككنا هل خيرج من العهدة بالتراضي مع القطع 
سلف  ألنه مأمور بأمر فال خيرج عن عهدته اال بيقني وهذا إمنا مت إذا قطعنا بان املبادرة خارج عن العهدة وفيه ما 

مث انه ايضا يرد يف التكرار فيقال للمستدل به يلزمك هبذه الطريقة ان تقول ان األمر للتكرار اال ان تبني دليال 
  رار خبصوصه قائما على نفي التك

فائدة القبول يف الوكالة مبعىن الرضا وعدم الرد معترب بال خالف وال جيب فيه التعجيل حبال قال الرافعي ولو 
خرج على ان األمر هل يقتضي الفور ملا بعد وان شرطنا القبول باللفظ ففي اشتراط الفور خالف مشهور يتجه 

  يغة أمر مثل بع واشتر وما أشبه ذلك خترجيه على هذه القاعدة فيما إذا كانت للصيغة ص
  قال الفصل الثالث يف النواهي وفيه مسائل األوىل النهي يقتضي التحرمي لقوله تعاىل وما هناكم عنه فانتهوا 



مل يذكر املصنف حد النهي لكونه معلوما من حد األمر فكل ما قيل يف حد األمر من تعريف وخمتار فقد قيل 
  نهي عند القائلني مقابلة يف النهي وصيغة ال

بالصيغة ترد لسبعة حمامل التحرمي مثل وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا اال باحلق والتنزيه مثل قوله عليه السالم 
وال ميسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول والدعاء ربنا ال تزغ قلوبنا واإلرشاد ال تسألوا عن أشياء إن تبد 

 الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء والتحقري ال متدن عينيك واليأس لكم تسؤكم وبيان العاقبة وال حتسنب
  ال تعتذروا اليوم 

والكالم أن صيغة النهي هل هي حقيقة التحرمي أو الكراهة ان مشتركة بينهما أو موقوفة على ما سبق يف االمر 
ي واملآخذ كاملآخذ وقد سبق ان االمر فاخلالف يف اكثر املسائل على وزان اخلالف يف مقابلتها من مسائل النه

  اجملرد عن القرينة يقتضي الوجوب فاملختار ان النهي اجملرد عن القرينة يقتضي التحرمي 
واعلم أنه إذا ثبت ان االمر للوجوب والنهي نقيضه فال يثبت ان النهي للتحرمي بل انه ليس للوجوب ألن 

ا نقيض الوجوب ال وجوب وملا كان يف الرأي املختا ر زيادة وهو ان النهي للتحرمي استدل عليه بقوله تعاىل وم
هناكم عنه فانتهوا ووجه االحتجاج انه أمر باالنتهاء عن املنهى واألمر للوجوب فكان االنتهاء عن املنهى واجبا 

وب وثانيا وذلك هو املراد من قولنا النهي للتحرمي ولقائل ان يقول هذا أوال ال يتم اال بعد تسليم ان األمر للوج
ان التحرمي حينئذ ال يكون مستفادا من صيغة النهي بل مبا دل من خارج وهو قوله فانتهوا بل قد يقال لو كان 
النهي للتحرمي ملا احتيج إىل األمر باجتناب املنهي عنه فكان األمر بذلك دليال على ان التحرمي غري مكتسب منه 

 من اللغة ومل ترد الصيغة املطلقة من حيث اللغة على تضمن وهبذا يظهر لك ان التحرمي مستفاد من الشرع ال
جزم االقتضاء يف اإلنكفاف عن املنهي عنه كما قدمناه يف األمر إذا قلنا الصيغة املطلقة تتضمن جزم االقتضاء يف 

  املأمور به وهذا هو مذهب امام احلرمني الذي اخترناه كما علمت مث قال 
   وهو كاألمر يف التكرار والفور

  حكم النهي حكم األمر يف عدم داللته على التكرار وعلى الفور وقد اختار 

اإلمام ان النهي ال يقتضي التكرار مع قوله يف مسألة الفور أن النهي يقتضه وإهبامه عدم اخلالف فيه ولذلك 
قول الطبيب وقع للمصنف كما نبهنا عليه واستدل اإلمام على ان النهي ال يقتضي التكرار بأنه يرد للمرة ك

للمريض الذي يشرب الدواء ال تشرب املاء وال تأكل اللحم أي يف هذه الساعة ويرد للتكرار مثل وال تقربوا 
الزنا فوجب جعله حقيقة يف القدر املشترك واما اآلمدي فانه قال اتفق العقالء على ان النهي يقتضي االنتهاء 

ن برهان كما نقله عنه االصفهاين انعقاد االمجاع عليه وهذا عن املنهى عنه وامنا خالفا لبعض الشاذين وزعم اب
ما جزم به الشيخ أبو اسحاق يف شرح اللمع وهو املختار عند ابن احلاجب وحنن نوافق القائلني بأنه التكرار يف 

املعىن دون العبارة فتقول إذا قلت مثال ال تضرب فال ريب انك منعت املكلف من إدخال ماهية الضرب يف 
ود وال حيصل ذلك اال باالمتناع عن إدخال كل األفراد وال يتحقق االمتثال اال باالمتناع فكان التكرار من الوج

لوازم االمتثال ال من مدلول اللفظ وينبغي ان يرد كالم القائل انه يقتضي التكرار إىل ما قررناه وما استدل به 
تشرب املاء إمنا جاء فيه التكرار لقرينة املرض اإلمام مردود الن قول الطبيب للمريض ال تأكل اللحم وال 

والكالم يف النهي اجملرد وكان ميكننا ان حنمل كالم اإلمام على ما قررناه لوال االستدالل هبذا مث ان املصنف 



اختار ان النهي ال يقتضي الفور جريا على قاعدته وحنن ال خنتار ذلك إذ من ضرورات ما قررناه وجوب الترك 
  على الفور 

قال الثانية النهي شرعا يدل على الفساد يف العبارات الن املنهي بعينه ال يكون مأمورا به ويف املعامالت إذا 
رجح إىل نفس العقد أو أمر داخل فيه أو الزم له كبيع احلصاة واملالقيح والربا الن األولني متسكوا على فساد 

  ن كالبيع وقت النداء فال الربا مبجرد النهي من غري نكري وان رجع إىل أمر مقار
  هذه املسألة يف النهي عن الشيء هل يدل على فساده وقد اختلفوا فيه على مذاهب 

أحدها انه يدل عليه مطلقا قال االصفهاين ونقله أبو بكر بن فورك االصبهاين عن اكثر أصحاب الشافعي وأيب 
  حنيفة 

من أصحاب الشافعي ومالك وأىب حنيفة وأهل  قلت ونقله القاضي يف التخليص المام احلرمني عن اجلمهور
  الظاهر وطائفة من املتكلمني وقال ابن السمعاين انه الظاهر من مذهب الشافعي وان عليه اكثر األصحاب 

والثاين انه ال يدل عليه ونقله يف خمتصر التقريب عن مجهور املتكلمني واالمام عن اكثر الفقهاء قال الشيخ أبو 
  م يدل عليه اسحاق وللشافعي كال

  والثالث انه يدل على الفساد يف العبادات دون املعامالت وهو مذهب أيب احلسني واختاره اإلمام وبعض اتباعه 
والرابع ان النهي إن كان خيتص باملنهي عنه كالصالة يف السترة النجسة دل على فساده وان كان ال خيتص 

رير والبيع وقت النداء فال يدل على الفساد حكاه الشيخ أبو باملنهي عنه كالصالة يف الدار املغصوبة والثوب احل
  اسحاق يف شرح اللمع عن بعض أصحابنا 

واخلامس وهو اختيار املصنف واليه يرجع س م مجع من احملققني أنه يدل على فساده يف العبادات سواء هنى عنها 
منهيا عنه كالصالة املنهي عنها مثال فإهنا لو لعينها أم ألمر قارئها ألن الشيء الواحد ميتنع ان يكون مأمورا به 

صحت لوقعت مأمورا هبا أمر ندب لعموم الدالئل الطالبة للعبادات واآلمر هبا يقتضي طلب فعلها والنهي عنها 
يقتضي طلب تركها واجلمع بينهما غري ممكن وأما املعامالت فالنهي أما أن يرجع إىل نفس العقد أو إىل أمر 

  ج عنه الزم له أو إىل أمر مقارن غري الزم له هذه أقسام داخل فيه أو خار
أوهلا بان يرجع إىل العقد فيبطل ايضا وذلك كبيع احلصاة وهو ان قول بعتك من هذه األثواب مما وقعت عليه 

احلصاة اليت ارميها أو بعتك هذه األرض من هنا ما انتهت إليه هذه احلصاة وقيل بيع احلصاة ان يقول بيعك 
ك باخليار إىل ان ارمي احلصاة وقيل ان جيعال نفس الرمي بيعا فتقول إذا رميت هذه احلصاة فهذا التوكل على أن

  مبيع بنك بكذا وعلى الصور كلها البيع باطل 
وثانيها أن يرجع إىل أمر داخل فيه فيبطل ايضا وذلك كبيع املالقيح وهي ما يف بطون األمهات من األجنة فإن 

  املبيع الذي  النهي راجع إىل نفس

  هو ركن من أركان العقد والركن داخل يف املاهية فيكون راجعا إىل أمر داخل يف املاهية 
وثالثها ان يرجع إىل أمر خارج عنه الزم له فيفسد ايضا وذلك كالربا فإن النهي فيه راجع إىل أمر خارج عن 

عىن خارج ظاهر واما يف ربا الفضل فالن النهي العقد أما يف ربا النسيئة والتفوق قبل التقابض فكون النهي فيه مل
عن بيع درهم بدرمهني إمنا هو للزيادة وهو معىن خارج عن نفس العقد الن املعقود عليه من حيث هو قال للبيع 



وكونه زائدا أم ناقصا من مجلة أوصافه واحتج املصنف على انه يدل على الفساد بأن األولني متسكوا على فساد 
النهي من غري تكرب عليهم من أحد فكان ذلك امجاعا ولك ان تقول هذا سكويت وليس عند املصنف الربا مبجرد 

  بامجاع وال حجة فكيف يستقيم منه االحتجاج به 
ورابعها ان يرجع إىل أمر مقارن للعقد غري الزم له يف مجيع الصور وذلك كالنهي عن البيع وقت نداء اجلمعة 

عقد وهو تفويت صالة اجلمعة ال خلصوص البيع بدليل ان مجيع األعمال املفوتة فانه راجع إىل أمر خارج عن ال
للصالة كذلك والتفويت أمر مقارن غري الزم فهذا القسم ال يدل على الفساد فقد عرفت ان مجيع االقسام 
ل سوى هذا عند املصنف تدل على الفساد اختلفوا فمن قائل يدل شرعا ال لغة وهو اختيار املصنف حيث قا
يدل شرعا فافهم ذلك لكن دليله هذا الذي قررناه إمنا يدل على الفساد من حيث هو واما كونه من جهة 

الشرع فال يدل وقال قوم يدل لغة وقال ابن السمعاين واما القائلون بأنه ال يدل على الفساد فافترقوا فمن قائل 
يدل وقوله يف الكتاب بعينه هو بالباء املوحدة  يدل على الصحة ونقله أبو زيد عن أيب حنيفة وحممد ومن قائل ال

  من حتت أي بنفسه وهو متعلق بيكون واهللا اعلم 
قال الثالثة مقتضى النهي فعل الضد ألن العدم غري مقدور وقال أبو هاشم من دعى إىل زنا فلم يفعل مدح قلنا 

  املدح على الكف 
هي فعل ضد املنهى عنه فإذا قال ال يتحرك فمعناه ما هذه املسألة يف بيان مقتضى النهي فاملطلوب عندنا بالن

  يضاد احلركة وعند أيب هاشم هو نفس ان 

ال تفعل وهو عدم احلركة يف هذا املثال وقد وافقه بعض املتكلمني وتقله التربيزي عن الغزايل واما قول امام 
ال يكون ضد من أضداده فال ينبغي  احلرمني يف الرد على الكعيب يف مسألة املباح الفرض من النهي عن الزنا ان

ان يفهم منه موافقة أيب هاشم بل هو حق ال شك فيه والفرق بينه وبني رأي أيب هاشم ان قوهلا الفرض يعين به 
املقصود من التكليف ومل يقل انه املكلف به كما قال أبو هاشم واملكلف به هو احملصل لذلك الغرض فالغرض 

ها واحتج املصنف على ما ذهب إليه بان النهي تكليف والتكليف إمنا يرد مبا هو غاية الشيء الذي طلب ألجل
كان مقدورا للمكلف والعدم األصلي ميتنع ان يكون مقدورا للمكلف وذلك الن املقدور ما للقدرة فيه تأثري ما 

درة لكن العدم والعدم الصرف يستحيل ان يكون أثرا للقدرة وبتقدير ان يكون العدم أثرا ميكن إسناده إىل الق
األصلي ال ميكن إسناده إىل القدرة الن احلاصل ال ميكن حتصيله ثانيا وإذا تقرر هذا فمتعلق النهي أمر وجودي 

ينايف املنهي عنه وهو املطلوب وهذا الدليل متوقف على قاعدة وهي ان اللغات مل يوضع الطلب فيها اال 
ا جبواز تك ال يطاق فإمنا نقول به يف أحكام الربوبية ال يف للمقدور دون املعجوز عنه وحنن وان قلن ليف ما 

املوضوعات اللغوية لتحصيل املقاصد العادية واحملال ال حيصل عادة واعترض على هذا الدليل بأنكم ان عنيتم 
بالقدرة ماله اثر يستند ذلك إليه فال نسلم ان التكليف يعتمد هذه القدرة بل ذلك من الفعل واما يف الترك فال 

ان عنيتم بالقدرة ما جيده من نفسه كل أحد وهو ان سليم األعضاء القوي يدرك من نفسه انه مىت أراد الفعل و
فعل ومىت أراد الترك ترك وجيد من نفسه التمكن فنحن نسلم ذلك ومننع انه غري قادر هبذا االعتبار واعترض 

مقدورا واحتج أبو هاشم بان من دعي إىل أيضا بأن ترك الزنا مثال ليس بعد حمض وامنا هو عدم مضاف فيكون 
الزنا فلم يفعله فان العقالء ميدحونه على انه مل يزن من غري ان خيطر بباهلم فعل ضد الزنا فعلمنا ان هذا العدم 



يصلح ان يكون متعلق التكليف وأجاب املصنف بان املدح ليس على شيء ال يكون يف وسعه والعدم األصلي 
  وطاقته كما عرفت وامنا ميدح على كفه عن ذلك الفعل وذلك الكف أمر  ميتنع ان يكون يف وسعه

وجودي وهو فعل ضد الزنا واىل هذا أشار بقوله قلنا على الكف أي املدح على فعل الكف هذا شرح ما ذكره 
  وخنتم املسألة بفائدتني 

فال لو قال ان فعلت ما أحدمها فقد عرفت ان الكف فعل على املختار ويف فروع الطالق عن الرافعي عن الق
ليس هللا فيه رضى فأنت طالق فتركت صالة أو صوما ال تطلق ألنه ينبغي انه ترك وليس بفعل فلو سرقت أو 

زنت طلقت الثانية وهي املقصود األهم قد يقال ما الفرق بني هذه املسألة اليت انتهينا منها وبني املسألة املتقدمة 
قصده وتقرير السؤال انك قد علمت ان اجلمهور قالوا املطلوب بالنهي يف ان النهي عن الشيء هل هو أمر ب

فعل عند املنهى عنه أي الكف عنه وقال أبو هاشم إغفاء الفعل واختلفوا ايضا يف النهي عن الشيء هل هو أمر 
بضده كما سلف يف مكانه فإذا قيل معىن قولنا النهي عن الشيء أمر بضده هو ان مطلوب النهي فعل الضد 

هو أحد القولني يف املسالة األوىل ومعىن انه ليس أمرا بضده هو ان املطلوب انتقاء املنهي عنه وهو القول الثاين و
فاملسألتان حينئذ واحدة وإال فما الفرق قلنا قد كنا وعدنا يف الكالم على تلك املسألة باجلواب عن هذا السؤال 

  ضيق احملل هناك عما لورده هنا وقد أجيب بأوجه 
  حدها ان الكالم يف تلك املسألة حبث لفظي ويف هذه معنوي ذكره األصفهاين يف شارح احملصول أ

والثاين ان قولنا النهي عن الشيء أمر بضده حبث يف املتعلقات بكسر الالم فان النهي فنعلق باملنهي عنه واألمر 
  ت بفتح الالم متعلق بأمور وقولنا املطلوب بالنهي فعل ضد املنهي عنه حبث يف املتعلقا

والثالث ان البحث يف تلك املسألة يف داللة االلتزام على املنهى عنه فتقول مىت هنى عن الشيء مطابقة دلت 
  على طلب ضده التزاما والبحث يف هذه يف داللة املطابقة ما مدلوهلا املطابق هل العدم أو هذه ذكرمها القرايف 

  ه األجوبة عندي غري مرة وأعلم انه قد وقع النظر يف هذا السؤال وهذ

  وطال احلجاج والذي قلته انا يف مفرق أنه إذا اهني عن شيء كالزنا مثال فهناك ثالثة أمور 
  أحدها انتفاء الزنا 

  والثاين الكف 
والثالث فعل عند من أضداده ال يتم الكف أو االنتفاء اال به كالوطىء املباح أو غريه مما ال جيامع الزنا يف آن 

تقرر ذلك فنقول كون املطلوب يف النهي أو االنتفاء هو مسالة أيب هاشم واخلالف فيها قد ينبين على  واحد إذا
ا ليس من  ال وعلى ان االنتفاء مقدور أم ال ومها مسألتان خمتلف فيهما فان قلن أن شرط املطلوب اإلمكان أم 

شم وان قلنا شرط التكليف اإلمكان شرط املطلوب اإلمكان جاز أن يكون متعلق النهي االنتفاء كرأي أىب ها
  وان االنتفاء مقدور فكذلك ايضا وإال يقني ان يكون املطلوب يف النهي هو الكف 

طلب انتفائه على اختالف  واما كون النهي يقتضي االمر بضده أو فمعناه ان طلب الكف عن املنهي عنه أو 
  القولني 

اء اال به كما لوطيء املباح مثال أم ال وهذه هي املسالة هل يستلزم األمر بضده الذي ال يتم الكف أو االنتف
ا أثبتت عليه املسألة األوىل  األخرى واخلالف فيها مبين على ان ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ال على م



ب فاملسالتان خمتلفتان ليست إحدامها عني األخرى وال مستلزمه هلا ليس القوالن القولني فإن القائلني بأن مطلو
أمر بالضد الذي هو ال يتم الكف اال به أمر وكذلك القائلون بان مطلوب النهي الذي انتفاء الفعل وميكن ان 

خيلفوا يف ان طلب االنتفاء هل هو أمر بالضد الذي ال يتم انتفاء الفعل اال به هذا فرعنا على ان النهي عن 
  الشيء يستلزم األمر بضده 

األمر بالضد وأريد بالضد الكف أو االنتفاء فهي غريها ايضا الن خالف  أما إذا فرعنا على ان النهي نفس
مسالة أىب هاشم هو يف ان مطلوب النهي هل هو الكف أو االنتفاء وخالف هذه يف ان هذا النهي الذي هو 
م طلب االنتفاء أو الكف أمر أم ال نعم اخلالف يف هذه على هذا التفريع مرتب على اخلالف يف مسالة أىب هاش

  حىت إذا قلنا مبذهب أىب هاشم مل يكن النهي أمرا 

بال خالف الن االمر طلب فعل ال طلب انتفاء اتفاقا وإذا قلنا مبذهب غري أىب هاشم أمكن اخلالف يف ان النهي 
الذي هو طلب الكف أمر بذلك الكف أم ال ألن الكف فعل لكن يلزم القائلني بأن النهي أمر بالكف ان يكون 

من االمر وان فرعنا على ان النهي عن الشيء نفس االمر بضده لكن أريد بالضد ما ال يتم الكف  النهي نوعا
أو االنتفاء اال به كالوطء املباح مثال صارت املسألتان واحدة اال ان املبحوث عنه يف مسألة أىب هاشم هو ان 

د الذي ال يتم الكف أو االنتفاء مطلوب النهي الكف أو االنتفاء واملبحوث عنه يف ان مطلوب النهي فعل الض
  اال به أم ال ويتلخص من البحثني ان يف املسألة حينئذ ثالثة مذاهب 

  أحدها مذهب أىب هاشم 
  الثاين ان مطلوب النهي هو الكف 

  الثالث ان املقصود يف النهي فعل ضد ليس بكف وال انتفاء واهللا اعلم 
من مجيع األضداد ألنه ال ضد اال وهو مشتمل على الكف  ويتضح به ما قررناه من الفرق بأن الكف فعل اعم

  فإذا قلنا يف هذه املسألة املطلوب بالنهي الكف أوردنا الضد األعم 
وقولنا يف املسألة األخرى النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده املراد به الضد اخلاص الذي ال يتم الكف أو 

د القائل بان النهي عن الشيء أمر بضده مأمورا بشيئني اعم االنتفاء إال به ويكون من هنى عن شيء حينئذ عن
وأخص الكف وفعل حيصل يف ضمنه الكف فاملنهي عن الزنا مأمور بالكف عنه وبفعل يشتمل على ذلك الكف 

ويلزم على ذلك الكف ويلزم على هذا ان يثاب على شيئني األعم واألخص لتعلق األمر هبما وان يصح نذره 
ان افعل فال يضاد الزنا وهو الفعل الفعالين وعني فعال مل يطلبه الشرع خبصوصه كالنوم مثال فلو قال هللا على 

لزمه الوفاء لكونه مأمورا به يف ضمن النهي عن الزنا هذا ما كنت اقرره يف الفرق مث حضر عندي يف احللقة 
  وجواب  بعض الفضالء وحصل البحث يف هذا اجلواب ويف األجوبة املتقدمة اعين جواب شارح

القرايف وأهنا على هي صحيحة فكتبت أسأل والدي رمحه اهللا عن السؤال من اصله وذكرت األجوبة وانه هل 
حيصل اجلواب بشيء منها وهل ميكن ان يقال يف اجلواب هذا الوجه الرابع الذي قررته وانه هل ميكن 

فعال يغاير الزنا كان ضدا له ويكون االعتراض على هذا اجلواب الرابع بأن الكف على الزنا مثال وإذا كان 
  حينئذ أخص من مطلق ضده فال حيسن 

أوال هناك ثالثة أمور االنتفاء والكف وفعل الضد الن الكف حينئذ فعل ضد واملغايرة بينهما مغايرة العام 



ان وإذا واخلاص أو يقال الكف اعم الن كل فعل غاير الزنا فقد اشتمل على الكف عن الزنا أو يقال مها متباين
  مل يثبت اهنما متباينان وكانت مغايرهتما مغايرة العام واخلاص انقدح االعتراض على هذا اجلواب 

ثانيا بأهنم يف تلك املسألة قالوا النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده والكف الذي جعل مطلوب النهي يف هذه 
املطلوب واحد هبم من أمور متعددة وهي  املسألة يصدق عليه انه أحد األضداد فحصل األمر اهنم قالوا هناك

االضطهاد وهنا شخصوه يف الكف املسؤول اجلواب عن هذا كله واملسؤول ايضا النظر يف وجه الصواب يف 
مسألة أىب هاشم هل هو معه أو مع اجلماهري فكتب احسن إليه ما نصه اخلالف بني اجلمهور وأىب هاشم 

ا يضمنه آخر السؤال فاجلمهور على املطلوب بالنهي فعل عند ا ملنهي عنه وعند أىب هاشم نفس ان ال يفعل وم
هل الصواب معه أو مع اجلماهري فاجلواب ان قول اجلمهور املطلوب بالنهي فعل ضد النهى عنه ليس جبيد من 

حيث اللفظ وقد يكونه اخللل يف ذلك من جهة من عرب عنهم فإن النهي قسيم األمر طلب الفعل فلو كان النهي 
فعل الضد لكان أمرا وكان النهي من األمر وقسم الشيء ال يكون قسيما منه وال شك ان كل متلبس  طلب

بفعل هو تارك لضده وكل من الفعلني الفعل والترك يصح ان يؤمر به وان ينهي عنده مثاله السفر واإلقامة 
آخر فيه حبيث يشبه البحث يف ضدان والتارك للسفر متلبسني باإلقامة قبل الترك للسفر نفس اإلقامة أو معىن 

احلركة هل هي احلصول يف حيز مسبوق باحلصول يف غريه أو هي نفس النتقال من حني إىل حني وفيه قوالن 
  للمتكلمني 

وإن كان كل منهما يلزم اآلخر فمىت انتقل من حيز فقد حصل يف غريه ومىت حصل يف غريه بعد حصوله فيه 
بويت ميكن ان يعقل وحده واالنتقال أمر نسيب ال يعقل بينهما فكذلك املنهي فقد انتقل بكل من احملصولني أمر ث

  عنه ارتكابه شيء ال حيتاج يف تصوره إىل غريه وفعل ضده شيء ال حيتاج يف تصوره إىل غريه واالنتهاء شيء 
هور إمنا أرادوا ثالثا وهو عندي هو املطلوب بالنهي ال كما قاله اجلمهور وال كما قاله أبو هاشم وعندي ان اجلم

ما قلته ولكن العبارة عنهم مل حنرر فإذا قلت ال تسافر فقد هنيته عن السفر واهني يقتضي االنتهاء ألنه مطاوعة 
نقول هنيته فانتهى واالنتهاء هو االنصراف عن املنهى عنه وهو الترك وهو اإلنزجار املطاوع لزجر واإلنكفاف 

ملعقول ايضا يشهد له ويفرق يف العقل ويف اللغة بني قولنا ال تسافر وما أشبه ذلك ولغة العرب تشهد هلذا وا
وبني قولنا أقم وإن أقم أمر باإلقامة من حيث هي فقد ال يستحضر معها السفر وان ال تسافر هني وزجر عن 

انتهى السفر فمن أقام قاصدا ترك السفر يقال فيه انتهى عن السفر ومن مل خيطر له السفر بالكلية اال يقال له 
عن السفر ال ويقال له مقيم واالنتهاء أمر معقول وهو فعل ويصح التكليف به وكذلك يف مجيع املناهي الشرعية 
كالزنا والسرقة الشرب وحنوها املقصود يف مجيعها االنتهاء عن تلك الزوائل وال يفهم يف وضع اللسان وتصور 

أضداد املنهي عنه فالعبارة احملررة ان يقال ان العقل غري ذلك ومن الزم ذلك االنتهاء التلبس بفعل ضد 
املطلوب بالنهي االنتهاء ويلزم من االنتهاء فعل ضد املنهي عنه وال يعكس فيقال املطلوب ضد املنهي عنه ويلزم 
به االنتهاء متقدم يف الرتبة يف العقل على فعل الضد فكان معه كالسبب مع املسبب فالكافر إذا اسلم فقد وجد 

ثة أشياء كفره أوال املنهى عنه مث انتهاؤه عنه والترتيب بينهما يف الزمان مت تلبسه باإلميان الترتيب بينه منه ثال
وبني االنتهاء عن الكفر ليس يف الزمان وامنا هو يف الرتبة ترتب املعلولية على العلية ومها يف زمان واحد كذلك 



الرتبة نقسم العلية عن املعلولية على العلية ومها يف زمان االنتهاء وفعل الضد يف زمان واحد واالنتهاء متقدم ب
  واحد كذلك االنتهاء وفعل الضد يف زمان واحد واالنتهاء متقدم 

بالرتبة تقدم العلية عن املعلولية حىت لو فرض ان االنتهاء حيصل دون فعل الضد حصل املطلوب به ومل يكن 
املعىن حاصل يف األفعال وكل ما يتلبس به اإلنسان حاجة إىل فعل الضد لكن ذلك فرض غري ممكن وهذا 

واملقصود بالذات هو االنتهاء واما فعل الضد فال يقصد اال بااللتزام بل قد ال يقصد أصال وال يستحضره 
املتكلم ومىت قصد فعل الضد وطلبه من حيث هو كان أمرا ال هنيا عن ضده ومىت أتى بصيغة أمر يف مبىن 

  فهذا لفظه لفظ أمر ومعناه معىن النهي وبينهما فرق وهو انا قلنا ان االنتهاء له طرفان االنتهاء كقوله اترك 
  أحدمها من جانب املنهي عنه 

والثاين من جانب ضده الذي به حيصل االنتهاء فقوله ال نفعل جانب املنهي عنه أقوى وقوله اترك اجلانب اآلخر 
آلخر وان كانا مجيعا مقصودين أما إذا حمض األمر هبذا الضد فيه أقوى وال مانع أن يترجح أحد اجلانبني على ا

أو بذلك فال هني البتة وقد ال يستحضر معه الطرفان اآلخر فعلى ما قلناه ينبغي أن جيعل كالم اجلمهور ومن عرب 
املعاين يضر  عنهم بتلك العبارة فإما غري مقابل ملعناها وهلا قصده تقريب املعاين إىل الطالب املبتدي فان التعمق يف

املبتدي ومن آداب املعلم أن يريب الناس بصغار العلم قبل كباره واما قول أىب هاشم أن املطلوب نفس أن نفعل 
ال  فهو وان كان يبتدر إىل الذهن يف األول ألن حرف النهي ورد على الفعل فقد طلب منه عدمه لكن نفس أن 

ن املكلف ماله قدرة على حتصيله فلعل مراد أيب هاشم يفعل عدم حمض فال يكلف به وال يطلب وامنا يطلب م
العدم الذي هو من االنتهاء واالنتهاء فعل فان أراد ذلك تقارب املذهبان ويكون اجلمهور نظروا إىل حقيقة ما 

هو مكلف به وأبو هاشم نظر إىل املقصود به وهو إعدام دخول النهي عنه يف الوجود وان مل يرد أبو هاشم ذلك 
العدم احملض الذي ال صنع للمكلف يف حتصيله فهو باطل إذا عرف هذا فقول خارج احملصول أن هذه  أراد أن

املسالة ال يشتبه بأن النهي عن الشيء أمر بضده الن الكالم يف ذلك لفظي ويف هذه معنوي ليس جبيد أما أوال 
  فألنه ليس الكالم يف تلك لفظيا فقط بل لفظيا ومعنويا وحقيقة 

ثر أمران نفسانيان يعرب عنهما بلفظ الكالم يف حقائقهما وأما ثانيا فالن األمر بالشيء لفظا يقتضي أن النهي واأل
ا قال فيحصل االشتباه واما الذي قاله القرايف فالوجه األول صحيح ولكنه ال  املطلوب املعنوي مأمور به على م

ا والفرق بينهما صوري وال يلزم منه عدم يفيده جبواب وال شك أن املتعلق بكسر الالم غري املتعلق بفتحه
  تداخل إحدى املسالتني يف األخرى 

وأما الوجه الثاين فقوله أن النهي عن الشيء أمر بضده التزاما صحيح وقوله املطلوب بالنهي فعل الضد مطابقة 
القرايف ينبغي أن  ليس بصحيح ملا قدمناه لكنه موافق لظاهر كالم األصوليني فحينئذ هذا اجلواب الثاين من كالم

يكون هو العمدة عل ظاهر كالم األصوليني لكنا ال نوافق عليه ملا قدمناه فاملختار عنده يف املسألتني أن الكالم 
  يف االلتزام ال يف املطابقة وحينئذ نقول وأقدم على زيادة يف بيان ما كنا فيه أن النفي له يف اللغة معنيان 

  فيت الشيء فانتفى وهذا هو اظهر املعنيني أحدمها فعل الفاعل النفي تقول ن
الثاين نفس اإلعفاء تقول نفي الشيء هكذا مسع من اللغة وعلى هذا املعىن الثاين يكون النفي واإلثبات نقيضني 
ال جيتمعان وال يرتفعان ويكون املراد باإلثبات الثبوت كما أن املراد بالنفي االنتفاء واما إذا أردت بالنفي نفيك 



وباإلثبات إثباتك له فيكونان ضدين ال نقيضني ألن قد ال تنفى وال تثبت وهذا البحث ليس مما حنن فيه الشيء 
ولكنه حيتاج إىل تصوره حبث آخر منه وهو العدم تارة يكون عنده الشيء يف نفسه من حيث هو هو من غري 

ا غري والعدمان يف حقيقتهما سواء ولكن األول بال فاعل والثاين بفاعل وفعل  نظر إىل معدم وتارة يكون عدم
ضده كذلك فأبو هاشم يرى ان املطلوب بالنهي األول واجلمهور يرون ان املطلوب بالنهي الثاين واحلق معهم 

ألنه الذي يصح به التكليف فالعدم من حيث هو أمر وعدم الزنا من حيث هو أخص منه وال فعل معه البته وهو 
الزنا بفعل فاعل وهو كف النفس عنه شيء ثالث أخص من الثاين أي  الذي يقول أبو هاشم انه مطلوب وعدم

  هو أخص من األول وفيه أمران 

  أحدمها طرف العدم 
والثاين طرف الفعل احملصل له وهو من الطرف األول ليس بشيء النه عدم وال يكلف به من الطرف الثاين 

وهو مراد اجلمهور وفعل الفاعل من حيث  ثبوت لذلك اطلقنا يف كالمنا عليه اسم الشيء فيصح التكليف به
هو مع قطع النظر عن العدم احلاصل به أمر رابع وهو أمر وجودي ال عدم معه وهو الذي يراد غالبا بالضد 

فهذا هو املراد بقولنا االمر بالشيء هني عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده أو بأحد اضداده وإذا علمت 
 سائر األمور فكل أمر لك إقبال عليه وانصراف عنه وتلبس بفعل غريه ويف هذه االربعة فاعتربها جتدها يف

االنصراف عنه نسبتان واالمام فخر الدين ملا كان يرى ان احلركة هي احلصول يف اخلرب الثاين الجرام قال ان 
جرام قلنا ان  املطلوب بالنهي فعل ضده وخنن نرى ان احلركة هي االنتقال من اخلرب األول إىل اخلرب الثاين ال

املطلوب بالنهي االنتهاء وهو االنصراف عن املنهي عنه إىل غريه ال يقصد غريه بل يقصد عدم األول فإن فعل 
غريه قاصدا له االنتهاء كان متمثال وان فعل غري قاصد االنتهاء مل يكن ممتثال ولكنه مل يأمث ألنه مل يرتكب املنهى 

م املنهى عنه ولو كان املقصود ان يضم إىل العدم شيئا آخر لكان من مل يزن واملقصود هنا يف احلقيقة إمنا هو عد
وال قصد االمتثال وال ونقول عدم الذم بكونه عامال عن النهي فإنا نعرضه فمن استحضر النهي ومل يفعل املنهى 

عنه فإن إجياب  عنه وال قصد شيئا فإنه ال يذم وال حيمد وهذا يبني لنا الفرق بني حترمي الشيء وإجياب الكف
الكف عنه يقضي أنه ال خيرج عن العهدة إال بتحصيل الكف الذي من شرطه إقبال النفس عليه مث كفها عنه 

وليس كذلك وامنا الفعل هو احملرم فال يأمث اال به وقد أطلنا يف ذلك فلنرجع إىل غرضنا ونقول قوهلم املطلوب 
وهو االنتهاء احلاصل بواحد من اضداده املنهى عنه وقوهلم  بالنهي فعل ضد املنهى عنه مرادهم به الضد العام

النهي عن الشيء أمر بضده قد بينوا انه بطريق االلتزام مرادهم به الضد اخلاص وهو أحد األضداد الذي حيصل 
االنتهاء به وبغريه فان أرادوا الضد العام لزم من كل من املسألتني األخرى لكنه ال يكون تكرارا فال يكون 

  ألة واحدة بل مها مس

مسألتان وان لزم من معرفة حكم إحدامها معرفة حكم األخرى فال يضرنا ذلك وامنا حيسن السؤال لو كانوا 
وضعوا مسألة ان النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أو ال وليس ذلك يف احملصول وامنا يف احملصول ان االمر 

الشيء وهل هو أمر بضده فلو جعلنا مسألتني مترمجا  بالشيء هل هو هني عن ضده وتكلم غريه يف النهي عن
عنهما رمبا كان يرد السؤال ولكنا نعمل لذلك بل نبهنا على هذا يف أثناء مسألة وال مانع ان ننبه يف أثناء مسالة 

على ما تضمنه مسألة أخرى وال يقال اهنما مسالة واحدة متكررة واحلاصل انه ان أريد بالضد الضد العام 



يه فالكف و يلزم مع إحدى املسألتني األخرى ولكن اإلمام مل يضعها مسألتني فال سؤال عل االنتفاء ضد عام ف
وهذا التقرير هو احلق وان أريد بالضد اخلامس فيصح ما قاله السائل يف قوله هل ميكن أن يقال إىل آخره واحلق 

رايف يف الوجه الثاين من كالمه مع ما فيه مما املراد بالضد الضد العام فر ميكن ان يقال وامنا اجلواب ما قاله الق
قدمناه وأما القول إن نفس النهي عن الشيء نفس االمر بضده فهو قول ضعيف وقول السائل إنه يتلخص قول 

الثالث ان مقصود النهي فعل ضد ليس بكف وال انتفاء عجيب الن الكف أو االنتفاء أعم فكيف يوجد 
  يف ذلك ان يقول ليس بكف فقط وانتفاء فقط واهللا اعلم  األخص بدونه وتصحيح كالم السائل

هذا آخر ما ذكره والدي أيده اهللا وال ينبغي ان ميل التطويل يف هذه املسالة ففيه من الفوائد ما ال يوجد يف 
  سواه 

  قال الرابعة النهي عن أشياء إما عن اجلمع كنكاح األختني أو عن اجلميع كالزنا والسرقة 
د وال أقول عن أشياء ألهنا مجع قلة ثالثة واملثال الذي أورده يف اثنني إما أن يكون هنيا عن اجلمع النهي عن متعد

اعين اهليئة االجتماعية دون املفرد ان على سبيل االنفراد كالنهي عن نكاح األختني وكاحلرام املخرب عند 
  أما األشاعرة فانه جيوز عندنا أن حيرم واحد ال يعنيه وخالفت املعتزلة و

عكسه ومل يذكره يف الكتاب وال رأيت من ذكره ومثاله ما جاء يف احلديث الصحيح من النهي أن يلبس نعال 
واحدا بل أما ان يلبس نعلني أو ينزعهما فهذا هني عن كل فرد يفيد عدم االحتجاج واما ان يكون هنيا عن 

  لسرقة واهللا اعلم اجلمع أي عن كل واحد سواء كان مع صاحبه ومنفردا وذلك كالزنا وا

  الباب الثالث

  يف العموم اخلصوص

الفصل األول يف العموم العام لفظ يستغرق مجيع ما يصلح له بوضع واحد وفيه فصول الفصل األول يف العموم 
  العام لفظ يستغرق مجيع ما يصلح له بوضع واحد 

ا ذكره    نفتح الباب بعد محد اهللا تعاىل مبقدمات مث نلتفت إىل م
األوىل العموم هو لغة الشمول وهو من عوارض األلفاظ حقيقة بال خالف وأما املعاين فأتوا وأبعدها انه  املقدمة

ال يصدق عليها ال حقيقة وال جمازا وثانيها أنه يصدق عليها جمازا وهو املختار ونقله اآلمدي عن األكثرين 
تج األكثرون بأنه لو كان حقيقة الطرد واختاره وثالثها وصححه ابن احلاجب ان يصدق عليها حقيقة أيضا واح

لكنه غري مطرد بدليل املعاين اخلاصة الواقعة يف امتداد اإلشارة إليها كزيد وعمر فإهنا ال توصف حبقيقة وال جماز 
واحتج من قال يصدق عليه حقيقة بأن العموم هو مشول أمر واحد ملتعدد وذلك موجود بعينه يف املعىن نقول 

ة وعم املطر األرض واألمري بالعطايا واالصل يف االطالق احلقيقة وأجيب بأن من لوازم نظر عام وحاجة عام
  العام ان يكون متحدا 

ويكون مع احتاده يتناول أمورا متعددة من جهة واحدة والعطاء اخلاص لكل واحد من الناس غري اخلاص باآلخر 



بالنسبة إىل اجلزء اآلخر منها وكذلك وكذلك املطر فإن كل جزء اختص منه جبزء من األرض ال وجود له 
  الكالم يف النظر العام واحلاجة العامة وغاية األمر تعارض االشتراك واجملاز أوىل من االشتراك ملا مر 

  املقدمة الثانية اصطلحوا على ان املعىن يقال له اعم وأخص واللفظ يقال له 
اين افضل من األلفاظ فخصت بصيغة افعل التفضيل عام وخاص ووجه املناسبة ان اعم صيغة افعل التفضيل واملع

  قال القرايف ومنهم من يقول فيهما عام وخاص ايضا 
املقدمة الثالثة مدلول العموم كلية ال كل وال كلي وبيان يتوقف على معرفة الكل والكلي والكلية اجلزء اجلزئية 

  مع العشرة فاجلزء بعض الكل  أما الكل فهو اجملموع الذي ال يبقى بعده فرد واحلكم فيه كاخلمسة
  كقولنا 

  كل رجل حيمل الصخرة فهذا صادق 
واما الكلي فهو الذي يشترك يف مفهومه كثريون وان شئت قلت القدر املشترك بني مجيع األفراد كمفهوم 
ان احليوان يف أنواعه واإلنسان يف أنواعه فان احليوان صادق على مجيع أفراده ويقابله اجلزئي كزيد وحاصله 

  الكلي مع قيد زائد وهو تشخيصه فلك ان تقول الكلي بعض اجلزئي 
واما الكلية فهي اليت يكون احلكم فيها على كل فرد فرد حبيث ال يبقى فرد مثل قولنا كل رجل يشبعه رغيفان 

غالبا فإنه يصدق باعتبار الكلية أي كل رجل على حدته يشبعه رغيفان غالبا وال يصدق باعتبار الكل أي 
جملموع من حيث هو جمموع فانه ال يكفيه رغيفان وال قناطري عديدة ألن الكل والكلية يتدرج فيهما األشخاص ا

احلاضرة واملاضية واملستقبلة ومجيع ما يف مادة اإلمكان وامنا الفرق بينهما ان الكل يصدق من حيث اجملموع 
موع احلكم على اهليئة االجتماعية ال على والكلية يصدق من حيث اجلميع وفرق بني اجملموع واجلميع فإن اجمل

األفراد واجلميع احلكم على كل فرد فرد ويقابلها اجلزئية وهي احلكم على أفراد حقيقة من غري تعيني كقولك 
ال كل وإال لتعذر االستدالل به  بعض احليوان إنسان فاجلزئية بعض الكلية إذا عرفت ذلك فمسمى العموم كلية 

  لى ثبوت حكمه لفرد من أفراده يف النفي والنهي ع

كما عرفت فال يصح االستدالل به على ثبوت حكمه للفرد املعني يف النفي والنهي اال إذا كان معناه الكلية اليت 
حيكم فيها على كل فرد حبيث ال يبقى فرد كما عرفت وحينئذ يستدل هبا على أي فرد شئنا من األفراد يف 

بني الكل والكلية يف النفي والنهي ال يف االمر وحني الثبوت فمدلول العموم  النفي والنهي فإمنا خيتلف احلال
كلية ال كل لصحة االستدالل به على ثبوت حكمه لكل فرد من أفراده عند القائلني به امجاعا فان قوله تعاىل 

اع وليس معناه وال وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا اال باحلق دال على حترمي قتل فرد من أفراد النفوس باالمج
تقتلوا جمموع النفوس وإال مل يدل على كل فرد فرد فال يكون عاصيا بقتل الواحد أالنه مل يقتل اجملموع إذا 

تقرر هذا فهنا سؤال قوي شغف به الشيخ أبو العباس القرايف وهو ان داللة العموم على كل فرد من أفراده حنو 
  زيد املشترك مثال من املشتركني 

ان يكون باملطابقة وال بالتضمني وال بااللتزام وإذا بطل ان يدل لفظ العموم على زيد مطابقة وتضمنا  ال ميكن
والتزاما بطل ان يدل لفظ العموم مطلقا الحنصار الداللة يف االقسام الثالثة إمنا قلنا ال يدل عليه بطريق املطابقة 

  ضع لزيد فقط حىت تكون الداللة عليه مطابقة ألهنا داللة اللفظ على مسماه بكماله ولفظ العموم مل يو



وامنا قلنا ال يدل بااللتزام الن الداللة االلتزام هي داللة اللفظ على الزم مسماه والزم املسمى ال بد وان يكون 
خارجا عن املسمى وزيد ليس خبارج عن مسمى العموم ألنه لو خرج خلرج عمرو وخالد وحينئذ ال يبقى يف 

على انه ال يدل باملطابقة وال االلتزام وامنا قلنا ال يدل بالتضمي الن داللة التضمن هي داللة املسمى شيء فدل 
اللفظ على جزء مسماه واجلزء إمنا يصدق إذا كان املسمى كال ألنه مقابلة ومدلول لفظ العموم ليس كال كما 

  عرفت فال يكون زيد جزءه فال يدل عليه تضمنا 
موم على زيد بشيء من هذه الثاللة والدالالت القاصرة فيها تبطل ان يدل لفظ فتبني بطالن داللة لفظ الع

العموم مطلقا وقد سار هذا السؤال غورا وجندا ومل أر من أجاب عنه اال الشيخ مشس الدين االصفهاين يف شرح 
  احملصول 

ك يف لفظ مفرد دال على معىن فقال انا حيث قلنا ان اللفظ أما ان يكون داال باملطابقة والتضمن أو االلتزام فذل
  ليس ذلك املعىن هو نسبة بني مفردين 

  وذلك إلثبايت ههنا فال ينبغي أن يطلب ذلك 
ا املشركني يف قوة مجلة من القضايا وذلك الن مدلوله اقتل هذا املشرك  وإذا عرفت هذا فاعلم ان قوله واقتلو

ت جبملتها فهي ال تدل على قتل زيد املشرك ولكنها واقتل هذا املشرك إىل آخر األفراد وهذه الصيغ إذا اعترب
تتضمن ما يدل على قتل زيد املشرك ال خبصوص كونه زيدا بل بعموم كونه فردا ضرورة تضمنه لقتل زيد 

املشرك فان من مجلة هذه القضايا وهي جزء من جمموع تلك القضايا فتكون داللة هذه الصيغة على وجهني قتل 
يدل على ذلك الوجوب والذي هو يف ضمن ذلك اجملموع هو دال على ذلك مطابقة  زيد املشرك لتضمنها ما

دقيق الكالم وليس ذلك من قبيل داللة التضمن بل هو من قبيل داللة املطابقة    قال فافهم ذلك فانه من 
ت فإذا فائدة إذا ثبت ان مدلول صيغ العموم كلية ال كل فافهم ذلك يف الضمائر بأسرها وصيغ اجملموع النكرا

قال السيد لعبيده ال خترجوا ليس املراد ال خيرج كلكم من حيث هو كل بل املراد هبذه الواو اليت هي ضمري يف 
اخرجوا كل واحد على حالة وكذلك اخلرب بالنفي مثل ال اغضب عليكم فاملراد ثبوت احلكم لكل فرد مما دلت 

اال اليوم فاملراد أكراما كل واحد واحد مما دل عليه هذه الكاف وكذلك مجوع النكرات فإذا قال ألكرمن رج
عليه رجال ومنه قوله تعاىل عليكم أنفسكم أي على كل واحد واحد بنفسه وليس املراد اجملموع وإذا تقرر 

ذلك فنقول إذا قال القائل اقتلوا زيدا فقد أمر كل فرد فرد بقتل زيد ألن يف اقتلوا ضمريا يعود على كل فرد 
  إذا عرفت هذا فهنا سؤال وتقريره يف قوله مثال اقتلوا املشركني عموما احدمها يف املشركني فرد كما قلناه و

والثاين يف املأمورين بقتلهم وداللة العموم كلية كما عرفت فيكون أمر كل فرد من املؤمنني بقتل كل فرد من 
  املشركني والفرد الواحد ال يقدر ان يقتل كل 

كليفا باملستحيل وهو غري واقع وقد قال االصفهاين شارح احملصول يف جوابه ان فرد من املشركني فيكون ذلك ت
هذا وان كان ظاهر اللفظ اال ان العقل دل على خالفه فيحمل على املمكن دون املستحيل قال والدي أيده اهللا 

   وعندي ان السؤال ال يستحق جوابا الن الفرد الواحد من املسلمني يقدر ان يقتل مجيع املشركني
املقدمة الرابعة املتأخرون أو من قال منهم زعموا ان العام يف األشخاص مطلق باعتبار األزمان والبقاع 

واألحوال واملتعلقات وقالوا ال يدخلها العموم اال بصيغة وضعت هلا فإذا قال اقتلو املشركني عم كل مشرك 



ذمة وال خصوص املكان حىت يدل على حبيث ال ينفي فرد وال يعم األحوال حىت يقتل يف حال اهلدنة وال
املشركني يف ارض اهلند مثال وال الزمان حىت يدل على يوم السبت أو األحد مثال وقد شغف الشيخ أبو العباس 
القرايف هبذا البحث وظن انه يلزم من هذه القاعدة انه ال يعمل جبميع العمومات يف هذا الزمان ألنه قد عمل هبا 

رج عن عهدته بالعمل به يف صورة وقد وافق على هذه القاعدة اآلمدي فانه قال يف يف زمان ما واملطلق خي
الكالم على قول الصحايب هل هو حجة جوابا عن االحتجاج بقوله عليه السالم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم 

ا يف أشخاص الصحابة فال داللة فيه على  عموم االهتداء به اهتديتم ما نصه اخلرب األول يعين هذا وان كان عام
يف كل ما يقتدي فيه انتهى وردها مجاعة منهم الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يف شرح العمدة واستدل حبديث 

أيب أيوب ملا قدم الشام فوجد مراحيض قد بنيت قبل القبلة على ان أبا أيوب وهو من أهل اللسان والشرح 
شخاص عاما يف األمكنة على خالف ما قرره القرايف وهذا هو فهم املعموم يف األمكنة يعين فيكون العام يف األ

الذي اقتضاه كالم اإلمام فانه قال يف كتاب القياس جوابا عن سؤال سائل قلنا ملا كان أمرا جبميع االقيسة كان 
متناوال ال حمالة جلميع األوقات واألقدح ذلك يف كونه متناوال جلميع االقيسة وقد وقع يل مرة يف التمسك 

لردها حبديث ابن املعلى حيث دعاه النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يف الصالة فلم جيبه فقال عليه الصالة و 
ا يف األحوال ألنه احتج عليه باآلخر هو يف حالة    السالم أمل يقل اهللا احلديث فقد جعله صلى اهللا عليه و سلم عام

اء يف هذه اآلية من صيغة إذا فإهنا ظرف واألمر معلق هبا الصالة لكن ظهر يل اآلن ان العموم يف األحوال إمنا ج
وهي شرط ايضا واملعلق على شرط يقتضي التكرار والظرف يشمل مجيع األوقات ويلزمها األحوال وقررت 
مرة أخرى ان هذه القاعدة إمنا تنقدح يف سياق اإلثبات كقوله اقتلوا املشركني ال فيما إذا كان فعال يف سياق 

لو قيل ال نقتل مسلما فإن الفعل يدل على الزمان إذ هو أحد جزئيه وقد دخل عليه حرف النفي النفي كما 
فعمم كل زمان فصار العام يف األشخاص يف سياق النفي عاما يف األزمان ألن حكم الفعل حكم النكرة وهي يف 

ادمة مبنعها ولكن ما جعله سياق النفي للعموم والذي نقوله اآلن يف هذه القاعدة أهنا حق ال سبيل إىل املص
القرايف الزما عليها غري مسلم له وذلك الن املقصود ان العام يف األشخاص مطلق يف األحوال واألزمنة والبقاع 
ا ال يعمل به يف تلك األشخاص مرة أخرى  مبعىن انه إذا عمل به يف األشخاص يف حالة ما يف زمان ما يف مكان م

ه لو مل يعمل به لزم التخصيص يف األشخاص فالتوفية بعموم األشخاص ان ال أما يف أشخاص أخر فيعمل به ألن
يبقى شخص ما يف أي زمان ومكان وحال اال حكم عليه والتوفيه بإطالق ان ال يتكرر ذلك احلكم فكل زان 

ن تكرر جيلد إذا جلدناه ال جنلده مرة ثانية يف مكان آخر أو زمان آخر أو حالة أخرى اال إذا زنا مرة أخرى ال
جلده ال دليل عليه والفصل مطلق هذا ما قرره اإلمام اجلليل عالء الدين الباجي ونقله عنه والدي أطال اهللا 

  بقاءه يف كتابه أحكام كل وهو من انفس خمتصراته 
قال وقال الباجي هذا معىن القاعدة وبه يظهر ان ال إشكال عليها ومل يلزم من االطالق يف شيء منع التعميم يف 

ريه قلت وغالب ظين أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يف شرح اإلمام ذكر هذا التقرير بعينه مث قال الشيخ غ
اإلمام والدي أيده اهللا وقد يعترض على هذا التقرير بان عدم تكرار اجللد مثال معلوم من كون االمر ال يقتضي 

ا غري ان فال يصلح ان يكون ذلك تأويال لقوهلم العام التكرار وبان املطلق هو احلكم والعام هو احملكوم عليه ومه



مطلق قال فينبغي ان يهذب هذا اجلواب وجيعل العموم واإلطالق يف لفظ واحد بأن يقال احملكوم عليه هو الزاين 
  مثال أو املشرك فيه أمران 

  أحدمها الشخص 
الشخص ال عموم الصفة والصفة باقية والثاين الصفة كالزنا مثال وأداة العموم ملا دخلت عليه أفادت عموم 

على إطالقها فهذا معىن قوهلم العام يف األشخاص مطلق يف األحوال واألزمنة والبقاع أي كل شخص حصل منه 
مطلق زنا حد وكل شخص حصل منه مطلق شرك قتل بشرطه ورجع العموم واالطالق إىل لفظة واحدة 

فافهم ذلك مث انه مع هذا ال نقول كون الصفة مطلقة حيمل  باعتباره مدلوليها من الصفة والشخص املتصف هبا
على بعض مسماها ألنه يلزم منه إخراج بعض األشخاص نعم لو حصل استغراق األشخاص مل حيافظ مع ذلك 

سلم  على عموم الصفة ال طالقها وهكذا احلديث الذي متسك به الشيخ تقي الدين وهو قوله صلى اهللا عليه و 
لة بغائط وال بول االستقبال مطلق وبدخول النهي عليه صار عاما فكل استقبال منهي عنه ال تستقبلوا القب

واالستقبال يف الشام أو غريه لو اخرج لبطل العموم فأدرجه يف النهي من جهة إرادة العموم ال من جهة عموم 
  موضوعه 

السالمة مذكرا كان أو مؤنثا  املقدمة اخلامسة اتفقت النحاة على ان أربع صيغ من مجوع التكسري وان مجوع
وفعلة يعرف األدىن ... بأفعل وبأفعال وأفعلة ... للعلة وهي العشرة فما دوهنا وهي اليت جيمعها قول الشاعر 

  ... فهذه اخلمس فاحفظها وال تزد ... وسامل اجلمع أيضا داخل معها ... من العدد 
  حنو أفلس وأمحال وأرغفة وصبية ومسلمني ومسلمات 

ا شاهبها للعموم وكذلك  واتفق األصوليون القائلون بالعموم وهم اكثر محلة الشريعة على ان صيغة املشركني وم
ا نقلته األخرى  األمحال واألرغفة فقد يقال هذان فرقتان عظيمتان تنقل عن العرب وكل واحدة نقلت عكس م

ل إىل تكذيب كل واحدة من هاتني فأين العموم الذي هو غري متناهي األفراد من العشرة فما دوهنا وال سبي
الفرقتني العظيمتني فما وجه اجلمع بني كالميهما واجلواب ما ذكره امام احلرمني وقال انه الذي استقر عليه 

  نظره يف 

حماولة اجلمع بني مسالك األئمة يف ذلك وهو ان قول النحاة إهنا للعشرة فما دوهنا إمنا هو فيما إذا كان اجلمع 
كني وأمحال ونقل االصوليني إمنا هو حال التعريف باأللف والالم فإنه حينئذ يعم كل مجع وذلك منكرا حنو مشر

مبنزلة رجل املنكر فإنه للواحد من بين آدم وبالتعريف يعم كل فرد واما اجلمع حال التنكري فال يقول فيه 
اب العموم فالسؤال عليه منقدح بالتعميم اال من شذ كاجلبائي أو ممن محل املشترك على معنييه وجعل ذلك من ب

  حيتاج إىل جواب 
ولقائل ان يقول الفقهاء على أن من أقر بدراهم قبل منه تفسريها بثالثة وهي مجع كثرة واقله باتفاق النحاة أحد 

عشر فما اجلمع بني الكالمني اللهم اال ان يدعي الفقيه ان العرف شاع يف إطالق دراهم على ثالثة واشتهر 
عرفية وهي مقدمة على اللغوية وال يكفيه ان يقول إطالق مجع الكثرة على القلة يصح جمازا  فصار حقيقة

واالصل برآة عما زاد فقبلناه تفسريه بثالثة لذلك النا نقول ال يقبل من الالفظ حبقائق االلفاظ يف األقارير 
ال يقبل منه التفسري بفلس واحد  وان صح إطالق اجلمع على الواحد التفسري باجملاز اال ترى ان من أقر بأفلس 



  جمازا 
  املقدمة السادسة داللة العموم قطعية عند مجاعة وظنية عند آخرين 

  واشتهر قول الشافعي أهنا ظنية 
وقال امام احلرمني يف أوائل العموم الذي صح عندي من مذهب الشافعي ان الصيغ العامة لو صح جتردها عن 

امنا التردد فيما عدا األقل من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن املخصصة القرائن لكانت نصا يف االستغراق و
نلتفت إىل شرح احلد الذي  وكذلك ذكر الكيال يف تعليقه يف األصول وقد جنز ما قصدنا إيراده من املقدمات فل

  ط اورده يف الكتاب فنقول قوله لفظ جنس ويؤخذ من التعبري به ان العموم عنده من عوارض االلفاظ فق
  فان قلت فقد نص بعد ذلك على جواز ختصيص العلة واملفهوم والتخصيص فرع العموم 

قلت أجاب االسفرايين شارح الكتاب بأنه أطلق العموم هناك على سبيل اجملاز وكالمه هنا يف مدلوله احلقيقي 
جلني أو جمموعة وقوله يستغرق فصل خيرج به النكرة يف سياق االثبات سواء كانت مفردة كرجل أو مثناة كر

كرجال أو عددا خلمسة فإهنا ال تستغرق مجيع ما يصلح له وامنا تتناوله على سبيل البدل قلنا عمومان عموم 
استغراق وهو الذي تتكلم يف تعريفه وعموم بدل كما ذكرناه يصدق على كل واحد بطريق البدلية وخرج هبذا 

فضال عن ان يستغرقها وقوله مجيع ما يصلح له احترازا  الفصل ايضا املطلق فإنه ال يدل على شيء من األفراد
ا ال يصلح فإن عدم استغراق ما ملن يعقل إمنا هو لعدم صالحيتها له اعين لعدم صدقها عليه وقوله بوضع  عن م

واحد احتراز عن اللفظ املشترك وماله حقيقة وجماز وتقرير ذلك ان العني وضعت مرة للباصرة وأخرى للذهب 
هلما فإذا قال رأيت العيون وأراد الباصرة دون الذهب أو عكسه فإهنا مل تستغرق مجيع ما يصلح هلا فهي صاحلة 

مع كوهنا عامة الن الشرط هو استغراق األفراد اخلاصة من شخص واحد وقد وجدوا الذي مل يدخل فيها هو 
ا القيد إدخال بعض األفراد افراد وضع آخر فال يضر وما له حقيقة وجماز يعمل فيه هذا العمل فاملقصود هبذ

فاإلخراج هكذا قرره االسفرايين شارح هذا الكتاب وهو تقرير حسن اجتنب غريه هذا شرح احلد وقد أورد 
  عليه أمورا 

أحدها انه اخذ فيه لفظه مجيع وكذلك لفظة ما ومها من مجلة املعرف واخذ املعرف قيدا يف املعرف باطل أورده 
  متعذر االصفهاين وادعى ان جوابه 

والثاين ان االستغراق هو العموم واملستغرق والعام لفظان مترادفان فال حيصل مبا ذكره اال تعريف لفظي وهو 
تبديل لفظ بلفظ آخر وليس ذلك بتعريف حقيقي ال حدى وال رمسي واجيب عنه بانا ال نسلم ترادف العموم 

ري مترادفني وان اشتركا يف بعض اللوازم واالستغراق فان العموم لغة هو الشمول والشمول واالستغراق غ
سلمنا لكن جيوز تعريف العام املصطلح عليه باملستغرق اللغوي وحينئذ فهما غري مترادفني الن الكالم يف معىن 

  املستغرق 

  لغة ويف معىن العام اصطالحا 
تغرق مجيع ما يصلح والثالث انه ينتقض بالفعل الذي ذكر معه مفعوال به كقولنا ضرب زيد عمرا فإنه لفظ يس

له وليس بعام وهذا ضعيف جدا ألنه مل يستغرق مجيع ما يصلح له إذ ليس شامال جلميع أنواع الضرب الصادر 
  من زيد الواقع على عمرو وامنا دل على مطلق صدور ضرب من زيد ووقوعه على عمرو 



  صلح وهو أفراد العدد وليس بعام والرابع انه ينتقض بأمساء األعداد الن لفظ املئة لفظ مستغرق جلميع ما ي
ا يصلح له يدفعه فان لفظ املائة ال يتناول اال بعض ما صلح له و هو املئة الواحدة ليس  واجيب عنه بأن قولنا م

  متناوال لكل واحدا من أفراد املئتني على سبيل االستغراق 
لفظ العموم ال يصلح لواحد واحد واخلامس ان مراده بقوله املستغرق لفظ العموم بال شك وهو غري جائز الن 

من آحاده فانه مل يوضع لواحد وال الثنني وامنا يصلح للجميع أورده النقشواين قال االصفهاين وهو مندفع 
بتفسري الصالحية فمن أورده مل يفهم معناها فانه ليس املراد بالصالحية اال ان الرجال يصلح ألفراد هذا الصنف 

   وال يصلح لغريهم واهللا اعلم
  قال وفيه مسائل 

األوىل ان لكل شيء حقيقة هو هبا هو فالدال عليها املطلق وعليها بوحدة معينة املعرفة وغري معينة النكرة ومع 
  وحدات معدودة العدد مع كل جزئيها العام 

ك هذه املسالة يف الفرق بني العام واملطلق والنكرة واملعرفة والعدد فنقول لكل شيء حقيقة هبا هو وهو تل
احلقيقة مغايرة لكل ما عداها من األمور الالزمة هلا واملفارقة كاإلنسانية فإهنا من حيث هي حقيقة مغايرة 

  للوحدة والكثرة وإن مل تنقل عن أحدمها إذا عرفت هذا فاللفظ الدال على تلك احلقيقة 

أة والدال على تلك من حيث هي من غري اعتبار من عارض عوارضها هو املطلق كقولنا الرجل خري من املر
احلقيقة مع وحدة معينة شخصية أو نوعية أو جنسية املعرفة والدال عليها مع وحدة غري معينة النكرة مثل رأيت 

رجال والدال عليها مع وحدات أي مع كثرة أما ان تكون تلك الكثرة معدودة أي حمصورة أوال فان كانت 
ة بل استوعبت مجيع جزئيات تلك احلقيقة فهو العام حمصورة فهي العدد كمائة وعشرة وان مل تكن معدود

كالرجال واملسلمني وقد عرفت من هذا التقسيم الفرق بني املطلق والنكرة ومن الناس من زعم انه ال فرق 
  بينهما وعليه جرى اآلمدي وهذا التقسيم فيه مناقشات 

ط شيء وهي املطلقة وماهية الشرط ال أحدها انه غري حاصل وذلك الن املاهية على ثالثة أقسام ماهية بال شر
شيء وهي اجملردة عن مجيع األعراض واللواحق كالوحدة والكثرة وغريمها والتقسيم املذكور ال يشمل إال 

  املاهية املطلقة وأمهل اآلخرتني 
 والثاين أنه يقتضي وقوع التماثل بني العدد واملعرفة والعام أي ال يصدق احدمها على اآلخر ألن هذا شأن

التقسيم وليس كذلك فان العام قد يكون معرفة كالرجالة وقد يكون نكرة حنو كل رجل والعدد قد يكون 
  معرفة حنو اخلمسة أو نكرة كخمسة 

الثالث انه اعترب الوحدة يف مدلول املعرفة ومدلول النكرة وذلك يوجب خروج حنو الرجلني والرجال عن حد 
متعدد وهو باطل ويوجب خروج حنو رجلني ورجال عن حد النكرة وهو املعرفة ألنه اعترب األحدة فيها وهذا 

  باطل 
ا لغريهم وأين للمكان ومىت للزمان    قال الثانية العموم إما لغة بنفسه كأي للكل ومن للعاملني وم

  الذي يفيد العموم إما أن يفيده من جهة اللغة أو العرف أو العقل 
نه أما ان يدل عليه بنفسه لكونه موضوعا له أو بواسطة اقتران قرينة القسم األول املفيد لغة وهو على ضربني أل



به الضرب األول ما يدل عليه بنفسه وهو نوعان ألنه إما أن يكون شامال للكل أي جلميع املفهومات أو ال 
  يكون 

يف كل ما األول أن يكون شامال جلميع املفهومات وذلك كلفظ أي فإهنا تشمل العاملني وغريهم فيقبل العموم 
دخلت عليه من اجلنسني وكذلك لفظة كل ومجيع والذي واليت وسائر ان كانت مأخوذة من سور املدينة وهو 

احمليط هبا كما جزم به اجلوهري وقد عدها القاضي يف خمتصر التقريب من الصيغ فإن كانت مأخوذة السؤر 
يف احلديث امسك أربعا أو فارق سائرهن  باهلمز وهو البقية فال تعم وذلك هو املشهور يف استعمال الفصحاء

  أي باقيهن 
قلت وال ادري كيف يستفاد العموم من لفظة مجيع فإهنا ال تضاف اال إىل معرفة تقول مجيع القوم ومجيع قومك 

  وال تقول مجيع قوم ومع التعريف باأللف والالم أو اإلضافة يكون العموم مستفادا منها ال من لفضه مجيع 
ان تكون استفهامية أو شرطية فان كانت موصولة أو صفة أو حاال أو مناداة فإهنا ال تعم مثل  تنبيه شرط أي

مررت بأيهم قام أي بالذي قام ومررت برجل رجل مبعىن كامل ومررت بزيد أي رجل بفتح أي ملعىن كامل 
  ايضا ويا أيها الرجل والنوع 

  الثاين ان ال يكون شامال للكل وهو على وجهني 
ان خيتص بأوىل العلم كلفظة من فإهنا وضعا ختتص بالعاملني بكسر الالم وقد تستعمل يف غري العاملني احدمها 

للتغليب أو غريه كقوله تعاىل فمنهم من ميشي على بطنه وشرط من أيضا ان تكون استفهامية أو شرطية فإن 
ذكور واإلناث واألحرار والعبيد كانت نكرة موصوفة أو كانت موصولة فإهنا ال تعم ومن املشار إليها تعم ال

  على الصحيح 
  والثاين ان يكون خمتص بغري أويل العلم وهو ايضا على وجهني ألنه اما أن يعمهم أو خيتص ببعضهم 

  األوىل ان يعمهم وهي لفظة ما االمسية فإهنا تفيد العموم إذا كانت 

ا رأيت فيفيد العموم فيما عدا العاملني من الزم ان واملكان واجلماد والذات وقد تتناول أوىل معرفة حنو هات م
  العلم ايضا 

الثاين ان خيتص عمومه ببعضهم فأما ان خيتص باألمكنة حنو ان جتلس اجلس ومنه حيث وأين أو باألزمنة مىت 
  تقول مىت تقم أقم 

ته مىت فإن قلت قد جعلتم هذه الصيغ للعموم يف األصول وخالفتم ذلك يف الفروع بدليل ان من قال المرأ
قمت أو حيث أراين قمت فأنت طالق ال يقع عليه اال واحدة ويقتضي ما قررمت تكرار الوقوع بتكرار القيام 

كما لو قال كلما قلت ليس من الزم العموم التكرار يف كلما فلخصوصية كل لداللتها على كل فرد فيتعلق به 
ا مهمات نبه عليها والدي رمحه اهللا يف كتابه املوضوع يف  احلكم وليس ذلك يف شيء من صيغ العموم غريها وهن

أحكام كل وهو كتاب جليل وحنن نورد هنا مما يتعلق به صيغة األصول منها ما يتهذب به النظر فتقول أطلق 
ا كل فال يدخل اال على ذي جزئيات وأجزاء ومدلوهلا يف  األصوليون هذه الصيغ وأن مدلوهلا كل فرد فأم

من اجلزئيات أو األجزاء أو قد تضاف لفظا إىل نكره مثل كل امرئ مبا كسب  املوضعني اإلحاطة بكل فرد
اال كل شيء ما خال ... رهني وكل شيء فعلوه يف الزبر وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه وخنرج له وقال لبيد 



  ... وكل نعيم ال حمالة زائل ... اهللا باطل 
بن زهري    ... يوما على آلة حدباء حممول ... مته كل ابن أنثى وان طالت سال... وقال كعب 

ومعىن العموم يف هذا القسم كل فرد ال اجملموع وكل ال داللة هلا اال على كل فرد وهي نص يف كل فرد مما 
دلت عليه تلك النكرة مفردا كان أو تثنية أو مجعا ويكون االستغراق للجزئيات مبعىن ان احلكم لكل جزء من 

  مع ذلك احلكم على اجملموع الزما كقولنا  جزئيات النكرة وقد يكون

كل مشرك مقتول وقد ال يلزم كقولنا كل رجل يشبعه رغيف وكال األمرين ليس من لفظ كل بل يظهر ذلك 
من معىن الكالم وقد يضاف كل لفظ إىل معرفة لقوله تعاىل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقوله صلى اهللا عليه و 

دي كلكم جائع اال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم يا عبادي كلكم عار اال من سلم حكاية عن ربه يا عبا
كسوته فاستكسوين اكسكم وكالم اكثر األصوليني يقتضي ان كال يف هذه احلالة مثلها حالة اإلضافة إىل نكرة 

الة اجملموع يف الداللة على كل فرد واقتضى كالم بعض االصوليني وابن مالك من النحاة ان مدلوهلا يف هذه احل
قال الشيخ اإلمام والدي أطال اهللا بقاه والذي يظهر أهنا إذا أضيفت إىل معرفة فإن كان مفردا كانت الستغراق 

أجزائه ويلزم منه اجملموع ولذلك يصدق قولنا كل رمان مأكول وال يصدق كل الرمان مأكول لدخول قشره 
ضربا ما وال يصدق كل الرجل مضروب اال  وبعبارة أخرى يصدق كل رجل مضروب إذا ضربت كلما واحد

إذا أضربت مجيع أجزائه وان كانت املعرفة املضاف إليها مجعا احتمل ان يراد اجملموع كما يف قولنا كلكم بينكم 
درهم وان يراد كل فرد كقوله صلى اهللا عليه و سلم كلكم راع ولذلك فصله بعد ذلك فقال لسلطان راع 

واالحتمال الثاين اكثر فيحمل عليه عند اإلمكان وال يعدل األول اال بقرينة ومن والرجل راع واملرأة راعية 
أمثلة بعض االصوليني كل أعضاء البدن حيوان واملراد اجملموع كما يف كلكم بينكم درهم وهذا حيتاج إىل مساع 

يل قبلكم كلكم من العرب لكن كالم النحو بني منطبق عليه قال ابن السراج يقول ان خريهم كلهم زيد وان 
  مخسني درمها واملراد اجلمع ال كل فرد 

واعلم انك إذا اثبت حكما جلزء أو أجزاء مث أخذت مجلة من تلك األجزاء أو اجلزئيات ال يلزم ان يثبت هلا 
ا فيه األلف والالم وأريد احلكم  ذلك احلكم بل قد يثبت حبسب ما يدل عليه الدليل إذا أدخلت كال على م

هل نقول ان األلف والالم هنا يفيد العموم وكل تأكيدها أو أهنا هنا لبيان احلقيقة حىت يكون على كل فرد ف
  ناسيا كل من األمرين حمتمل قال الشيخ اإلمام 

والدي اعزه اهللا وقد يقال بأن األلف والالم تفيد العموم يف مراتب ما دخلت عليه وكل تفيد العموم يف أجزاء 
  كل من املراتب 

كل الرجال أفادت األلف والالم استغراق كل مرتبة من مراتب الرجل وأفادت كل استغراق اال فإذا قلت 
آحاد فيصري لكل منهما معىن وهو أوىل من التأكيد ومن هنا يظهر أهنا ال تدخل على املفرد املعرف باأللف 

  والالم إذا أريد بكل منهما العموم 
   يكن هل يفيد نفي كل واحد واجملموع فان قلت فقوله صلى اهللا عليه و سلم كل ذلك مل

قلت قد ظهر لك مبا أنه يفيد نفي كل واحد فإن ذلك إشارة إىل املذكور وهو قول ذي اليدين أقصرت الصالة 
أم نسيت فاملذكور القصر والنسيان وعاد اسم اإلشارة املفرد عليه فيفيد نفي كل واحد ألن داللة العموم إذا 



و معرفه نص يف واحد ملا سبق وههنا التقدير كل املذكور مل يكن وهو مفرد فلذلك أضيفت كل إىل مفرد نكره أ
ال حيتمل نفي اجملموع فقط ولو كان موضعه مجع معرف الحتمل نفي كل واحد ونفي اجملموع وإن كان األظهر 

... عى قد أصبحت أم اخليار تد... نفي كل واحد ملا سبق ونظري ذلك مما يفيد لفي كل واحد قول الشاعر 
  ... على ذنبا كله مل اصنع 

فمدلوله ايضا نفي كل واحد ويعرب عن هذا بعموم السلب عام لكل األفراد من انه حكم بالسلب على كل فرد 
ما كل ما يتمىن املرء ... وهذا فيما إذا تقدمت كل على النفي واما إذا تقدم النفي على كل كقول املتنيب 

  ... يدركه 
  ... ل رأي الفىت يدعو إىل الرشد ما ك... وقول اآلخر 

ا جاء القوم كلهم وليس كل بيع حالال فإنه ال يفيد العموم وهو املسمى بسلب  وقولنا ما جاء كل القوم وم
العموم أي يفيد سلب العموم ال عموم لسلب وذكروا يف سببه طرقا مل يرتضها والدي الشيخ اإلمام واختار 

  طريقا 

ا يتمىن املرء يدركه سالبة حمصلة نقيض املوجبة احملصلة غريها قررها يف أحكام كل وه ي ان قولنا مثال ما كل م
واملوجبة احملصلة تقتضي العموم فال يقتضيه نقيضها وكذلك قولك مل يقم كل إنسان سالبة حمصلة معناها نقيض 

ام كل إنسان معناه احلكم على كل فرد بالقيام فيكون  ملعىن املوجبة احملصلة وهي قولك قام كل إنسان وقولك ق
احملكوم به يف السالبة احملصلة نقيض قيام كل فرد ونقيض الكلي جزئي فيكون مدلوله سلب القيام عن بعضهم 

ألنه النقيض وهذا خبالف ما إذا تأخر السلب عن كل كما تقدم من قوله صلى اهللا عليه و سلم كل ذلك مل 
  يكن 

  وقول الشاعر 
   سلب العموم وعموم السلب كله مل اصنع فقد بان الفرق بني

  واعلم ان النهي والنفي من واد واحد ومقتضى ذلك ان يطرد حكم النفي يف النهي 
ال تضرب كل رجل أو كل الرجال يكون النهي عن اجملموع ال عن كل واحد ويتعدى هذا إىل سائر  فإذا قلت 

  ت النهي لكل فرد األصوليون قالوا صيغ العموم كقولك ال تضرب الرجال اال ان يكون هناك قرينة تقتضي ثبو
  داللة العموم كلية ولذلك يستدل هبا يف النفي والنهي وما ذكرناه يرد عليهم 

قلت وهذا الذي أوردناه من التفرقة بني تقدم النفي على كل وتأخره عنها هو الذي ذكره البيانيون وارتضاه 
ر اال ان لقائل ان يقول ما برحت العلماء سلفا وخلفا الشيخ اإلمام والدي أيده اهللا وهو ان كان يف غاية الظهو

تستدل بقوله تعاىل وال تقتلوا أوالدكم وال تقتلوا النفس ونظائر ذلك على إثبات احلكم لكل فرد ومل يقل أحد 
  ان ذلك هني عن اجملموع وقال 

ل واهللا ألوطئت كل واحدة اهللا تعاىل واهللا ال حيب كل خمتال فخور واملراد كل واحد وكذلك فإن أصحابنا لو قا
منكن يكون موليا من كل واحدة ويتعلق بوطء كل واحدة احلنث ولزوم الكفارة وهذا كله يشهد لعدم التفرقة 

  بني النفي وتأخره 
مث اعلم ان ما قدمناه من انه إذا تقدم النفي على كل ال يدل على االستغراق شرطه ان ال ينتقض النفي باال فلو 



ول فاالستغراق باق كما لو مل يدخل النفي قال اهللا تعاىل ان كل من يف السموات واألرض اآلية انتقض قبل احملم
فاملراد ان كل واحد آنيه عبد وان كان النفي متقدما لكن ألجل االستثناء وسببه ان النفي إمنا هو احملمول 

ا بعد اال ال تسلط للمنفي عليه فما بعد اال مثبت وهو يف اال ستثناء املفرغ مسند إىل ما قبلها وتسلطه عليه وم
  وهو كل فرد كما كان يف اجلملة 

  قيل دخول النفي واالستثناء فهذا ما أوردنا إيراده من الكالم على صيغة كل 
قال الشيخ اإلمام ومن لطيف القول فيها أهنا لالستغراق سواء كانت للتأكيد أم ال واالستغراق ألجزاء ما 

زيئاته ان كان نكرة فانك إذا قلت رأيت زيدا كله كانت الستيعاب أجزائه دخلت عليه ان كان معرفة وجل
  وكذلك أخذت العشرة كلها 

وقولك رأيت كلهم وكلهم قائم وكل القوم ضارب وحنوه من سائر الصور دخوهلا على املعرفة من هذا القبيل 
رقها املعرفة كما هي الستغراق ألنك لو حذفتها لكان الشمول حاصال فكانت الستغراق تلك األفراد اليت استغ

  أجزاء العشرة وزيد 
وإذا قلت كل رجل قائم وما أشبهه من دخوهلا على النكرة كانت الستغراق جزئيات تلك احلقيقة اليت أضاف 

  إليه واحد منهما 

كرة قلت وما ذكرناه من التفرقة بني إضافة كل إىل معرفة فيكون الستغراق أجزاء ما دخلت عليه أضافتها إىل ن
ا ذكروه وقرره والدي رضي اهللا عنه وارتضاه وملعترض ان يقول قال اهللا تعاىل كل الطعام  فيكون جلزيئاته هو م

كان حال لبين إسرائيل واملراد اجلزئيات ال األجزاء وقال صلى اهللا عليه و سلم كل الطالق واقع اال طالق 
  املعتوه 

أضيفت إىل معرفة فتكون إلحاطة األجزاء ومما يستفاد يف  احلديث هذا القول يف كل وأما مجيع فمثل كل إذا
مجيع ان ابن الفارض يف كتابه النكت قال مجيع وان كانت مثل كل يف إفادة االستغراق اال أهنا تفارقها فينا عدا 

  ذلك فان الزجاج حكى عن املربد ان قوله فسجد املالئكة كلهم يفيد وقوع السجود منهم فقط 
  د اهنم سجدوا جمتمعني ويؤيده انه جعل االفتراق يف مقابلة يف قوله حتسبهم مجيعا وقلوهبم شىت وقوله أمجعون يفي

قلت والقول بان لفظ مجيع بدل على احتاد الزمن غريب مل أره يف غري هذا الكتاب وامنا يعرف ذلك يف لفظ 
واالستفهاميتان مثل كل جمموع واما األلف والالم واملوصوالت كلها فمثل كل وكذلك من وما الشرطيتان 

  ايضا تعم كل فرد وحتيط به 
هذا ما ذكره والدي يف من ولقائل ان يقول من صاحلة للمذكر واملؤنث واملفرد واملثىن واجملموع هذا حظ منها 
وحظ النحوي منها وحظ األصويل أهنا للعموم فهل العموم يف مجيع هذه املراتب أو يف اآلحاد ويظهر فائدة إذا 

  خل داري من هذين فاعطه درمها قال من د

  فان قلنا باألول أعطينا كل واحد درمها 
وان قلنا بالثاين أعطينا كل واحد درمها بدخوله ونصف درهم بدخوله مع اآلخر وان دخل ثالثة فعلى الثاين 
يغة نعطيهم ثالثة بدخول اآلحاد كل واحد درمها ودرمها بدخول الثالثة لكل واحد منه الثلث وثالثة الن ص

األثنينية فيهم ثالثة فيستحقون هبا ثالثة لكل درهم فمجموع ما يستحقون تسعة وعلى هذا القياس وفيه احتمال 



ال تدل على اإلفراد واحدا واحدا وامنا تستغرق ما  آخر وهو انه ال يعطي اجملموع اال درمها ومأخذه ان من 
  صلحت له 

يما يظهر اال ان يقال وهذا البحث مسعته من والدي ومل يذكره يف أحكام  كل ومل أره منقوال وال ملخص عنه ف
يما يصلح وهو يصلح لألفراد وجمموع  ال عموم هلا اال يف مراتب األفراد لكن األسبق إىل الفهم أهنا عامة ف

األفراد و ان كانوا ال يتناهون ولكل مرتبة من مراتب املثىن واجملموع دون النهاية فليبحث عن ذلك واما أي 
ومهما وأين فمدلوهلا كل فرد ال على سبيل اإلحاطة فهي ختالف كال يف هذا املعىن والدليل على ذلك انك ومىت 

ال بالواو ويقول أكل الرجال عندك زيد وعمر وخالد بالواو وال بأم  تقول أي الرجال عندك أزيد أم عمرو بأم 
ه وأي ال تقتضيه ومن هنا جاء التكرار فدل على الفرق بني مدلوليها فكل تفيد مشول احلكم لكل ما دخلت علي

يف كل وكلما ومل جييء يف أي وحنوها حىت لو قال أي وقت دخلت الدار فأنت طالق فدخلت مرة بعد أخرى مل 
  يتكرر الطالق ولو قال كلما دخلت أو كل وقت دخلت فدخلت مرة بعد أخري تكرر 

ال بعينه فهي واملطلق سواء فإن قلت فإذا كانت أي ال تدل على التكرار وامنا تدل على  أحد ما دخلت عليه 
  وكل منهما عمومه على البدل ال على الشمول والكالم إمنا هو يف عموم الشمول 

قلت املطلق والنكرة اليت ال عموم فيها ال تعرض هلا لألفراد وامنا يدل املطلق على املاهية وان دلت النكرة مع 
  ذلك على وحدة فال عموم فيها فمطلق 

ال الو قت ال داللة له على فرد وال افراد ووقت املنكر يدل على واحد غري معني وال عام فإرادة املفيد فيهما 
  ينايف اللفظ بل يزيد عليه وهذا هو مدلول إذا فإهنا تدل على مطلق الزمان املستقبل وال تنايف احلمل على الفور 

العوضية واما مىت وأي حني وأي زمان فلم  وهلذا اختلف الفقهاء هل حتمل عليه وهل تصرف إليه بقرينة
يترددوا فيها ليل جعلوها صرحية يف جواز التراخي وسببه ما أشرنا إليه فإهنا دالة على اإلفراد وان كل واحد من 

الوقت داخل حتت مدلوهلا فارادة بعضها دون بعض خمالف ملقتضى اللفظ واما ثبوت احلكم ألحدها مع ثبوته 
د على التعميم اختصت به كل وهذا أمر معقول ال ينكر وتأمل االلفاظ تدل له فإنك إذا لآلخر فهذا أمر زاي

  قلت أحد الرجلني احتمل ان يريد واحدا معينا 
ا هذا مل حيتمل ذلك وكان صرحيا يف استوائها يف احلكم فهذا معىن العموم يف أي الرجلني خبالف  فإذا قلت إم

فإن مسيت هذا عموم بدل ال عموم مشول فال حرج عليك غري أنك ال أحد الرجلني ال عموم فيه بل هو مطبق 
ا ال عموم بدل وال عموم مشول وحاصله ان املعاين ثالثة ثبوت احلكم لكل من األفراد  تسمي حينئذ املطلق عام

رض حالة اجلمع وحالة االنفراد وثبوته له حالة االنفراد من غري تعرض حلالة اجلمع وثبوته للماهية من غري تع
  لألفراد 

  فاألول العام الشمويل املدلول عليه بكل وما يف معناها 
ا يف معناها    والثاين العام البديل املدلول عليه بأي وم

  والثالث املطلق وقد وضح لك مبا تقدم ان ألفاظ العموم أنواع 
  الالزم أحدها كل الداخلة على نكرة كقولنا كل رجل وهي نص يف كل فرد واقتضاؤها اجملوع بطريق 



والثاين من والذي يظهر أهنا بالعكس تقتضي اجلموع أو املسمى وامنا تقتضي اإلفراد من باب الالزم وهذا ينفع 
  يف السؤال املتقدم فيها ويظهر اثر 

ال تشتم كل من شتمك    هذا يف النفي إذا قلت ال تشتم من شتمك فالظاهر أن املراد احلقيقة ومعناه خمالف ملعىن 
وهي مثل كل يف إقامة األفراد لكن يفارقها يف اقتضاء كل االستغراق الشمويل وأي ال تقتضي اال والثالث أي 

  االستغراق البديل واهللا أعلم 
  قال أو بقرينة يف االثبات كاجلمع احمللى باأللف والالم واملضاف وكذا اسم اجلنس أو النفي كالنكرة يف سياق 

من جهة اللغة ال من جهة وضعه له بل بواسطة اقتران قرينة وهو على  هذا هو الضرب الثاين هو ما يفيد العموم
  وجهني 

أحدمها أن يكون يف االثبات وذلك كاجلمع احمللى باأللف والالم من غري عهد مثل أن اهللا بريء من املشركني 
ي عرب عنه واجلمع املضاف حنو عبيدي أحرار وكذا املفرد إذا دخلت عليه األلف والالم أو اإلضافة وهو الذ

املصنف باسم اجلنس كقوله تعاىل وأحل اهللا البيع وقوله فليحذر الذين خيالفون عن أمره كما سبق ومما يدل على 
أن املفرد املضاف يعم ومل نر من ذكره قوله تعاىل وجاء فرعون ومن قبله واملؤتفكات باخلاطئة فعصوا رسول 

  ون ولوط املرسل إىل املؤتفكات وهنا تنبيهان رهبم فان املراد موسى املرسل إىل فرعون ومعه هار
أحدمها ان العموم فيما ذكر خمتلف فالداخل على اسم اجلنس يعم األفراد أعىن كل فرد فرد والداخل على 
اجلمع يعم اجملموع الن األلف والالم واإلضافة يعمان افراد ما دخال عليه وقد دخال على مجع فانظر يف هذا 

ستدالل به يف النفي والنهي على ثبوت احلكم لفرد ألنه إمنا حصل النفي أو النهي عن افراد وفائدته انه يتعذر اال
اجملموع وليس الواحد مجعا وهذا معىن قوهلم ال يلزم من النهي عن اجملموع النهي عن كل فرد وال من نفيه نفي 

ه ثبوت ه لكل فرد سواء كان نفيا أو هنيا كل فرد وهذا ال يعارض ما تقدم من ان العموم من باب الكلية وان معنا
ا دخل عليه وهي اجلموع وينبغي  أم ال النا يف حالة اجلمع أثبتناه ايضا يف النفي والنهي لكل فرد من أفراد م

  على مساق 

  هذا التقرير أن ختتلف اجلموع تشمل مجوع القلة ثالثة ثالثة وال يشمل مجوع الكثرة وإال أحد عشر أحد عشر 
تيار املصنف ان املفرد املعرف بأن يعم وهو قول أىب اسحاق الشريازي وابن برهان واجلبائي الثاين علمت اخ

واملربد وصححه ابن احلاجب وهو املنقول عن الشافعي واما اإلمام واكثر اتباعه فقالوا ال يفيد العموم واملختار 
  األول 

  ف بالطالق املعروف وحيث قلت فان قلت مل ال قال الشافعي رضي اهللا عنه بوقوع الثالث على من حل
هذا سؤال سأله القرايف الشيخ عز الدين بن عبد السالم وأجابه كما ذكر يف شرح احملصول بأن هذا ميني 

فرياعي فيهما العرف دون األوضاع اللغوية قال الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا يف األجوبة عن األسئلة اليت سألته 
لطالق حقيقة واحدة وهي قطع عصمة النكاح وليس له أفراد حىت يقال أهنا عنها وقد يقال يف اجلواب ان ا

تندرج يف العموم ولكن مراتبه خمتلفة منها ما حيصل به تشعيب النكاح وهو الرجعي وجوز الشارع فيه ان 
يكون مرة بعد أخرى والتشعيب احلاصل من الثانية اكثر من احلاصل باألوىل وان اشتركا يف جواز الرجعة 

نها ما حيصل به البينونة مع إمكان الرد بغري حملل وهو إذا كان بعوض ومنها ما حيصل به البينونة الكربى وم



وهو الثالث فهذه مراتب وليست إفرادا ولكن إذا قال أنت طالق ثالثا فقد استوعب مجلة الطالق فإذا مل يذكر 
م ال داللة هلا على قوة مرتبة أو ضعفها فال حيمل الثالث وال نواها مل حيمل اال على اقل املراتب الن األلف والال

اال على املاهية وليست آحاد املراتب مبنزلة أحاد العموم حىت نقول باالستغراق وأيضا فلو قال القائل العنق 
  يلزمين أو املشي ان مكة وحنو ذلك وقلنا 

قال واألدب مع الشيخ عز الدين جيب عليه الوفاء مل يلزمه اال املسمى فكذلك هذا قال وهذا شيء ميكن ان ي
  االقتصار على جوابه 

  والثاين مما يدل بواسطة اقتران قرينة ان يكون يف النفي وذلك كالنكرة 

ا أحد قائم أم باشر عاملها حنو ما قام  يف سياقه أما مبا أو بلن أو ليس أو مل فإهنا تعم سواء باشرها النفي حنو م
رة يف سياق النفي تعم انه لو مل يكن للنفي ملا كان قولنا ال اله اال اهللا نفيا أحد ومما استدل به اإلمام على النك

  لدعوى من ادعى اهلا سوى اهللا تعاىل 
واعلم ان النكرة ان كانت صادقة على القليل والكثري أو واقعة بعد ال العاملة عمالن أعين ال اليت لنفي اجلنس 

ا جاءين من رجل فإن كوهنا العموم من  مثل ال رجل يف الدار ببناء رجل على الفتح أو داخال عليها من مثل م
ا جاءين من رجل من لفظه أو كان مستفادا من النفي قبل  الواضحات ولكن هل استفيد العموم يف قولك م
ا قرره والدي أيده اهللا غري مرة وهلذا قال الشيخ مجال الدين بن مالك  دخوهلا هي لتأكيده احلق الثاين وهو م

خصيص العموم بعد نفي أو شبهة وأراد بتنصيص العموم تقويته كما ذكرناه وان كان هو حاصال قبلها وتزاد لت
وقد اعترض عليه شيخنا أبو حيان فقال تقسيم املصنف وغريه من هذه الزائدة إىل أهنا تكون الستغراق اجلنس 

ا جاءين من رجل من يف ولتأكيد اجلنس ليس هو مذهب سيبويه رمحه اهللا بل قولك ما جاءين من أحد وم
املوضعني لتأكيد استغراق اجلنس وهذا هو الصحيح انتهى وامنا محل شيخنا أبا حيان على ذلك انه مل يفرق بني 

ا ذكرناه وان العموم  العموم وتنصيص العموم ففهم كالم ابن مالك على خالف ما أراد مث اعترض عليه واحلق م
ص احتمال كبري وان كان مرجوحا وبعد دخول من العموم نص قبل دخول من ظاهر ال نص واحتماله للخصو

واحتمال اخلصوص ضعيف جدا حبيث ال يكاد يوجد يف كالم العرب وال ينبغي ان يكون يف ذلك خالف بل 
ينزل اختالف كالم العلماء على هذا التنزيل الذي ذكرناه وانه مىت قلت ما جاءين رجل أفاد االستغراق مع 

  جواز منكر جواز إرادة الوحدة 
  وإذا قلت ما جاءين من رجل كان االستغراق فصار إرادة اخلصوص مستنكرة 

وإذا قلت ما جاءين أحد كان نصا يف العموم الن أحد ال يدخل اال يف النفي اال إذا كانت مهزهتا مبدلة من واو 
ا منكم من أحد عنه فإهنا تدخل يف االثبات فلذلك حيتمل اخلصوص ايضا فإذا دخلت عليهم من كقوله تعاىل  م

حاجزين مل يبق االحتمال اخلصوص وجه وقد متسك القرايف يف ان ما جاءين رجل ال يفيد العموم بقوله 
الزخمشري يف قوله تعاىل ما لكم من آله غريه إمنا استفيد العموم من لفظه من ولو قال مالكم اله غريه مل يعم مع 

ك قوله وما تأتيهم من آية من آيات قال إمنا استفيد العموم من ان لفظه اله نكرة وقد حكم بأنه ال يعم وكذل
لفظه من تكون إلرادة العموم حنو ما تقدم وتارة تؤكد العموم كقولك ما جاءين من أحد وهذا الذي قاله 

الزخمشري ميكن تأويله على أهنا أربع مراتب كما أشرنا إليه أدناها يف إفادة العموم ما جاءين رجل لعدم دخول 



ا جاءين من رجل م ن ولعدم اختصاص رجل بالنفي وأعالها ما جاءين من ديار النتفاء األمرين واملرتبة املتوسطة م
وما جاءين أحد كما أشرنا إليه من قبل فان أراد الزخمشري ذلك صح كالمه وإال فهو ممنوع الن قوله تعاىل ال 

ال يعزب عنه مثقال ذرة ونظائر مها مما ال شك يف إفادته العموم وليس فيه من جتزي نفس عن نفس شيئا وقوله 
وال لفظ خمتص بالنفي وأيضا فان النكرة تدل على املسامهة وال داللة هلا على قيد الوحدة وان كانت حمتملة له 

واالصل عدمه فدخول النفي عليها بنفي معناها بطريق األصالة وهو مطلق املاهية ويلزم منه العموم واما احتمال 
ة فهو سابع ولكنه خالف األصل والظاهر فال جيعل هو األصل يف الداللة وال مساويا ملا هو األصل قيد الوحد

وإذا تؤمل كالم العرب حصل القطع بذلك ومل يثبت يف هذه املسالة خالف ومن ادعى فيها خالفا حيتاج إىل 
ن يكون للتبعيض أوال ابتداء بيان ورد ملا قلناه ومع كون من هذه تفيد نصية العموم أو تأكيده يف حمتملة ال

  الغاية 
  وقال ابن مالك ان يف كالم سيبويه إشارة إىل أهنا للتبعيض وهو كما قال 

ألن سيبويه قال بعد متثيله مبا أتاين من رجل أدخلت من الن هذا موضع تبعيض فأراد أنه مل يأت بعض الرجال 
يلزم منه ان تكون ألفاظ العموم للتبعيض وامنا وقال شيخنا أبو حيان ان هذا غري مرضي من ابن مالك ألنه 

املقصود بزيادة من يف حنو ما أتاين من رجل جعل اجملرور هبا نصا يف العموم وامنا تكون للتبعيض فيما إذا مل 
يقصد عموم وحسن يف موضعها بعض حنو من الناس من يقول وهذا الذي قاله شيخنا غري مرضي واحلق ما قاله 

ق شيخنا يف آخر كالمه على جواز إرادة ذلك وعجب قوله انه يلزم ان يكون ألفاظ العموم ابن مالك وقد واف
يما تقدم واهللا اعلم    للتبعيض وامنا محله على ذلك تومهه ان اصل العموم مستفاد من لفظة من وقد بينا خالفه ف

  فائدتان 
ل من يأتين مبال أجازه فال خيتص هذا االوىل صرح امام احلرمني بأن النكرة يف سياق الشرط تعم يف قول القائ

  مبال هذا كالمه ومراد العموم البديل ال الشمويل وهو صحيح 
  الثانية اختلف يف ان النكرة يف سياق النفي هل عمت لذاهتا والنفي املشترك منهما 

قتضى نفي والثاين هو قول احلنفية واختاره والدي أيده اهللا فلم حيصل العموم عندهم اال ألن حرف النفي ا
املاهية الكلية ونفي األعم يلزم منه نفي األخص فحصلت السالبة الكلية بطريق اللزوم ال ألن اللفظ موضوع يف 

اللغة للسالبة الكلية وظاهر كالم غريهم من الشافعية األول وهو ان اللفظ وضع لسلب كل فرد من افراد 
س تلك املقالة فإنه يلزم من نفي كل فرد نفي الكلية وان سلب الكلي حصل بطريق اللزوم لنفي الكلية عك

الكلي ومن نفي الكلي نفي كل فرد فهما متالزمات وهذا املذهب هو الظاهر عند القرايف وينبين على اخلالف 
التخصيص بالنية فإن قلنا يقول احلنفية من أنه نفي للكلي فال يؤثر حىت لو قال ال أكلت ونوى معينا ال يسمع 

  اآلخر من انه نفي للكلية فيؤثر ختصيص بعض األفراد بالنية وإن قلنا بالقول 
ا مثل حرمت عليكم أمهاتكم فإنه يوجب حرمة مجيع االستمتاعات    قال أو عرف

هذا هو القسم الثاين وهو تقيد العموم من جهة العرف مثل قوله تعاىل حرمت عليكم أمهاتكم فإن أهل العرف 
ستمتاعات املقصودة من النساء فيفيد حرمة مجع االستمتاعات من الوطء نقلوا حترمي العني إىل حترمي مجيع اال

  ومقدماته ومنهم من يقول 



املقصود يف هذه اآلية حترمي الوطء خاصة ومنهم من تدعي إمجاهلا كما ستعرفه يف باب اجململ واملبني ألن املصنف 
  ذكر قوله حرمت عليكم امليتة فإنا محلناه على األكل للعرف 

  يف هذه اآلية هو الذي يف تلك  واخلالف
  قال أو عقال كترتب احلكم على الوصف 

  هذا هو القسم الثالث وهو ما يدل عليه بالعقل وهو ثالثة 
األول وعليه اقتصر يف الكتاب ترتيب احلكم على الوصف فإن ترتيبه يشعر بكونه علة له وذلك يفيد بالعقل 

وكلما انتفت انتفي فهذا القسم إمنا دل بالعقل ومل يدل باللغة على معىن أنه كلما وجدت العلة وجد املعلول 
وال بالعرف أما العرف فواضح وأما اللغة فألنه لو دل هبا لكان أما املنطوق أو املفهوم وانتفاء املفهوم ظاهر وال 

  يدل باملنطوق الن تعليق الشيء بالوصف ال يدل على التكرار لفظا 
النيب صلى اهللا عليه و سلم عمن افطر فقال عليه الكفارة فيعلم انه يعم كل  والثاين ما يذكر جوابا عن سؤال

  مفطر 
ظلم فانه مبفهومه يدل على أن  والثالث مفهوم املخالفة عند القائلني به كقوله صلى اهللا عليه و سلم مطل الغين 

ال يكون ظلما وأما مفهوم فداخل يف القسم األول إذا احلكم إمنا ثب ت فيه بطريق األوىل ألجل مطل غري الغين 
  أن العلة فيه أوىل أو لكونه مساويا ألجل ان العلة اقتضت ذلك فكان من مجلة أصناف القسم األول 

ا جيب اندراجه لواله وإال جلاز من اجلمع املنكر قيل لو تناوله  قال ومعيار العموم جواز االستثناء فانه خيرج م
  باالستثناء من العدد  المتنع االستثناء لكونه نقضا قلنا منقوض

ذكره من الصيغ موضوع  ذهب قوم وهم امللقبون بأرباب اخلصوم إىل انه ليس للعموم صيغة ختصه وان ما سبق 
يف اخلصوص وهو اقل اجلمع أما إثنان أو ثالثة على اخلالف فيه واستعمل يف العموم جمازا وذهب الشافعي 

ضع ويستعمل جمازا يف اخلصوص وذهب آخرون اىل الوقف وسائر احملققني إىل أن له صيغا خمصوصة به بالو
ونقله القاضي يف خمتصر التقريب عن الشيخ ومعظم احملققني وذهب إليه قال وحقيقة ذلك اهنم قالوا سربنا اللغة 

ووضعها فلم جند يف وضع اللغة صيغة دالة على العموم سواء وردت مطلقة أو مقيدة بضروب من التأكيد 
دعوى االشتراك  واقفية مذهب آخر   وهو 

  ونقل عن الشيخ ايضا وعليه االكثرون من الواقفية ومنهم من فصل بني االخبار والوعيد واألمر والنهي 
فقال بالوقف يف االخبار والوعد والوعيد دون االمر والنهي هذه مذاهب مخسة وحكى القاضي يف ختتصر 

ن التقييد فلفظ الناس مثال إذا قلنا انه ال يعم حالة التقريب سادسا وهو تسليم العموم حالة التقييد بضروب م
االطالق فنسلم انه عام يف مثل قوله القائل الناس أمجعون عن آخرهم صغريهم وكبريهم ال يشذ منهم أحد إىل 

  غري ذلك 
  قال القاضي واحملققون من الواقفية يقولون 

قد يعرف عمومها بقرائن األحوال املقترنة  وان قيدت هبذه القيود فليست موضوعة لالستغراق يف اللغة ولكن
باملقال وهي مما ال تنحصر بالعبارة كما يعرف بالقرائن وجل الرجل وان كانت القرائن ال توجب معرفتها ولكن 

  أجرى اهللا العادة خبلق العلم الضروري عندها 



م التوقف فيه وال يتوقف يف وسابعا عن بعض الواقفية ان اخلري إذا انطوى على وعيد العصاة من أهل امللة لز
  غريه 

  وثامنا وهو التوقف يف الوعيد دون الوعد قال وفرق بينهما مبا يليق بالشطح والربهان دون احلقائق 
وتاسعا عن بعض املنتمني إىل الواقفية وهو ان االخبار إذا وردت وخمرجها خمرج العموم عند القائلني به ومسعها 

 يسمع من آي الكتاب وسنن الرسول صلى اهللا عليه و سلم ومواقع أدلة السامع وكانت وعدا أو وعيدا ومل
السمع شيئا فيعلم ان املراد هبا العموم وان كان قد مسع قبل اتصاهلا به أدلة الشرع وعلم انقسامها للخصوص 

  والعموم فال يعلم حينئذ العموم يف االخبار اتصلت به 
ني بالعموم أوىل منهم بالنسبة إىل الواقفية هذا ما حكاه القاضي يف هذا قال واعلم ان هذه الفئة بالنسبة إىل القائل

الكتاب مث أطنب يف االستدالل على مذهبه والرد على خصومه وهذه املذاهب اليت حكاها ذكرها غريه وامنا 
  أردت سردها من كالم القاضي 

خيص المام احلرمني اختصر من واعلم ان هذا الكتاب قد أكثرنا النقل عنه يف هذا الشرح وهو كتاب التل
كتاب التقريب واإلرشاد للقاضي فلذلك أغزو النقل تارة إىل التلخيص المام احلرمني وذلك حيث يظهر يل ان 
الكالم من أمام احلرمني فإنه زاد من قبل نفسه أشياء على طريقة املتقدمني يف االختصار وتارة أعزوه إىل خمتصر 

لك والذي أقوله ليستفاد اين على كثرة مطالعيت يف الكتب األصولية التقريب وهو حيث ال يظهر يل ذ
للمتقدمني واملتأخرين وتنقييب عنها على ثقة بأين مل أر كتابا اجل من هذا التلخيص ال ملتقدم وال ملتأخر ومن 

  طالعة مع نظره اىل ما عداه من املصنفات علم قدر هذا الكتاب ويف املسألة قوله 
ري يف شرح الربهان فقال أشار بعض املتأخرين يف بعض الفاظه إىل طريقة مستغربة ال يكاد عاشرا حكاه املاز

ا وقعت يف الشرع أفادت    يصغي إليها أحد من أهل هذه الصناعة فقال ان لفظة املؤمنني والكافرين حيث م

لصالة واحلج العموم وميكن ان يكون هذا من أحكام الشرع يف بعض االلفاظ اللغوية كاحتكامه يف لفظ ا
  والصوم وهنا تنبيهات 

  أحدها أن الواقفية وإن قالت مل يوضع اللفظ خلصوص وال عموم 
قالت بانا نعلم أن اقل اجلمع ال بد منه ليجوز إطالقه قال امام احلرمني ومما دل الناقلون فيه اهنم نقلوا عن أيب 

  حلج بل تبقى على التردد احلسن ومتبعيه ان الصيغة وان تقيدت بالقرائن فإهنا ال تشعر با
قال وهذا وان صح النقل فيه فهو خمصوص عندي بالتوابع املؤكدة ملعىن اجلمع كقول القائل رأيت القوم أمجعني 

  اكثعني ابصعني فأما ألفاظ صرحية تعرض مقيدة فال يظن بذي عقل انه يتوقف فيها 
  ا استدالل الصحابة بعموم ذلك مثل الزانية والزاين الثاين قال امام احلرمني ال ينكر أحد من الواقفية أمكان وأيض

التعبري عن معىن اجلميع بترديد ألفاظ مشعرة به كقول القائل رأيت القوم واحدا واحدا مل يغنت منهم أحدا وإمنا 
  كرر هذه االلفاظ قاطعا لوهم من حيسبه خصوصا اىل غري ذلك 

جلمع انتهى وقد علمت فيما تقدم من كالمه يف التلخيص أن قال وامنا انكر الواقفية لفظة واحدة مشعرة مبعىن ا
الذي ادعى فيه الوفاق حمل خالف وال يتوهم ان مراده باجلمع القدر املخصوص الذي هو ثالثة أو اثنان وامنا 

  مراده العموم يدل عليه 



  قوله إمنا كرر هذه االلفاظ قطعا لوهم من حيسبه خصوصا 
مل يغتين منهم أحد وقد أطلنا يف حكاية املذاهب فلنعد اىل الشرح فنقول الذي وقوله رأيت القوم واحدا واحدا 

ذهب إليه املصنف تبعا المام مذهب الشافعي وهو املختار ونقله القاضي عبد الوهاب يف امللخص عن الفقهاء 
للفظ يقينا بأسرهم واآلمدي قال املختار إمنا هو صحة االحتجاج هبذه االلفاظ يف اخلصوص لكونه مرارا من ا

  سواء أريد به الكل أو البعض والوقف 

فيما زاد على ذلك هذا كالمه وهو قريب من مذهب الواقفية اال انه مل يصرح بأنه متردد يف ان العموم هل له 
صيغة أو هل الصيغة مشتركة وامنا ذكر االحتجاج فقط وابن احلاجب مل يتابعه على هذا بل اختار مهذب 

  ه واستدل املصنف عليه بوجهني الشافعي رضي اهللا عن
ا جاز دخول االستثناء لكنه جيوز أن يستثين منها ما يشاء من األفراد  احدمها انه لو مل تكن هذه الصيغ العموم مل
باالتفاق فدل على أهنا للعموم وبيان املالزمة ان االستثناء وإخراج ما لواله لوجب دخوله يف املستثىن منه فلزم 

د واجبة اإلندراج وال معىن للعموم اال ذلك وامنا قلنا لوال االستثناء لوجب اندراج املستثىن ان يكون كل األفرا
يف املستثىن منه والن االندراج جائز باالتفاق فلو مل يكن واجبا ايضا لكان جيوز االستثناء من اجلمع املنكر 

اال زيدا وقد نص النحاة على منعه الشتراكهما يف إمكان اندراج كل فرد من أفرادمها حتته فتقول جاء رجال 
وأجاب بأن ما ذكرمتوه منقوض باالستثناء من العدد فانه جيوز وهذا اجلواب أوال ضعيف الن للخصم أن مينع 

  صحة االستثناء من تعدد كما هو أحد املذاهب للنحاة وصححه ابن عصفور 
وامنا ادعاه عند عدمه وهلذا قال ما جيب وثانيا ال حيتاج إليه ألنه مل يدع وجوب االندراج مع كونه مستثىن 

اندراجه لواله وعلى هذا الفرض فاملستثىن ليس داخال يف املستثىن منه نية وإمنا هو داخل لغة ألن املختار أن 
احلكم على املستثىن منه إمنا هو بعد إخراج املستثىن فال تناقض واعترض القرايف على الدليل بان االستثناء أربعة 

واله لعلم دخوله حنو عشرة اال اثنني وما لواله لظن دخوله وهو االستثناء من العمومات حنو اقتلوا أقسام ما ل
ظن وهو أربعة االستثناء من احملال حنو اكرم رجال اال  املشركني اال زيدا وما لواله جلاز دخوله من غري علم وال 

واألمكنة حنو صل اال يف احلمام واألحوال زيدا فان كل أخص حمل ألعمه واألزمنة حنو صل اال عند االستواء 
كقوله تعاىل لتأتنين به اال أن حياط بكم أي يف كل حالة من األحوال اال يف حالة اإلحاطة بكم وما لواله المتنع 

ام القوم    دخوله حنو االستثناء املنقطع يف قولك ق

االستدالل به على الوجوب فان  اال محارهم وإذا كان االستثناء اعم من كل واحد من هذه االقسام امتنع
اخلصم ال يعتقد اال اجلواز يف هذه الصورة هذا اعتراضه واجلواب ان ال ندعى ان امتنع االستدالل به على فإن 

اخلصم ال يعتقد اال اجلواز يف هذه الصورة هذا اعتراضه واجلواب ان ال ندعي ان مطلق االستثناء إلخراج ما 
ذلك يف صيغة من وما واجملموع املعرفة والدليل عليه امجاع أئمة العربية على ان  لواله لوجب دخوله وامنا ندعي

االستثناء إخراج ما لواله لدخل حتت اللفظ واالتفاق على انه يصح االستثناء من هذه الصيغ وهاتان املقدمتان 
د العلم أم ال وأيضا يفيدان كون هذه الصيغة للعموم واملقدمة اإلمجاعية ال متنع وال تعارض سواء قلنا تفي

فاالستثناء إخراج ما لواله لدخل سواء كان معلوم الدخول أو مظنون الدخول وذلك هو القدر املشترك وإال 
يلزم االشتراك أو اجملاز ومها على خالف األصل واما استثناء اجلائز فممنوع وقوله احملال حنو أكرم رجال اال 



  زيدا 
ا قام رجال كانوا يف دارك اال زيد منهم وليس يف قلنا قال النحاة ال يستثىن املعرف ة من النكرة اال ان عمت حنو م

قولكم اكرم رجال اال زيدا واحدا األمرين واما األزمنة واألمكنة واألحوال فإمنا ذلك لتقدير ألنك تقدر صل 
يف اللفظ واهللا كل وقت وصل يف كل مكان ولتاتنين به يف كل حاله فاالستثناء بعد ذلك إمنا ورد على داخل 

اعلم قال وأيضا استدالل الصحابة بعموم ذلك مثل الزانية والزاين يوصيكم اهللا يف أوالدكم أمرت ان أقاتل 
  الناس حىت يقولوا ال اله اال اهللا األئمة من قريش حنن معاشر األنبياء ال نورث شائعا من غري نكري 

م استدلت بعموم بعض هذه الصيغ أو بعضهم وشاع ومل الوجه الثاين من االستدالل أن الصحابة رضي اهللا عنه
ينكر فكان امجاعا وبيان ذلك اهنم استدلوا لعموم اسم اجلنس احمللى باأللف والالم على العموم وذلك حنو قوله 

  تعاىل 
  الزانية والزاين فاجلدوا وعملوا مبضمون ذلك واستدلوا بعموم اجلمع املضاف حنو تعاىل 

دكم للذكر مثل حظ االنثيني واستدل أبو بكر رضي اهللا عنه ايضا بعمومه فانه رد على يوصيكم اهللا يف أوال
سلم  طلبت منه مرياثها من النيب صلى اهللا عليه و سلم بقوله صلى اهللا عليه و    فاطمة رضي اهللا عنها ملا 

ا اخرج البخاري من حنن معاشر األنبياء ال نورث ما تركنا صدقة وهذه الواقعة على هذا النسق ال اعرفها وامن
سلم  حديث عائشة رضي اهللا عنها ان فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان مرياثها من الرسول صلى اهللا عليه و 

هلما أبو بكر مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال  يطلبان سهمه من فدك وسهمه من خيرب فقال 
  نورث مما تركنا صدقة 
جلامع انا معشر األنبياء ال نورث ما تركنا صدقة قال شيخنا الذهيب ويف صحته نظر وروى الترمذي يف غري ا

واستدل عمر رضي اهللا عنه بعموم اسم اجلمع احمللى فانه قال أليب بكر رضي اهللا عنه حني عزم على قتال مانعي 
سلم أمرت ان أقاتل الناس حىت يق ولوا ال اله اال اهللا فإذا الزكاة كيف تقاتلهم وقد قال النيب صلى اهللا عليه و 

قالوها عصموا مىن دماءهم وأمواهلم فقال له أبو بكر أليس قد قال اال حبقها وهذا احلديث خمرج يف الصحيحني 
ومتسك به أيضا أبو بكر رضي اهللا عنه بقوله صلى اهللا عليه و سلم األئمة من قريش وحديث االئمة من قريش 

  رواه العام امحد والنسائي 

الثة اجلمع املنكر ال يقتضي العموم ألنه حيتمل كل أنواع العدد قال اجلبائي انه حقيقة يف كل أنواع العدد قال الث
  فيحمل على اجلميع حقائقه قلنا ال بل يف القدر املشترك 

ا ال يقتضي العموم عند اجلمهور بل حيمل على ثالثة أو اثنني على اخلالف يف اقل  اجلمع املنكر إذا مل يكن مضاف
اجلمع وذهب أبو على اجلبائي إىل انه يقتضيه قال صفي الدين اهلندي والذي أظنه ان اخلالف يف غري مجع القلة 

وإال فاخلالف فيه بعيدا جدا إذ هو خمالف لنصهم على انه للعشرة مما دوهنا انتهى لكن احلكايات يف غالب 
مع املعرف والقاضي يف خمتصر التقريب صرح املصنفات عن اجلبائي ناطقة فانه جيمع اجلمع املنكر مبنزلة اجل

حبكاية ذلك عنه وقضية ذلك عدم التفرقة بني مجوع القلة والكثرة لنا ان لفظ رجال حيتمل مجيع أنواع العدد 
ألنه يصح لغة بأي مجع شئنا فنقول رجال ثالثة وأربعة ومخسة فصح نقسمه اىل ذلك ومورد التقسيم اعم من 

اخلاصة واألعم ال يدل على األخص فاللفظ الدال على ذلك املورد ال يكون له  كل واحد من تلك االقسام



أشعار بتلك االقسام فال يكون اال عليها ويف قول املصنف يف كل أنواع العدد مناقشة إذ يقال االثنان عدد 
ستغراق محل باتفاق حلساب وليس ذلك جبمع على رأيك ألنه اقل اجلمع ثالثة واحتج اجلبائي بأن مجلة على اال

  له على كل حقائقه ألنه يطلق على كل نوع منها واالصل يف اإلطالق احلقيقه مشتركا بينهما فيحمل عليها 
أجاب بأنا ال نسلم انه حقيقة يف القدر املشترك بني الكل وهو مطلق اجلمع الصادق على الثالثة واألربعة فما 

  دال على ما به االحتياز فوقهما وقد بينا ان الدال على ما به االشتراك غري 
واعلم ان هذا الدليل الذي أورده اجلبائي يستفاد منه انه عنده من املشتركات وانه حيمل املشترك على معاينة 

وسبق التنبيه على ذلك يف مسالة املشترك وللجبائي دليل آخر يغاير هذه الطريقة وهو صحة االستثناء من 
  طبقاهتم القاضي فمن بعده وهو مغايرته هلذه اجلمع املنكر حكاه عنه األصوليون على 

الطريقة ممنوع فقد أتفقت النحاة على ان ذلك ال يصح واما جعل اإلمام هنا اقل رجال ثالثة ففيه نظر الن مجع 
كثرة واألقل يف مدلوله إمنا هو أحد عشر باتفاق النحاة وهو املشترك بني مجوع الكثرة كلها اال ان ما ذكره 

  له الفقهاء فإهنم قالوا له عندي دراهم قبل تفسريه ثالثة مع ان دراهم مجع كثرة ماش على ما قا
قال الرابعة قوله تعاىل ال يستوي أصحاب النار واصحاب اجلنة حيتمل نفي االستواء من كل وجه ومن بعضه 

مل التخصيص فال ينبغي االستواء من كل وجه الن األعم ال يستلزم نفي األخص خبالف ال آكل فانه عام فيحت
  كما لو قيل آلكل أكال وفرق أبو حنيفة بان أكال يدل على الوحدة وهو ضعيف 

  هذه املسالة مشتملة على حبثني 
األول ان نفي املساواة بني الشيئني هل يقتضى العموم اعين نفي االستواء من كل وجه أم ال وذهبت الشافعية 

أصحابنا على ان املسلم ال يقتل بالكافر الن القصاص  رضي اهللا عنهم ومجاعة آخرون إىل األول ومتسك هبا
  مبين على املساواة 

وذهب احلنفية إىل الثاين واختاره املصنف تبعا لإلمام واخلالف يف املسالة دائر على حرف واحد وهو ان لفظ 
اللغة ساوى واستوى وما مثل زيدا عمرا أو زيد مثل عمرو واملماثالت كلها واالستواءات هل مدلوهلا يف 

ا حىت  املشاركة يف مجيع الوجوه حىت يكون مدلوهلا كال شامال وجمموعا حميطا أو مدلوهلا املساواة يف شيء م
يصدق بأي وصف كان واحتج املصنف بأن نفي االستواء اعم من نفي االستواء من كل الوجوه أو من بعضها 

هذا معىن قوهلم األعم ال يستلزم نفي األخص والدال على القدر املشترك بني القسمني ال إشعار له فيه هبما و
  فحينئذ نفي االستواء ملطلق ال حيتمل نفي اإلستواء من كل وجه 

فإن قلت هذا ضعيف ألن األعم إمنا ال يدل على األخص يف ظرف االثبات أما يف ظرف النفي فيدل ألن نفي 
ياهتا اال ترى إىل تكذيبك من قال مل أر العام يدل عل نفي اخلاص وهذا نفي للحقيقة اليت هي أعم فينبغي جزئ

حيوانا وكان قد رأى إنسانا وهذا يصلح ابتداء دليل لنا فإن ال استوى نكرة دخل عليها حرف النفي فيكون 
  العموم ملوافقتكم إيانا على ان النكرة يف سياق النفي للعموم 

ا ذلك جريا قلت هذا حبث صحيح حقا من جهة قولنا ان االستواء اعم وكل فرد من أف راده أخص وحنن إمنا قلن
على منت الكتاب والذي عندنا ان االستواء شيء واحد مدلوله واحد وهو االستواء من مجيع الوجوه وما حيصل 
بني زيد وعمرو من املساواة يف بعض الوجوه فليست املساواة املطلقة بل مساواة خاصة فإذا نفيت تلك املساواة 



ال يثبت مساواة أخرى مقيدة ببعض الوجوه وامنا يلزم ذلك ان لو كان اليت موضوعها مجيع الوجوه  مل يلزم ان 
  مث أعم وأخص 

فإن قلت هل هذا يف حال النفي على الوجه الذي قررمت سلب للعموم فان مدلول املساواة على ما ذكرمت مجيع 
  الوجوه فال يلزم من انتفائها ان ال يثبت من بعض الوجوه 

متعددا لكان كذلك ولكنا جنعله شيئا واحدا وهو املساواة املتعلقة جبميع الوجوه فإذا نفيته قلت لو كان مدلوله 
ال يثبت مساواة أخرى مقيدة مل يتعرض هلا إثباتك  انتفت تلك املساواة إذ هي اليت كانت مشتبهة وال يلزم ان 

  وال نفيك 
ف ال يأكل وتلفظ بشيء معني مثل واهللا ال آكل البحث الثاين واليه أشار بقوله خبالف ال آكل تقريره أنه إذا حل

التمر أو مل يتلفظ لكن أتى مبصدر ونوى شيئا معينا فال خالف بني اإلمامني الشافعي وأىب حنيفة انه ال حينث 
بغريه وأما إذا مل يتلفف باملأكول وال أتى باملصدر ولكن خصصه بالنية كما إذا قال واهللا ال أكلت يف النفي 

  عينا ففي ختصيص احلنث باملنوي مذهبان مأخذمها ان قولك ال آكل هل هو سلب الكلي وهو ونوى شيئا م

  القدر املشترك يف األكل أو ان حرف النفي الداخل على النكرة عم لذاته وقد تقدم هذا فان قلنا 
صيص فرع باألول كما هو قول احلنفية فال يقبل التخصيص ألنه نفي احلقيقة وهو شيء واحد ليس بعام والتخ

العموم وان قلنا بالثاين عم لكونه نكرة يف سياق النفي وإذا ثبت كونه عاما قبل التخصيص كسائر العمومات 
واملصنف يف هذا البحث اختار مذهب الشافعي رضي اهللا عنه واستدل بالقياس على ما لو قال ال آكل أكال 

ال آكل فان املصدر موجود فيه لكونه مشتقا فان أبا حنيفة سلم قبوله للتخصيص بالنية قال املصنف فكذلك 
منه وقد فرق من اختيار مذهب أيب حنيفة بأن آكل يتضمن الصدر واملصدر إمنا يدل على املاهية من حيث هي 

واملاهية من حيث هي ال نعدد فيها فليست بعامة فال يقبل التخصيص فيحنث باجلميع قال واما آكل فليس 
واحدة وحينئذ يصح تفسري ذلك الواحد بالنية فلهذا ال حينث بغريه قال صاحب مبصدر ألنه يدل على املرة ال

الكتاب وهو ضعيف الن هذا مصدر مؤكد بال نزاع واملصدر املؤكد يطلق على الواحد واجلميع وال يفيد فائدة 
  سوى تقوية املؤكد فال فرق حينئذ بني األول والثاين 

أصحابنا وقال نظر أىب حنيفة فيها دقيق الن النية لصحت أما يف واعلم ان األمام مال يف هذه املسالة على 
امللفوظ أو غريه واألول باطل الن امللفوظ هو األكل وهو ماهية واحدة ال يقبل التعدد فال تقبل التخصيص فان 
أخذت مع قيود زائدة عليها تعددت وحينئذ تصري حمتملة للتخصيص لكن تلك زوائد غري ملفوظة هبا فاجملموع 
احلاصل من املاهية ومنها غري ملفوظ فيكون القابل لنية التخصيص غري ملفوظ وهذا هو وان جاز عقال اال ان 
نبطله بالدليل الشرعي فنقول إضافة ماهية األكل إىل اخلري تارة واىل اللحم أخرى إضافات تعرض هلا حبسب 

اك إضافات عارضة حبسب اختالف املفعول اختالف املفعول به وإضافتها إىل هذا اليوم وذاك وهذا املوضوع وذ
ا على انه لو نوى التخصيص باملكان والزمان مل يصح فكذا التخصيص باملفعول به واجلامع رعاية  فيه مث امجعن

  الحتياط يف تعظيم اليمني هذا 

ه األكل كالمه والنظر الدقيق إمنا هو نظر أصحابنا وما ذكره اإلمام مدخول ال يتبني به دقة نظر اخلصم وقول
ماهية واحدة ال يقبل التعدد قلنا صحيح ولكن مع قرينه دخول حرف النفي ال نسلم انه ال داللة له على 



  التعدد ولو سلمنا ان امللفوظ ال يقبل التخصيص فغري امللفوظ يقبله واجلواب عما ذكره من القياس 
  نية باملكان والزمان كما جيوز باملأكول املعني أما أوال فباملنع فانا ال نعرف خالفا يف املذهب انه جيوز ختصيص ال

واما الثانية فقياس املفعول به على املفعول فيه واضح التعسف ألن املفعول به من مقدمات الفعل يف الوجود ألن 
أكال بال مأكول حمال وكذا يف الذهن فهم ماهية األكل دون املأكول مستحيل فالتزام األكل للمأكول واضح 

واملكان فليسا من لوازم ماهية الفعل وال من مقدماته بل مها من لوازم الفاعل احملدث وهلذا ينفك  واما الزمان
فعلى اهللا تعاىل عن الزمان واملكان وال ينفك أكل عن مأكول فالزمان اتفاقي ليس يالزم واحلاصل ان داللة 

  الفعل على املفعول به أقوى من داللته على املفعول فيه 
قال ان أكال غري مصدر يف احلقيقة وهذا خمالف إلمجاع أهل اللسان على انه مصدر وان إعرابه مث ان اإلمام 

النصب على املصدر ولكن عذر اإلمام انه يدعي انه يشعر بالوحدة فليس املراد به احلقيقة من حيث هي 
  واملصدر للحقيقة من حيث هي وحنن ال نسلم له االشعار بالوحدة 

لة ان يكون الفعل متعديا غري متقيد بشيء مثلناه وهو الذي ذكره إمام احلرمني والغزايل خامتة صورة هذه املسأ
واآلمدي وغريهم وعلى هذا ال تتناول هذه املسألة األفعال القاصرة والقاضي عبد الوهاب يف كتاب اإلفادة 

صدره فإذا قلنا ال يقوم قال الفعل يف سياق النفي هل يقتضي العموم كالنكرة يف سياق النفي ألن نفي الفعل مل
  كأنا قلنا ال قيام وعلى هذا التفسري تعم املسألة القاصرة واملتعدي 

  الفصل الثاين

  يف اخلصوص وفيه مسائل

االوىل التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ والفرق بينه وبني النسخ انه يكون للبعض والنسخ قد يكون 
  خرج وهو إرادة الالفظ ويقال للدال عليها جمازا عن الكل واملخصص واملخرج عنه واملخصص امل

بدأ يف هذا الفصل بتعريف التخصيص واملخصص أما التخصيص فقد قال أبو احلسن واالمام انه إخراج بعض 
ما يتناوله اخلطاب وتبعهما املصنف لكنه أبدل اخلطاب باللفظ فاإلخراج جنس يشمل احملدد وغريه وباقي احلد 

اج اإلخراج عما يقتضيه ظاهر اللفظ من اإلرادة واحلكم ال عن اإلرادة نفسها وال عن فصل واملراد باإلخر
احلكم نفسه فان ذلك الفرد مل يدخل فيهما حىت خيرج عنهما وال عن الداللة فإن الداللة هي اإلفهام عند 

فإنه ايضا من التجرد وهذا االمر ال يبطل باملخصص واللفظ يدخل فيه العام وغريه كاالستثناء من العدد 
  املخصصات كما سيأيت ان شاء اهللا تعاىل وكذا بدل البعض كما صرح به ابن احلاجب مثل أكلت الرغيف ثلثه 

  واعترض القرايف على هذا احلد بوجهني 
  احدمها انه يندرج فيه إخراج بعض العام بعد العمل به وهو النسخ ال ختصيص 

يأيت ان شاء اهللا قوله والفرق التخصيص شديد الشبه بالنسخ والثاين ان التخصيص قد يكون من مفهوم كما س
  وقد فرق بينهما املصنف بأن 



التخصيص دائما لبعض األفراد والنسخ قد يكون لكل األفراد وقضية هذه التفرقة ان يكون النسخ اعم من 
اج التخصيص ويف بعض نسخ الكتاب والنسخ عن الكل حيذف قد يكون ويرد على هذه النسخة ان إخر

البعض بعد العمل نسخ واما جعل النسخ اعم فهو مغاير ملا اختاره اإلمام فإنه قال النسخ ال معىن له اال ختصيص 
ا ذكره  احلكم بزمان معني بطريق خاص فيكون الفرق بني التخصيص والنسخ فرق ما بني العام واخلاص وم

يف كتاب النسخ صرح ألستاذ بأن النسخ اإلمام يف النسخ قد ساعده عليه األستاذ فإن إمام احلرمني قال 
ختصيص يف الزمان واعترض على هذا بأن صور النسخ عندنا النسخ قبل التمكن وقيل إتيان زمان الفعل 

وحينئذ يكون النسخ إبطاال للحكم بالكلية فال يقال ان ذبح الذبيح اختص ببعض األزمنة بل ما وقع واعترض 
يضا قد يقع يف األزمنة كما يف قول القائل واهللا ال أكلمه األيام وأراد على قوله التخصيص اعم بان التخصيص ا

أياما معدودة والنسخ قد يقع يف غري األزمنة كما يف النسخ قبل العمل ويتطرق إىل كل األحكام بأي طريق 
  يثبت والتخصيص ال يتطرق اال إىل ما ثبت باأللفاظ واألصوليون ذكروا الفرق بينهما من وجوه 

أن التخصيص خمصوص باألعيان والنسخ خمصوص باألزمان بدليل اهنما املتبادران إىل اإلفهام عند أحدها 
  إطالقهما 

  والثاين أن التخصيص ال يكون اال فيما تناوله اللفظ والنسخ اعم من ذلك كما عرفت 
ص ال الثالث ان النسخ يتطرق إىل حكم سواء كان ثابتا يف حق شخص واحد أم أشخاص كثرية والتخصي

  يتطرق اال إىل النوع األول 
  الرابع اهنم يعدون النسخ إبطاال وكذلك يشترطون يف التخصيص خبالف التخصيص فاهنم يعدونه بيانا 

  اخلامس انه جيوز تأخري النسخ عن وقت العمل باملنسوخ 

  واما التخصيص فال جيوز تأخريه عن وقت العمل بالتخصيص وفاقا 
بشريعة أخرى وال جيوز التخصيص قال القرايف ويف هذا االطالق وقع يف كتب  السادس انه جيوز نسخ شريعه

العلماء كثريا واملراد ان الشريعة املتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة املتقدمة أما كلها فال الن قواعد 
ان جاز نسخ العقائد مل تنسخ وكذلك حفظ الكليات اخلمسة فحينئذ النسخ إمنا يقع يف بعض األحكام الفرعية و

  شريعة بشريعة عقال 
السابع ان النسخ رفع احلكم بعد ثبوته والتخصيص ليس كذلك وهو على رأي القاضي واما غريه فينبغي ان 

  يقول هو انتهاء حكم كان أما ثابتا والتخصيص ليس كذلك 
  متقدما الثامن ان الناسخ جيب ان يكون متراخيا واملخصص ال جيب فيه ذلك بل جيوز كونه مقارنا و

  العاشر ان التخصيص للمقطوع باملظنون دافع ونسخه ال يقع به 
احلادي عشر أنه جيوز ختصيص اخلري واخلالف فيه ضعيف وال جيوز نسخه وهذا على رأي طائفة وهذه الفروق 
 حيتمل أكثرها املناقشة والتطويل يف ذلك مما ال يتعلق به كبري غرض قوله واملخصص هو بكسر الصاد واملخرج
بعده بكسر الراء قوله وهو إرادة الالفظ أي انه حقيقة إرادة املتكلم ألنه ملا جاز ان يرد اخلطاب خاصا وعاما 

مل يترجح أحدمها على اآلخر ال باإلرادة ويطلق املخصص أيضا على الدال على اإلرادة جمازا والدال على 
مية للمحل باسم احلال أو اجملتهد ألنه يدل على اإلرادة حيتمل ان يكون من صفات املتكلم وهو املريد بنفسه تس



اإلرادة دليل التخصيص لفظيا كان أو عقليا أو حسيا كل ذلك حيتمل ان يكون هو املراد بقوله ويقال الدال 
  عليه جمازا 

  قال الثانية القابل للتخصيص حكم ثبت ملتعدد لفظا مثل اقتلوا املشركني أو معىن وهو ثالثة 
  ز ختصيصها كما يف العرايا األول العلة وجوا

  والثاين مفهوم املوافقة فيخصص بشرط بقاء امللفوظ مثل جواز حبس الوالد حبق الولد 

  والثالث مفهوم املخالفة فيخصص بدليل ارجح كتخصيص مفهوم إذا بلغ املاء بالراكد 
ختصيصه الن التخصيص هذه املسألة فيما جيوز ختصيصه فالقابل التخصيص حكم ثبت ملتعدد فالواحد ال جيوز 

إخراج بعض من كل وال يعقل ذلك يف الواحد واعترض القرايف بأن الواحد بالشخص وهو يصح إخراج بعض 
أجزائه لصحة قولك رأيت زيدا وتريد بعضه وان تعذر إخراج اجلزئيات فينبغي التفضيل والذي يقبل 

  تنباط التخصيص إما أن يكون عمومه من جهة اللفظ أو من املعىن أي االس
  فاألول مثل اقتلوا املشركني فان احلكم يشمل كل مشرك وخص عنه الذمي واملستأمن واملعاهد واملهادن 

  والثاين ثالثة أشياء 
ة  األوىل العلة واختلف يف ختصيصها كما سيأيت بيانه ان شاء اهللا تعاىل يف كتاب القياس فإن هذه املسألة املسما

يع الرطب بالثمر وتعليله إياه بالنقصان عند اجلفاف ووجدنا هذه العلة يف هناك بالنقض مثل هني الشارع عن ب
  العرايا أعين بيع الرطب على رؤوس النخل بالثمر على وجه األرض مع ان الشارع جوزه فيها 

والثاين مفهوم املوافقة كداللة حرمة التأفيف على حرمة الضرب وغريه من أنواع األذى فالتخصيص فيه جائز 
اء امللفوظ وهو التأفيف يف مثالنا هذا ومنع الشيخ أبو إسحاق الشريازي من جواز ختصيص مفهوم بشرط بق

املوافقة حمتجا بأن التخصيص من عوارض األلفاظ وعلى األول جيوز ختصيص حبس الوالد يف دين الولد فإنه 
أو غريها صغريا كان أو  مبق للملفوظ وقد صحح الغزايل جواز حبس الوالد يف دين الولد سواء كان دين نفقة

  كبريا وتبعه عليه املنصف يف الغاية قصوى ويصحح صاحب التهذيب وغريه خالفه 
الثالث مفهوم املخالفة وقد قال الشيخ ابو إسحاق حيتمل أن جيوز ختصيصه وان ال جيوز وجزم املتأخرون منهم 

  املصنف جبواز فيجوز أن تقدم 

عض املسكوت عنه الذي ثبت فيه باملفهوم خالف ما ثبت للمنطوق الداللة على ثبوت مثل حكم املذكور لب
ويعمل بذلك مجعا بني الدليل وقد شرط املصنف تبعا لصاحب احلاصل يف هذا القسم ان يكون املخصص 

  راجحا وهو شرط مل يذكره اإلمام والظاهر عدم إشتراطه أن ال يشترط يف املخصص الرجحان مثاله 
زمية وابن حيان يف صحيحهما واحلاكم يف املستدرك وقال على شرط الشيخني من روي الشافعي وامحد وابن ج

حديث ابن عمر انه صلى اهللا عليه و سلم قال إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث ومفهوم هذا قاض انه إذا مل 
  يبلغهما حيمل اخلبث 

إال ما غري رحيه أو طعمه فيجتمع بينهما وروى الدارقطين انه صلى اهللا عليه و سلم قال إن املاء ال ينجسه شيء 
  ويقصر مفهوم إذا بلغ املاء على الراكد وهذا على اجلاري فنقول 

إذا مل يبلغ املاء قلتني وكان جاريا مل ينجس إال بالتغري وهذا هو القول القدمي قال الرافعي واختاره طائفة من 



  األصحاب 
  ص قال قيل يوهم البداء والكذب قلنا يندفع باملخص

ذهبت شرذمة قليلون إىل امتناع التخصيص معتلني بأنه إن كان يف األمر اوهم البداء أي ظهور املصلحة بعد 
خفائها وهو بالدال املهملة واملد وان كان يف االخبار وهم الكذب ومها ممتنعان على اهللا عز و جل أجاب بأنه 

  نا أن الكالم يف األصل يندفع باملخصص أي باإلرادة أو بالدليل الدال النا إذا علم

حمتمل للتخصيص فقيام الداللة على وقوعه ال يوجب الكذب وال البداء إمنا يوجبهما ان لو كان املخرج مرارا 
ثنية كالم اإلمام واتباعه كاملصنف وغريه يقتضي ان اخلالف يف االمر واخلرب ومقتض ايراد الشيخ أيب اسحاق 

سني البصري يف املعتمد واآلمدي ان اخلالف إمنا هو يف ختصيص اخلرب الشريازي وأيب نصر بن الصباغ وايب احل
  وانه ال خالف يف جواز ختصيص االمر 

قال الثالثة جيوز التخصيص ما بقي غري حمصور لسماحة أكلت كل رمان ومل يأكل غري واحدة وجوز القفال إىل 
ي وايب حنيفة بدليل تفاوت الضمائر وتفضيل أقل املراتب فيجوز يف اجلمع ما بقي ثالثة فإنه األقل عند الشافع

أهل اللغة واثنان عند القاضي واألستاذ بدليل قوله تعاىل وكنا حلكمهم شاهدين فقيل أضاف إىل املعمولني وقوله 
تعاىل فقد صغت قلوبكما فقيل املراد به امليول وقوله عليه السالم االثنان فما فوقهما مجاعة فقيل أراد به جواز 

   غريه إىل الواحد مطلقا السفر ويف
هذه املسألة يف الغاية اليت جيوز أن ينتهي إليها التخصيص وقد اشتملت على مسألة أخرى وهي الكالم يف أقل 

  اجلمع 
  املسألة األوىل يف ضابط املقدار الذي ال بد من بقائه بعد التخصيص وفيها مذاهب 

ل به أكثر أصحابنا أنه ال بد من بقاء مجع كثري األول وهو ما ذهب إليه أبو احلسني وصححه اإلمام وقا
واختلف يف تفسري هذا الكثري فقيل ال بد أن يقرب من مدلوله قبل التخصيص وقال املصنف ال بد أن يكون 
غري حمصور وإليه أشار بقوله ما بقي غري حمصور أي ما بقي املخرج عنه غري حمصور وما هنا مصدرية التقدير 

الدليل عليه انه لو قال أكلت كل رمان موجود ومل تأكل غري واحدة لكان ذلك مسجا مدة عدد غري حمصور و
  أي رديئا من الكالم قبيحا ولك ان تقول هذا الدليل وامنا ينفي الواحد فقط فال حيصل به املدعي 

وع والثاين أنه إن كان بلفظ من جاز التخصيص إىل أقل املراتب وهو الواحد أو يف غريها من ألفاظ اجلم
  كاملسلمني فيجوز إىل أقل اجلمع وذلك إما 

ثالثة أو أقل على ما سيأيت بقائه ان شاء اهللا تعاىل وهذا هو السبب الذي دعا املصنف إىل ذكر مسألة أقل اجلمع 
يف هذه املسألة واىل هذا القول ذهب القفال الشاشي رضي اهللا عنه وما أظن القائل هبذا الرأي يقول به يف كل 

 خيالف يف صحة استثناء األكثر إىل الواحد بل الظاهر ان قوله مقصور على ما عدا االستثناء من ختصيص وال
املخصصات بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل على عشرة اال تسعة وحيتمل ان يعم اخلالف اال 

  ان الظاهر خالفه الن املنقول عنه املخالفة هنا مل ينقل عنه مث 
وز يف مجيع ألفاظ العموم إىل الواحد واليه أشار بقوله يف ذيل املسالة وقوم إىل الواحد مطلقا وهو الثالث انه جي

رأي الشيخ إىب اسحاق الشريازي واستدل عليه بقوله تعاىل الذين قال هلم الناس ان الناس قد مجعوا لكم قال 



وله تعاىل أم حيسدون الناس قيل يف بعض املفسرين وكثري من األصوليني املراد نعيم بن مسعود االشجعي وق
سلم    التفسري املراد حيسدون نعم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

والرابع شيء اختاره ابن احلاجب وال نعرفه بغريه وهو ان التخصيص ان كان مبتصل فان كان باالستثناء أو 
ا وان كان بالصيغة أو الشرط فيجوز بالبدل جاز اىل الواحد حنو أكرم الناس اال الزنادقة وأكرم الناس اال متيم

اىل اثنني حنو أكرم القوم الفضالء أو إذا كانوا فضالء وان كان التخصيص مبنفصل وكان يف العلم احملصور 
القليل كقولك قتلت كل زنديق وكانوا ثالثة ومل يقتل سوى اثنني جاز اىل اثنني وإن كان غري حمصور او 

  قريبا من مدلول العام  حمصورا كثريا جاز بشرط كون الباقي
املسألة الثانية اختلفوا يف أقل اجلمع على مذاهب وليس حمل اخلالف فيما هو املفهوم من لفظ اجلمع لغة وهو 

ضم شيء اىل شيء فإن ذلك يف االثنني والثالثة وما زاد بال خالف وقد افهم كالم ابن برهان يف الوجيز خالف 
ال  ذلك وليس كما افهم وامنا حمل اخلالف يف اللفظ املسمى باجلمع يف اللغة مثل مسلمني وغريه من مجوع القلة 

  مجوع الكثرة فان اقلها أحد عشر بامجاع النحاة 
املذهب األول ان اقله اثنان وهو املنقول عن عمر وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهما وبه قال مالك وداود القاضي 

  واألستاذ والغزايل 
ى ما دوهنا اال جمازا وهو املنقول عن ابن عباس والشافعي وأىب حنيفة واختاره اإلمام والثاين ثالثة وال يطلق عل

  واتباعه 
والثالث الوقف وهذا مل أره مصرحا حبكايته يف كتاب يعتمد عليه وامنا اشعر به كالم اآلمدي فانه قال يف آخر 

لترجح وإال فالوقف الزم كالمه ورأيت املسألة وأن اعرف مأخذ اجلمع من اجلانبني فعلى الناظر باالجتهاد يف ا
  بعض املتأخرين بعده حكاه قوال ثالثا وجمرد هذا ال يكفي يف حكايته مذهبا 

والرابع ان اقله واحد أخذه بعضهم من قول امام احلرمني يف الربهان والذي أراه ان الرد اىل واحد ليس بدعا 
ر انه أراد ان الرد اىل واحد ليس بدعا بطريق اجملاز ولكنه ابعد من الرد اىل اثنني وعندي يف هذا نظر الظاه

  وعند هذا يقدح املعترض ان يقول ليس الكالم يف إطالق ذلك اجملاز 
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لبيضاوي: كتاب  األصول ل إىل علم  وصول  ال ملنهاج على منهاج  ا   اإلهباج يف شرح 
لسبكي: املؤلف  لكايف ا ا عبد  بن   علي 

وان أراد إطالقه حقيقة فبعيد ولقائل ان يقول أنت قد قلت ال يدع فيه مث قلت وهو ابعد من الرد اىل اثنني وما 
  قيقة لتساوى هو واالثنني والثالثة نرى احلقائق خمتلفة املراتب يف آحادها بل لو كان ح

واخلامس حكاه ابن عمر وابن احلاجب انه ال يطلق على اثنني ال حقيقة وال جمازا وعندي يف ثبوت هذا القول نظر 
فانه ال نزاع عند القائلني باجملاز يف صحة اطالق الكل وارادة اجلزء وقد جياب بان الثالثة ليست كال فالكل ماهية 

زاء والثالثة ال يتجزأ منها اجزاء بدليل أنه ال يصح اطالق لفظ واحد عليها ولو كانت كال لصح الن يتجزأ منها أج
اطالق البعض وارادة الكل جائز كالعكس إذا عرفت هذا فقد استدل أصحابنا بوجوه منها ان الضمائر خمتلفة 

يف اثنني إذ لو كان لصح اطالقه عليه ومنها فالضمري يف اجلمع الراجع اىل التثنية فدل على تغايرمها فال يكون حقيقة 
ان اهل اللغة يفصلون بينهما وجيعلون كل منهما قسما لآلخر فقالوا االسم قد يكون مفردا وقد يكون مثىن وقد 

  يكون جمموعا فدل على التغاير 
  واحتج القاضي أبو بكر يف إصحاحه بأوجه 

سليمان عليهما السالم فثبت صحة إطالق اجلمع وارادة أحدها قوله تعاىل وكنا حلكمهم شاهدين وأراد داود و
االثنني واالصل يف االطالق احلقيقة واجيب كما ذكر يف الكتاب بأن احلكم مصدر فيصح إضافته اىل معمولية اعين 
الفاعل واملفعول ومها هنا احلكم واحملكوم عليه وهذا اجلواب ضعيف الن املصدر إمنا يضاف إليهما على البدل وال 

وز ان يضاف إليهما مجيعا واضعف منه قول الشريازي شارح الكتاب يف تصحيحه الرد عليه بأن العرب ال تضيف جي
املصدر إليهما مجيعا ضعيف ألنه شهادة نفي وقد علمت يف فصل احلروف ان مثل هذا ساقط الكالم غري معدود من 

  صنيع العلماء وإمنا هو استرواح مبا ال يعصم 

ىل ان تتوبا اىل اهللا فقد صفت قلوبكما واملراد عائشة وحفصة رضي اهللا عنهما فاطلق القلوب وأراد وثانيها قوله تعا
قلبني واالصل يف االطالق احلقيقة قال امام احلرمني يف التلخيص وهذه اآلية أقوى اآليات يف الداللة على اخلصوم 

اجلرم احلال يف اجلانب األيسر وجمازه ميوله وقد أجيب عن االحتجاج هبا كما ذكره يف الكتاب بأن حقيقة القلب 
ومنه قوهلم ال قلب له اىل فالن أي ال ميل واجملاز هو املراد هنا والتقدير فقد صفت ميولكما يدل على هذا ان اجلرم 

ال يوصف بالصفو وهذا اجلواب ايضا ساقط ألن القاعدة عند النحاة انه إذا أضيف شيئان اىل ما تضمنها جاز فيه 
  اوجه حنو قطعت رأسي الكبشني وراس الكبشني ورؤوس الكبشني  ثالثة

وثالثها قوله صلى اهللا عليه و سلم االثنان فما فوقهما مجاعة رواه الدارقطين من حديث عثمان بن عبد الرمحن 
الوقاصي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مشهور وحاصل ما فيه بعد ان يعرف انه عمر بن شعيب حممد بن 

هللا بن عمرو بن العاص ان قوله جده حيتمل ان يكون جده األدىن احلقيقي وهو حممد فيكون حديثه مرسال فان عبد ا
حممدا تابعي وحيتمل ان يكون جده األعلى اجملازي وهو عبد اهللا فيكون متصال وقد اختلف العلماء يف االحتجاج به 

جده األعلى ورواه ابن ماجة من حديث الربيع بن بدر  إذا كان هذا فاحتج به اكثر من ال حيتج املرسل محال له على
املعروف بعليلة وهو ايضا ضعيف وأجاب اإلمام بأنه إذا أمكن محل كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم على حكم 

شرعي ولغوي فالشرعي أوىل لكونه مبعوثا لبيان الشرعيات فيحمل هنا على إدراك فضيلة اجلماعة وبأنه هنى عن 



يف مجاعة فبني هبذا احلديث ان االثنني فما فوقهما مجاعة يف جواز السفر وهذا ما اقتصر يف الكتاب على  السفر اال
ذكره ولقائل ان يقول سفر الواحد منفردا ليس حبرام إمنا هو مكروه بل اجلواب ان اخلالف ليس يف لفظ اجلمع وال 

  لفظ اجلماعة كما تقدم 

أصولية وفوائد فروعية أما األصولية فهي النظر يف الغاية اليت ينتهي التخصيص فائدة اخلالف يف هذه املسالة فائدة 
  إليها وهي املسألة املتقدمة 

وقال األستاذ أبو اسحاق يف أصوله بعد ان عزا ما ذكره اىل بعض األصحاب هذه فائدة مريعة فان ائمتنا جيمعون 
ته واحد انتهى وهو فائدة وقد عرفت اخلالف املتقدم على جواز ختصيص اجلمع والعموم مبا هو دليل اىل ان يبقى حت

واما الفوائد الفروعية فمنها لو قال له على دراهم لزمه ثالثة وحكى وجه انه يلزمه درمهان ومنها قليل يكتفي يف 
  الصالة على امليت باثنني حكاه الرافعي عن التهذيب وقال انه بناء على أن اقل اجلمع اثنان ومنها 

قاربه وليس له اال قريب واحد فوجهان يف انه هل يصرف إليه الكل أو الثلث وحكى األستاذ أبو لو أوصى أل
منصور وجها انه يكون له النصف حكاه الرافعي عنه ومل يعلله قال ابن الرفعة يف املطلب ومل افهم له معىن وان ختيل 

راء جبواز االقتصار عليهما ايضا ومل نر من قال به انه بناء على ان اقل اجلمع اثنان لزمه ان يقول فيما إذا أوصى للفق
ومنها يف الرافعي يف فروع الطالق انه لو قال ان تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فهي طالق مل حينث اال إذا تزوج 

  ثالث نسوة واشترى ثالثة عبيد وقياس اخلالف األصويل جريان وجه حتنيثة باثنني 
لصورة انه ال حينث بشيء ألنه علق على مجيع نساء العاملني وعبيدهم بدليل إدخاله فإن قلت ومل ال يقال يف هذه ا

  األلف والالم املقتضية للعموم وهو تعليق على مستحيل والصحيح يف التعليق على املستحيل انه ال يقع 
اإلميان فيما إذا قلت ملا كان أعمال الكالم أوىل من امهاله محل على جنس اجلمع يف ذلك وقال الرافعي يف كتاب 

حلف ال يكلم الناس ذكر ابن الصباغ وغريه انه حينث إذا كلم واحد كما إذا قال ال آكل اخلبز ولو حلف ال يكلم 
  ناسا محل على ثالثة انتهى 

  فإن قلت هذا عجيب ناس للمنكر حيمل على اجلمع فإذا دخلت األلف والالم املعممة خترجه عن ذلك 
  حلالة هذه املراد هبا اجلنس من حيث هو قلت كان األلف والالم وا

خبالف ما إذا كان منكرا واما قياس ال يكلم الناس على ال آكل اخلبز ففيه نظر لصدق اخلبز على القليل والكثري 
  صدقا واحدا كاملاء والعسل 

خصص باملتصل قال الرابعة العام املخصوص جماز وإال الشتراك وقال بعض الفقهاء انه حقيقة وفرق اإلمام بني امل
  واملنفصل الن املقيد بالصفة مل يتناول غريا قلنا املركب مل يوضع واملفرد متناول 

  واختلفوا يف العام انه إذا خص هل يكون يف الباقي حقيقة على مذاهب 
أحدها انه جماز وذهب إليه أصحابنا واملعتزلة كأيب على وابنه واختاره املصنف وصفي الدين وابن احلاجب ألنه 

  حقيقة يف االستغراق فلو كان حقيقة يف البعض لزم االشتراك واجملاز خري من االشتراك 
  والثاين أنه حقيقة وهو مذهب كثري من أصحابنا ومجهور احلنفية واحلنابلة 

والثالث أن املخصص ان كان مستقال سواء كان عقليا كالدليل الدال على ان غري القادر غري مراد من اخلطاب يف 
ات أو لفظيا كما إذا قال املتكلم بالعام أردت به الفالين فهو جماز وان مل يكن مستقال فهو حقيقة وذلك العباد

كاالستثناء مثل قول القائل من دخل داري يكرم اال زيدا والشرط من دخل أكرمته ان كان عاملا والتقيد بالصفة 



لعلة الغاية وان مل يذكروه يف هذا املقام حكمه من دخل داري من الطوال قال صفي الدين اهلندي والتقيد بالعام 
حكم إخوانه من املتصالت ظاهرا إذ ال يظهر فرق بينهما على هذا الرأي وهذا ما اختاره الكرخي وأبو احلسني 

  البصري واالمام وعلى حكاية هذه الثالثة اقتصر املصنف 
ز وهو املنقول عن القاضي وقد رايته يف خمتصر والرابع ان خص مبتصل من شرط او استثناء فهو حقيقة وإال فهو جما

التقريب اال انه مل يصرح بذكر الشرط وهذه عبارته ولو قررنا القول بالعموم فالصحيح عندنا من هذه املذاهب ان 
نقول إذا تقدر التخصيص باستثناء متصل فاللفظ حقيقة يف بقية املسميات وان تقدر التخصيص بداللة منفصلة 

  كن يستدل به يف بقية املسميات انتهى فاللفظ جماز ل

  واخلامس ان خص بالشرط والتقييد بالصفة فهو حقيقة وإال فهو جماز حىت يف االستثناء 
  والسادس ان خص بدليل لفظي سواء كان متصال أم منفصال فهو حقيقة وإال فهو جماز 

  والسابع ان بقي بعد التخصيص مجع فهو حقيقة فيه وإال فهو جماز 
لغزايل بأنه ال خالف يف انه جماز إذا مل يبق بعد التخصيص مجع وهذا فيه نظر فقد صرح امام احلرمني يف وصرح ا

التلخيص حبكاية اخلالف يف ذلك فقال ذكر القاضي عن بعض أصحابنا ان اللفظ حقيقة فيما يبقى وان كان اقل من 
  اجلمع هذا بعيد جدا انتهى 

جماز يف االقتصار عليه وهو اختيار امام احلرمني قوله الن املقيد هذا دليل اإلمام والثامن انه حقيقة يف تناول ما بقي 
وتقريره ان العام املقيد بالصفة مل يتناول غري املوصوف ألنه لو تناوله لضاعت فائدة الصفة وإذا احنصر تناوله فيه 

لخارج حبسب اللغة مع كونه مل وقد استعمل فيه فيكون حقيقة وهذا خبالف املخصوص مبنفصل فان لفظه متناول ل
  يستعمل فيه فيكون جمازا او مشتركا واجملاز أوىل فيكون جمازا 

وأجاب املصنف بأن املركب من املوصوف والصفة مثال غري موضوع فال يكون حقيقة فيه فلم يبق اال املفرد واملفرد 
هذا اجلواب مبين على ان املركبات غري الذي هو العام متناول لكل فرد لغة وقد استعمل يف البعض فيكون جمازا و

موضوعة وفيه نزاع فاألوىل اجلواب بأنه لو مل يكن املوصوف وحنوه متناوال مل يكن املتصل من املخصصات الن 
  التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ هذا شرح ما يف الكتاب وخنتم املسالة بشيئني 

ني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلال اال زيدا فهل هو احدمها قال اإلمام إذا قال اهللا اقتلوا املشرك
  ختصيص مبنفصل أو متصل فيه احتمال قال صفي الدين اهلندي واألظهر انه منفصل 

قلت وقد ذكر القاضي املسالة يف خمتصر التقريب وقال ان من االصوليني من نزله منزلة االستثناء املصرح به كالم 
قاضي والذي نرتضيه انه صلى اهللا عليه و سلم ان ابتدأ من تلقاء نفسه كالم ومل يصفه اىل كالم اهللا اهللا تعاىل قال ال

تعاىل فيلتحق ذلك يف املنفصل وال جيعل كالمه صلى اهللا عليه و سلم استثناء حقيقيا بل هو ختصيص سواء قدر 
  متصال أو منفصال 

العام املخصوص والعام الذي أريد به اخلصوص وهو حترير منهم  والثاين اعلم ان االصوليني مل يذكروا التفرقة بني
والشافعي رضي اهللا عنه له أقوال يف قوله تعاىل واحل اهللا البيع منها انه عام خمصوص ومنها انه عام مراد به 

ما اخلصوص وقد كثر الكالم يف ذلك وتشعب النظر ولوالدي أيده اهللا تعاىل يف ذلك كالم نفيس وحنن نذكر مجيع 
ذكره فانه مما ينبغي ان يغتبط به الفطن قال احسن اهللا إليه كثر الكالم يف العام املخصوص والعام الذي أريد به 

اخلصوص يف الفرق بينهما ويف ان العام املخصوص جماز أوال وظن مجاعة ان هذا اخلالف يف ان العام املخصوص جماز 



اه يف ذلك وباهللا العون والتوفيق أما العام الذي أريد به اخلصوص أو ال جيري يف العام املراد به اخلصوص والذي أر
فهو العام إذا أطلق وأريد به بعض ما يتناوله فهو لفظ مستعمل يف بعض مدلوله وبعض الشيء غريه فالذي يظهر أنه 

  جماز قطعا إال أن قيل ان العام داللته على كل فرد من أفراده داللة مطابقة 
هذا بأنه حقيقة يف كل فرد فان جاء خالف فيه فإمنا جييء من هذه اجلهة وشرط اإلرادة يف هذا فقد يقال حينئذ على 

النوع على ما ظهر لنا أن تكون مقارنة ألول اللفظ وال يكتفي بطرياهنا يف أثنائه ألن املقصود فيها نقل اللفظ عن 
دلول إرادة استعماله اللفظ يف شيء آخر معناه اىل غريه واستعماله يف غري موضوعه وليس إرادة إخراج لبعض امل

غري موضوعه كما يراد باللفظ جمازه اخلارج عنه ال فرق بينهما اال ان ذاك خارج هذا داخل ألن البعض داخل يف 
الكل ومن جيعل الداللة على كل فرد داللة مطابقة ال يناسبه ان يقول انه استعمال اللفظ يف غري موضوعه بل يصري 

  رك يف أحد معنييه وهو استعمال حقيقي وارادة أحد معنيي املشترك عند مانع استعمال املشترك كاستعمال املشت

  يف معنييه ال شك أهنا ال خترجه عن موضوعه وال جتعله جمازا بل هي مصححه الستعماله 
عله جمازا فكذلك وأما عند من جيوز استعماله يف معنييه فهم خمتلفون إذا استعمل يف معنييه هل هو جماز أم ال فمن ج

ألن االستعمال احلقيقي عنده هو استعماله يف أحد املعنيني ومن جعله حقيقة كالعام كما هي طريقة الشيخ اآلمدي 
يف النقل عن الشافعي رضي اهللا عنه فيصري البحث فيه كالبحث يف العام املراد به اخلصوصي وفيه نظر ألنا نعلم ان 

يني وحده خبالف العام ولكن أدى مساق البحث على طريقة اآلمدي اىل ما املشترك وضعه الواضع لكل من املعن
قلناه ويؤنسك اىل اشتراط مقارنة اإلرادة يف هذا النوع ألول اللفظ ما ذكره الفقهاء يف تكبرية االحرام ويف كنايات 

رجا منه بعض أفراده الطالق وإذا حققت هذا املعىن اضبطه وأما العام املخصوص فهو العام إذا أريد به معناه خم
فاإلرادة فيه إرادة اإلخراج إلرادة االستعمال يف تشبه االستثناء فال يشترط مقارنتها ألول اللفظ وال جيوز تأخرها 
عن آخرها عن آخره بل يشترط ان مل توحد يف أوله ان تكون يف أثنائه ويؤنسك يف هذا ما قاله الفقهاء يف مشيئة 

نية ببعض اللفظ قبل فراغه فالتخصيص إخراج كما ان االستثناء إخراج وهلذا نقول الطالق فإنه يشترط اقتران ال
املخصصات املتصلة أربعة االستثناء والغاية والشرط والصفة واملخصص يف احلقيقة هو اإلرادة املخرجة وهذه 

اللفظ يف غري األربعة واملخصص املنفصل مخستها داله على تلك اإلرادة وتلك اإلرادة ليست إرادة استعمال 
موضوعه فلذلك مل يقطع بكونه جمازا بل حصل التردد ومنشأ التردد أن إرادة إخراج بعض املدلول هل يصري اللفظ 
مرادا به الباقي به أو ال واحلق ال وهو يشبه اخلالف يف االستثناء وهذا يقوي العام املخصوص حقيقة لكن األكثرين 

ستعمل يف معناه بتمامه غري خمرج منه شيء فمىت استعمله خمرجا منه شيء على انه جماز ووجهه انه جيعل موضوعا ا
  كان جمازا الستعماله على غري الوجه الذي وضعه الواضع عند االطالق 

  وهذا فيما حيتمل اجملاز وهو ما كان ظاهرا كالعام 
  أما ما كان نصا كالعدم فاجملاز فيه وليس اال اإلخراج احملض ويظهر اثر هذا يف 

املخصص املنفصل يأيت يف العام وال يأيت يف العدد واالستثناء يف العام كاشف عن اإلرادة املخصصة واالستثناء يف أن 
  العدد هو املخرج بنفسه ال بداللته على إرادة متقدمة وهلذا لو أراد فقط ومل يوجد لفظ االستثناء مل يصح يف العدد 

قلبه إال واحدة وماتت قبل نطقه بقوله اال واحدة يقع الثالث نعم ويصح يف العام ولو قال أنت طالق ثالثا ونوي ب
يشترط نية االستثناء قبل فراغ اللفظ ألجل الربط فالنية فيه شرط العتبار االستثناء بعده وليست مؤثرة والنية يف 

راد به التخصيص مؤثرة يف اإلخراج وحدها ويدل عليها تارة مبخصص منفصل وتارة مبتصل والنية يف العام امل



اخلصوص مؤثرة يف نقل اللفظ عن معناه اىل غريه ومن هنا يعرف ان عد ابن احلاجب البدل يف املخصصات ليست 
جبيد الن األول يف قولنا أكلت الرغيف ثلثه يشبه العام املراد به املخصوص ال العام املخصوص فانظر هذه املعاين 

صوص تعرف الفرق بينهما وحكمها هذا ما ذكره والدي رمحه اهللا وتفهمها مث تذكر ما قدمته يف العام املراد به اخل
  وهو يف غاية النفاسة والذي حتصلت عليه ان العام أنواع 

  أحدها العام الذي أريد به العام حقيقة 
  والثاين العام الذي أريد به غالب األفراد ونزل األكثر فيه منزلة الكل فهو مراد به العموم ايضا 

  نزل األكثر فيه منزلة الكل ولكن الكثرة فيه موجودة والثالث ما مل ي
والرابع ما املراد به القليل كقوله الذين قال هلم الناس وهذا أخذته من كالم الشافعي رضي اهللا عنه يف الرسالة فإنه 

له القرية قال باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام أي الكثرة الغالبة فال يناقضه قوله ويدخله اخلصوص ومثا
الظامل أهلها وقد ذكره الشافعي يف أثناء الباب فكأنه جعلهم كل أهل القرية وقال الشافعي رضي اهللا عنه يف أول 

  الباب قال اهللا تعاىل جل ثناؤه خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل وقال 

  ذا عام ال خاص فيه انتهى خلق السموات واألرض وقال وما من دابة يف األرض اال على اهللا رزقها فه
وهو كما صرح به الشافعي وإمنا ذكره توطئة ملا بعده وليس مما بوب له اال يف كونه أريد به العموم فاملراد به العموم 

  قسمان 
  احدمها حقيقة ال خصوص فيه وهو خالق كل شيء 

 يلتفت الشافعي اىل ما يقوله والثاين جماز فيه خصوص وهو ما ذكره الشافعي بعد مثل القرية الظامل أهلها ومل
األصوليون من ان خالق كل شيء خمصوص بالعقل وكأنه ألن العقل ملا دل على املراد به جعله هو املقصود به يف 
كالم العرب ألهنا إمنا تضع ملا يعقل مث قال الشافعي وقال اهللا واملستضعفني من الرجال والنساء اآلية قال الشافعي 

جل حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا ان يضيفومها ففي هذه اآلية داللة على انه مل  وهكذا قول اهللا عز و
يستطعما كل أهل قرية فهي يف معناها وفيها ويف القرية الظامل أهلها خصوص ألن كل أهل القرية مل يكن ظاملا قد 

  كان فيهم املسلم ولكنهم كانوا فيها مكثورين فكانوا فيها اقل انتهى 
فهذا عام أريد به العام ودخله اخلصوص وليس املعىن هنا من إرادة العام مجيع األفراد بل الكثرة املنزلة منزلة الكل 

ويظهر انه جماز وليس من جماز استعمال لفظ الكل يف البعض ألن ذلك ال يفترق احلال فيه بني بعض وبعض وهذا يف 
فيه جماز البعض وجماز املشاهبة إذا األكثر يشبه الكل يف الكثرة  بعض كثري غالب على الباقي فهو أقوى ألنه اجتمع

وهو مع ذلك قد دخله التخصيص فمن جعل العام املخصوص جمازا يكون قد اجتمع فيه نوع آخر من اجملاز ايضا 
من وهذا غريب ينبغي ان يتفطن له ومن مل جيعل العام املخصوص جمازا يقتصر على اجملاز من اجلهة األوىل وهذا 

  نفائس البحث وبه يظهر ان العام املراد به العموم قسمان 

  احدمها احلقيقي كقوله وهو بكل شيء عليم خالق كل شيء على ما قاله الشافعي 
والثاين اجملازي كقوله استطعما أهلها والظامل أهلها وهذا القسم ال يكون يف األمر والنهي وإمنا يكون يف اخلرب ألن 

  وز فيهما بل يقصد بيان حكم التكليف والعام املخصوص قسمان األمر والنهي ال يتج
  أحدمها ما يراد به العموم كما تقدم وفيه جماز كما بيناه 

  والثاين ما ليس كذلك كقوله وألبويه لكل واحد منهما السدس وختصيصه بالقاتل والكافر 



وص كما سنذكره وقد عرفت ان فهذا عام خمصوص وقد أطلق الشافعي عليه بعد ذلك انه عام يراد به اخلص
اجلمهور على انه جماز وقد قرر والدي انه حقيقة كما سبق والشافعي مل يتعرض للفرق بني العام املخصوص والعام 

  املراد به اخلصوص ومبا ذكرناه يكون العام املخصوص أنواعا 
  أحدها ما نزل األكثر فيه منزلة اجلميع فهو مراد به العموم 

كذلك ولكن الكثرة فيه موجودة وهو مراد به اخلصوص وخمصوص كقوله وألبويه لكل واحد منهما والثاين ما ليس 
  السدس 

والثالث ال املراد يه القليل كقوله الذين قال هلم الناس وهذا مراد به اخلصوص وخمصوص والفرق بينه وبني الثاين 
خالف األصوليني السابق يف ان العام املخصوص  ان هذا تقول فيه إنه جماز والثاين حمتمل ألن يكون جمازا وهو حمل

  هل هو حقيقة أو جماز 
واعلم ان يف كالم الشافعي يف الرسالة ايضا ما ميكن ان يتمسك به منه على ان كل عام خمصوص مراد به اخلصوص 

وألبويه لكل وذلك ألنه قال باب ما نزل عاما دلت السنة على انه يراد به اخلاص قال الشافعي قال اهللا جل ثناؤه 
واحد منهما السدس اىل قوله فإن كان له إخوة فألمه السدس وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم اىل قوله وهلن 

  الثمن مما تركتم فأبان ان الوالدين واألزواج ما مسي يف احلاالت وكل عام 

زواج دون بعض وذلك ان املخرج فدل بنسبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه إمنا أريد بعض الوالدين واأل
يكون دين الوالدين واملولودين والزوجني واحدا وال يكون الوارث منهما قاتال وال مملوكا انتهى فيمكن التمسك 

هبذا على ما ذكرناه ألن السنة إمنا دلت على عدم وريث القاتل والكافر وهو ختصيص مقتض ألن يكون هذا العام 
لت انه إمنا أريد به اخلصوص فدل على ان كل عام خمصوص مراد به خمصصا وقد قال الشافعي ان السنة د

اخلصوص إذا كان املراد غري منزل منزلة الكل الذي تقدم إطالق الشافعي عليه انه اريد به العموم وهبذا يتبني ان 
بعض  البحث الذي قرره والدي رمحة اهللا عليه يف ان العام املخصوص حقيقة ألنه الذي قصد عمومه خمرجا منه

  األفراد كاستثناء ليس ذلك وإن كان البحث فيه حمال فإنه نوع يصح إرادته 
وقد وقف اهللا والدي أيده اهللا تعاىل على ما أوردته من كالم الشافعي وقال ان مل يصح ذلك البحث الذي قررناه 

صا وان يكون مراد به فاألمر كما قال الشافعي وان صح احتمل يف التخصيص بالقاتل والكافر ان يكون عاما خمصو
اخلصوص وال ميكن الوصول اىل العلم حبقيقته أو يعلمه اال اهللا تعاىل واملتكلم به وقد أطلنا الكالم يف هذه املسألة 
وأنا من عاديت يف هذا الشرح االطناب فيما ال يوجد يف غريه وال يتلقي إال منه حبث خمترع او نقل غريب أو غري 

يف الكتب إذ ال فائدة يف التطويل فيما سبقنا من هم سادتنا وكرباؤنا اىل مجعه وهل  ذلك واالختصار يف املشهور
  ذلك اال جمرد مجع من كتب متفرقة ال يصدق اسم املصنف على فاعله 

  قال اخلامسة املخصص مبعني حجة ومنعها عيسى بن أبان وأبو ثور وفصل الكرخي 
ل العام املخصوص جماز فإن من قال غري ذلك احتج به هنا ال يشبه ان تكون هذه املسألة مفرعة على قول من يقو

حمالة وحاصل هذه املسالة ان العام إن خص مببهم كما لو قيل واقتلوا املشركني اال بعضهم فال حيتج به على شيء 
من األفراد إذ ما من فرد اال وجيوز ان يكون هو املخرج وهذا قد ادعى مجاعة فيه االنفاق وهي دعوى غري 

  موعة فقد صرح ابن برهان يف الوجيز بان حمل مس



  اخلالف فيم إذا خص مببهم فان عبارته العام إذا دخله التخصيص مل يصر جممال 
وقال عيسى بن أبان إذا كان التخصيص بدليل جمهول صار جممال انتهى وهو مصرح خبالف الدعوى مع زيادة ان 

قاضي يف خمتصر التقريب ذكر اخلالف يف العموم إذا خص هل املختار عنده خالفها وهو قضية ايراد احملصول وال
يصري جممال ومل يقيد مببهم وال معني ونقل مذهب ابن أبان عن كثري من الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأيب 
نظرنا  حنيفة وطائفة من املتكلمني منهم اجلبائي وابنه انتهى ووجه هذه الطريقة اليت ذكرها ابن برهان كما ذكرنا إذا

اىل فرد من األفراد شككنا فيه هل هو املخرج واالصل عدمه فيبقى على األصل ويعمل به اىل ان ال يبقى فرد لكن 
اهلندي رد هذا البحث بأن املسألة مفروضة يف االحتجاج بالعام املخصوص فيما عدا املخصوص وهذا البحث 

انتهى ويتجه عندي ان يقال حيتج به اىل ان يبقى  يقتضي صحة االحتجاج يف اجلميع املخصص وغريه وال قائل به
فرد واحد فال حيتج هذا إذا خص مببهم أما إذا خص مبعني وهي مسألة الكتاب كما لو قيل اقتلوا املشركني اال 

  املستأمن أو أهل الذمة ففيه مذاهب 
قهاء واختاره اآلمدي وابن أصحها عند اإلمام واتباعه منهم مبصنف انه حجة يف الباطن مطلقا وهو قول معظم الف

  احلاجب 
  الثاين أنه ليس حبجة وهو قول عيسى ابن أبان وأيب ثور وهو مراد كاملصنف بقوله منعها أي منع حجته 

الثالث وبه قال الكرخي والبلخي ان خص مبتصل كالشرط واإلسناد والصفة فهو حجة وان خص مبنفصل فال 
  ك أمهل املصنف بتبيينه واقتصر على حكاية هذه الثالثة وهذا التفصيل يفهم من مسألة السابقة فلذل

والرابع ان التخصيص ان كان قد منع تعلق احلكم باالسم العام وأوجب تعلقه بشرط ال ينىبء عنه الظاهر مل جيز 
وكون التعلق به كما يف قوله تعاىل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ألن قيام الداللة على اعتبار النصاب واحلرز 

املسروق ال شبهة فيه للسارق مينع من تعلق احلكم وهو القطع بعموم اسم السارق وموجب لتعلقه بشرط ال ينىبء 
عن ظاهر اللفظ وان كان التخصيص ال مينع من تعلق احلكم به جاز التعلق به كما يف قوله تعاىل اقتلوا املشركني 

نع من تعلق احلكم وهو القتل باسم املشركني وهو قول أيب عبد ألن قيام الداللة على املنع من قتل أهل الذمة ال مي
  اهللا البصري 

واخلامس أن العام املخصوص إن كان حبيث لو تركناه وظاهره من غرية بيان التخصيص لكنا نتمثل ما أريد هنا 
ل كل من صدق عليه ونضم إليه شيئا آخر مل يرد هنا كقوله تعاىل اقتلوا املشركني فإنا لو خلينا وظاهره لكنا نقت

االسم من احلريب والذمي واملستأمن فكنا قد امتثلنا يف ذلك ما أريد منا وما مل يرد جاز التمسك به وإن كان العام 
حبيث لو تركناه وظاهره من غري بيان التخصيص مل ميكنا ان منتثل ما أريد منا مل جيز التمسك به وهو كقوله تعاىل 

  ني مراده مل ميكنا فعل ما أراده من الصالة الشرعية أقيموا الصالة ألنه لو مل يب

أصال خبالف آية السرقة فإنا لو خلينا وظاهرها لكنا فطعنا كل سارق ويف ذلك امتثال ما أريد منا ومل يرد وهذا 
  قول القاضي عبد اجلبار 

شبه أو يكون قول من ال والسادس انه جيوز التمسك به يف اقل اجلمع وال جيوز فيما زاد عليه قال اهلندي وهذا ي
  جيوز التخصيص اىل اقل من اقل اجلمع 

قلت وإذا تقرر ان اخلالف جار يف العام املخصوص مطلقا سواء كان مبهما أو معينا جاء مذهب سابع وهو التفصيل 
  بني املعني واملبهم كما أورده اإلمام 



  الدور فال يلزم من زواهلا زواهلا قال لنا ان داللته على فرد ال تتوقف داللته على اآلخر الستحالة 
استدل على ما اختاره بأن داللة العام على فرد من أفراده ال تتوقف على داللته على اآلخر ألن داللته مثال على 

الباقي لو توقفت داللته على البعض املخرج فإن مل تتوقف داللته على املخرج على الباقي كان ذلك حتكما إذ داللته 
أفراده متساوية وإن توقف عليه لزم الدور لتوقف كل منهما على اآلخر والدور مستحيل فداللته العام على كل 

على كل فرد ال تتوقف على داللة على غريه من األفراد وإذن ال يلزم من زوال الداللة عن بعض األفراد زواهلا عن 
  البعض اآلخر فال يكون حجة وهذا الدليل ضعيف من وجهني 

دور معية ال سبق فال استحالة فيه ويظهر هذا مبعرفة دور السبق واملعية فنقول كل واحد من الشيئني احدمها ان هذا 
على اآلخر ان كان توقف قبله وبعده فهو الدور السبقي الذي يستحيل وقوعه ومثاله إذا قال زيد ال اخرج من 

وإن مل يكن سبقا كان إذا قال كل الدار حىت خيرج عمرو قبلي وقال عمرو ال اخرج منها حىت خيرج زيد قبلي 
  منهما ال ادخل حىت يدخل اآلخر فال استحالة فيه جلواز دخوهلما معا وهذا هو املعىن وهو املوجود يف داللة العام 

والثاين ان داللة العام على كل فرد مشروطة باستعماله يف املوضوع وهو االستغراق فإذا مل يستعمل فيه جاز يف كل 
  جة يف شيء منه واحد ان يكون ح

واألوىل التمسك مبا درج عليه السالفون من الصحابة والتابعني فاهنم استدلوا بأكثر العمومات املخصوصة من غري 
نكري بل لو صح ما ذكروه باب التمسك باللفظ العام إذ ما من عام يف حكم شرعي اال وهو خمصوص وعلى ما 

  قالوه ميتنع االستدالل به 
بالعام ما مل يظهر خمصص وابن سريج أوجب طلبه أوال هل جيوز ان يستدل بالعام قبل البحث قال السادسة يستدل 

  عن املخصص فيه مذهبان 
  احدمها اجلواز وهو قول الصرييف واليه مال اإلمام 

  والثاين املنع وهو قول أيب العباس بن سريج 
مام ومجهور اتباعه وادعى مجع من املتأخرين ان واعلم ان إثبات اخلالف يف هذه املسألة على هذا الوجه هو ايراد اإل

ذلك غري معروف بل باطل حمتجني بأن الذي قاله الغزايل فمن بعده كاآلمدي وغريه أنه ال جيوز التمسك بالعام قبل 
البحث عن املخصص امجاعا مث اختلفوا فمن قائل يبحث ومن قائل ال يكفي الظن وال يشترط القطع بل ال بد من 

زم تسكن النفس إليه ومن قائل ال بد من القطع وعليه القاضي قال وحيصل ذلك بتكرير النظر والبحث اعتقاد جا
واشتهار كالم األئمة قالوا وليس خالف الصرييف إال يف اعتقاد عمومه قبل دخول وقت العمل به وإذا ظهر خمصص 

ملقالة حىت تولعت األلسن بأن هذا كان من تغري االعتقاد هكذا نقله إمام احلرمني مث اآلمدي وغريه واشتهرت هذه ا
غلطات اإلمام وأنا أقول قد سبق اإلمام هبذا النقل الثقة أثبت الشيخ أبو إسحاق الشريازي فقال يف شرح اللمع ما 
نصه إذ أوردت هذه األلفاظ املوضوعة للعموم هل جيب اعتقاد عمومها يف احلال عند مساعها العمل مبوجبها انتهى 

تاذ أبو إسحاق يف أصوله الذي انتخبه والده أيده اهللا ولفظه قيل يلزم وقيل ال يلزم ويعرض على وكذلك األس
األصول املمهدة جلواز ان يكون فيها ما خيصصه وأفاد األستاذ يف هذه املسألة فائدة جليلة وهي ان اخلالف ليس إال 

أما إذا ورد يف عهده وجبت املبادرة اىل الفعل على فيما إذا ورد اخلطاب العام بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  عمومه ألن أصول الشريعة مل تكن متقرره قد بان لك هبذين النقلني ان ما نقله اإلمام 



غري مستنكر وهو أوىل واوجه من القول بإجياب اعتقاد العموم على جزم حني ظهور املخصص يتغري االعتقاد فإن 
ه وال حاصل حتته وقال امام احلرمني انه عنده غري معدود من مباحث العقالء مذهبه يف غاية السقوط ال وجه ل

ومضطرب العلماء قال وإمنا هو قول صدر عن عبادة واستمرار يف عناد انتهى وهذا خبالف القول بالعمل بالعام 
  ابتداء فإنه ذو وجه ظاهر وجيه 

تف قال عارض داللته احتمال املخصص قلنا قال لنا لو وجب لوجب طلب اجملاز للتحرز عن اخلطأ والالزم من
  األصل يدفعه 

هذا دليل على ما اختاره من وجوب العمل بالعام ابتداء وتقريره لو وجب طلب املخصص والبحث عنه قبل 
التمسك بالعام لوجب طلب اجملاز عند استعمال اللفظ يف حقيقته والالزم منتف فامللزوم مثله أما وجه املالزمة فألن 

يف الصورة األوىل إمنا هو االحتراز على املفسدة واحتمال ضرر اخلطأ وهذا املعىن موجود يف احلقيقة وأما الطلب 
انتفاء الالزم فظاهر إذ مل يزل العلماء خلفا عن سلف على ممر الدهور وتعاقب األزمنة حيملون اللفظ على حقيقته 

جيب طلب اجملاز ولكن فيه نظر فقد نقل الثقات ابن من غري حبث عن اجملاز ومنهم من ادعى االمجاع على انه ال 
سريج اىل وجوبه وصرح القرايف بأن املسألتني على السواء على تقدير صحة اإلمجاع فالفرق واضح وذلك ألن 

احتمال وجود املخصص أقوى إذ ما من عام إال وقد تطرق إليه التخصيص كما قال امام احلرمني قال والدي رمحه 
  التفريق ان يف العام داللتني  اهللا ويوضح هذا

إحداها على اصل املعىن هي نص واألخرى على استغراق األفراد وهي ظاهرة واحتمال اجملاز حاصل يف األوىل ويف 
كل حقيقة يدل اللفظ فيها على معىن والداللة اإلفرادية عليه قطعية فلذلك مل يطلب اجملاز واحتمال التخصيص إمنا 

تأمل هذا الكالم على ان إيراد احلقيقة على العام ساقط ألن يف العام حقيقة وجمازا شارك  هو يف الثانية قال ومن
  فيهما وفيه ختصيص ينفرد به ال يوجد مثله يف احلقيقة قال وهذا نفيس جدا 

قلت ونظريه على العكس قلنا ال رجل بالفتح نص يف االستغراق وان كان حمتمل اجملاز إلراده ال غالم رجل ال رجل 
  بالرفع ظاهر يف االستغراق ال 

نص فهذا نظري العام واألول نظري احلقيقة وامنا قلنا على العكس ألن قضية االستغراق يف األول ال يف الثاين فال رجل 
بالفتح عمومه نص مقطوع به وحقيقة ظاهرة عكس العام وال رجل بالرفع عمومه ظاهر وحقيقته حمتملة للمجاز 

قال عارض أي احتج ابن سريج على مذهبه بأن العام وان دل على ثبوت احلكم يف مجيع  كغريها من احلقائق قوله
األفراد فاحتمال املخصص يعارضه ألن العام قبل طلب املخصص حيتمل التخصيص وحيتمل عدمه احتماال على 

  وحا السواء وأجاب بأن األصل عدم املخصص واإلحتمال مبجرده ال يصلح معارضا هلذا األصل فيكون مرج
فائدة إذا اقتضى اللفظ العام عمال مؤقتا وضاق الوقت عن طلب اخلصوص فهل يعمل بالعموم أو يتوقف فيه 

اختلف أصحابنا يف ذلك كما حكاه ابن الصباغ يف كتابه عده العامل يف آخر مسألة إمساع اهللا املكلف اللفظ العام 
هد التقليد عند ضيق الوقت ليعمل به أم ال فيه دون خمصصه وللخالف نظائر كثرية يف املذهب منها هل للمجت

  وجهان 
األول منهما وهو اجلواز قول ابن سريج قال وال جيوز له ان يفىت قال الرافعي وقياسه ان ال جيوز القضاء وأوىل 

ومنهم من طرد قول ابن سريج يف القضاء قال الرافعي ومن قال به فقياسه طرده يف الفتوى ومنها ال جيوز للقادر 
عل االجتهاد يف القبلة ان يقلد غريه فإن ضاق عليه الوقت وظن ان وقت الصالة ينتهي قبل اجتهاده فهل يقلد 



ويصلى يف الوقت أو يتمادى يف نظره اىل متام االجتهاد فيه وجهان ومنها واستيقظ قبيل الوقت وكان حبيث لو 
  لي خارج الوقت فيه وجهان اشتغل بالوضوء خلرج الوقت فهل يباح له التيمم أو يتوضأ أو يص

  الفصل الثالث

  يف املخصص 
قال الفصل الثالث يف املخصص وهو متصل ومنفصل فاملتصل أربعة األول اإلستثناء وهو اإلخراج بإال غري الصفة 

  وحنوها واملنقطع جماز 
اد هنا مث هو إما متصل املخصص يف احلقيقة هو إرادة املتكلم كما سبق ويطلق على الدال على اإلرادة جمازا وهو املر

أو منفصل ألنه إما أن يستقل بنفسه فاملنفصل أوال بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبله فاملتصل وقسمه تبعا لألكثر اىل 
أربعة واإلستثناء والشرط والصفة والغاية وزاد ابن احلاجب خامسا وهو بدل البعض من الكل مثل قولك اكرم 

  مث عموا وصموا كثري منهم  الناس عاملهم ومنه قوله تعاىل
األول االستثناء وعرفه مبا ذكر فقوله إخراج جنس يندرج حتته كل املخصصات وقوله باإلخراج به ما عدا االستثناء 

قوله وحنوها يعىن مثل خال وعدا وحاشا وسوى مث أنه شرط يف إال ان تكون غري صفة يعىن مبعىن غريكما يف قوله 
ال اهللا لفسدتا أي غري اهللا فإهنا ليست لإلستثناء ومثله جاءين رجال اال زيد فإنه ليس تعاىل لو كان فيهما آهلة ا

باستثناء ايضا إذا ال ميكن ان يكون متصال ألن شرط املتصل ان يكون لوال االستثناء لوجب دخوله وليس كذلك 
وال أن يكون منفصال ألن شرط  ها هنا ألن بتقدير عدم االستثناء ال جيب دخول زيد يف رجال ألنه ال يعم كما سبق

  املنفصل ان ال يكون املستثىن داخال وهنا جيوز ان يكون داخال وقد أورد على هذا التعريف انه 

غري جامع خلروج االستثناء املنقطع عنه وذلك ألن املستثىن يف االستثناء املنقطع مثل قال القوم إال محارا غري داخل 
فسجد املالئكة كلهم أمجعون اال إبليس قال القاضي يف خمتصر التقريب واألصح أنه  يف املستثىن منه ومنه قوله تعاىل

ليس من املالئكة وكذلك قوله تعاىل وما كان ملؤمن ان يقتل مؤمنا اال خطأ وماهلم به واحلد لإلستثناء احلقيقي واىل 
قة ووارد على التعريف ايضا ان االعتراض وجوابه أشار بقوله واملنقطع جماز على ان منهم من يقول املنقطع حقي

لفظه اال أخذت يف لفظه وهي من أدوات االستثناء فيكون تعريفا للشيء بنفسه وبأن أتى يف التعريف بالواو يف قوله 
  وحنوها وهو غري سديد والصواب اآلتيان بأو 

لى التخصيص بغريه قال وفيه مسائل األوىل شرطه االتصال عادة بإمجاع األدباء وعن ابن عباس خالفه قياسا ع
  واجلواب النقض بالصفة والغاية يشترط يف االستثناء شيئان 

احدمها ان يكون متصال باملستثىن منه عادة واحترز بقوله عادة عما إذا طال الكالم فإن ذلك ال مينح صحة 
ما قلناه من اشتراط اإلستثناء كما قاله اإلمام وكذلك قطع الكالم بالتنفس والسعال ال مينع االتصال والدليل على 

االتصال إمجاع أهل اللغة وهم األدباء عل ذلك وهذا الدليل ليس جبيد فإن ابن عباس من أخرب الناس بلغة العرب 
فال يتجه هذا ان صح املنقول عنه وميكن على بعد ان جيعل قوله بإمجاع األدباء متعلقا بقوله عاده أي ال يضر ما مينع 

والتنفس بامجاعهم ونقل عن ابن عباس رضي اهللا عنه جوز االستثناء املنفصل ومل يصح االتصال يف العادة كالسعال 
عنه مث اختلف النقلة عنه فنقل عنه انه جيوز االستثناء اىل شهر ونقل الشيخ أبو اسحاق عنه اجلواز إىل سنة ونقل 



ملا مل يعرف أقيده أم أطلقه وعلى اجلواز ابدا فهذه ثالث روايات فلما مل يصح النقل عنه عرب املصنف بقوله ونقل و
  تقدير التقييد مباذا هو عرب املصنف بقوله 

خالفه وقال القاضي يف خمتصر التقريب فمن بعده لعل مراده ان صح النقل ما إذا نوى االستثناء متصال بالكالم مث 
ستثناء جبامع ان كال منهما اظهر نيته بعده فإنه يدين واحتج للمنقول عن ابن عباس بالقياس على التخصيص بغري اال

خمصص واجيب بالنقض بالصفة والغاية وكذا الشرط فإن هذا يقتضي انفصاهلا وهو باطل اتفاقا وقد نقل الشيخ ابو 
اسحاق عن احلسن وعطاء أهنما جوازا االستثناء ما دام يف اجمللس وقال قوم بصحة االستثناء املنفصل يف كتاب اهللا 

  دون غريه 
كر ابن النجار يف تاريخ بغداد يف أثناء حرف الثني املعجمة ان أبا إسحاق املروزي أراد اخلروج مرة فوائد إحداها ذ

من بغداد فاجتاز يف بعض الطرق وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل وهو مبصل على ثيابه وهو يقول آلخر معه 
تعاىل أليوب عليه السالم وخذ بيدك ضغثا مذهب ابن عباس يف اإلستثناء غري صحيح إذ لو كان صحيحا ملا قال اهللا 

فاضرب به وال حتنث بل كان يقول له استثن وال حاجة اىل هذا التحيل يف الرب قال فقال الشيخ ابو اسحاق بلدة 
  فيها رجل حيمل البقل وهو يرد على ابن عباس ال تستحق ان خيرج منها 

التعليق على مشيئة اهللا تعاىل خالصة كمن حلف وقال ان شاء  الثانية قال القرايف يف املنقول عن ابن عباس إمنا هو يف
  اهللا وليس هو يف اإلخراج 

بأال وأخواهتا قال ونقل العلماء ان مدركه يف ذلك قوله تعاىل وال تقولن لشيء اين فاعل ذلك غدا إال ان يشاء اهللا 
  ومل خيصص وقتا  واذكر ربك إذا نسيت قالوا املعىن إذا نسيت قول إن شاء اهللا فقل بعد ذلك

الثالثة قوله وال تقولن لشيء اين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللا التقدير وال تقولن لشيء قوال جازما إال أن تعلم 
مشيئة اهللا تعاىل وهي ال تعلم فال تقل هذا القول اجلازم فالنهي حالة عدم العلم إمنا هو جزم القول باين فاعل ذلك 

قول ذلك غري جازم به بل يعلقه على مشيئة اهللا فافهم فمن قال افعل غدا ان شاء اهللا غري غدا وال يلزم منه ان ال ي
  آت باملنهي عنه فافهم هذا فهو حسن 

فإن قلت من قال إين فاعل مع قوله إن شاء اهللا هو قائل إين فاعل فيكون آتيا باملنهي عنه وإن أتى بلفظ إن شاء اهللا 
ول إن شاء اهللا يكون باملنهي عنه وذلك ألن الكالم املركب من أجزاء ال قلت ال نسلم أن من قال ذلك مع ق

يصدق أنه ذلك الكالم إال من مجيع أجزائه وكذلك من اقر لرجل خبمسة وعشرين ال يصدق أنه أقر خبمسة ألن 
  الضمري العائد على اخلمسة غري العائد على اخلمسة والعشرين 

االستغراق فان املستغرق مثل عشرة إال عشرة باطل اتفاقا كما نقله األئمة قال وعدم االستغراق الشرط الثاين عدم 
  لكن قال القرايف نقل ابن طلحة يف خمتصره املعروف باملدخل فما إذا قال المرأته أنت طالق ثالثا إال ثلثا قولني 

ي ان ينقص منه لنا لو احدمها انه استثناء وينفعه وهذا غريب قال وشرط احلنابلة ان ال يزيد على النصف والقاض
قيل له على عشرة اال تسعة لزم واحد امجاعا وعلى القاضي استثناء الغاوين من املخلصني وبالعكس قال األقل 

  ينسى فيستدرك ونوقص مبا ذكرناه 
ذهب األكثرون اىل صحة استثناء األكثر حىت لو قال له على عشرة اال تسعة مل يلزمه سوى درهم واحد وقالت 

  يشترط ان ال يزيد على  احلنابلة



النصف وقال القاضي يشترط ان ينقص عنه هذا املنقول يف الكتاب ونقل الشيخ أبو اس الشريازي واآلمدي عن 
احلنابلة امتناع املساوي ايضا كاملنقول عن القاضي ومل ختتلف النقلة فيما اسندوه اىل القاضي من امتناع املساوي 

جتويز االستثناء األكثر دهرا والذي صح عندنا آنفا منع ذلك ومل بتعرض والذي يف خمتصر التقريب كنا على 
الشتراط األقلية وقال قوم ان كان العدد صرحيا مل جيز االستثناء األكثر مثل عشرة اال تسعة واإلجاز مثل خذ هذه 

ها إذا كان املستثىن مجلة الدراهم اال ما يف الكيس الفالين اكثر من الباقي وقال آخرون مبنع استثناء اكثر اجلملة من
حنو جاء أخوتك العشره اال سبعة وجتويزا استثنائهم تفصيال وتعديدا حنو اال زيدا منهم وبكرا وخالدا اىل ان يأيت 

السبعة حكاه األستاذ أبو حممد احلسن بن عيسى العارص املعتزيل يف كتابه النكت يف أصول الفقه عن بعض شيوخ 
  النحو من أهل عصره 

  ان الكالم يف االستثناء من العدد مبىن على صحته وللنحاة فيه مذاهب واعلم 
  أحدها أنه ال جيوز وصححه ابن عصفور 

  الثاين وهو املشهور اجلواز 
الثالث ان كان املستثىن عقدا من العقود مل جيز حنو عشرين اال عشرة وان مل يكن عقدا جاز حنو مائة اال ثالث 

  وجهني واستدل املصنف على املختار ب
أحدمها وهو احتجاج على الفريقني أعين من اشترط ان ال يزيد عن النصف ومن اشترط ان ينقص عنه ان الفقهاء 

امجعوا على ان من قال لفالن على عشرة إال تسعة يلزمه واحد فقط ولوال صحة هذا االستثناء ملا كان كذلك ونقل 
   اإلمجاع مردود فقد حكاه امحد بن حنبل وبعض املالكية

الثاين وهو خمتص مبن اشترط األقل على ان القاضي أورده يف خمتصر التقريب ومل يذكر اشتراط األقلية وإمنا أورده 
من جهة الرادين على من اشترط ان ال يكون اكثر وقال هذا امثل ما يستدلون به مع ان للقول فيه جماال ومل يذكر 

   جواب عنه جوابا والشيخ أبو اسحاق قال انه دليل قاطع ال

للخصم عنه وتقريره ان اهللا تعاىل استثىن الغاوين من املخلصني يف قوله تعاىل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال 
من اتبعك من الغاوين وبالعكس أي استثىن جل وعز املخلصني من الغاوين يف قوله حكاية عن إبليس ألغوينهم 

 منه لزم أن يكون كل واحد من الغاوين واملخلصني أقل من أمجعني إال عبادك منهم املخلصني فلو كان املستثىن
اآلخر وهو حمال واحتج القائل باشتراط األقل وهو القاضي على ما ذكر يف الكتاب بأن االستثناء خالف األصل 

تدركه يف لكونه مبنزلة اإلنكار بعد اإلقرار وخالفنا هذا اصل يف األقل لكونه قليل اخلطور بالبال فرمبا نسيه املقر فيس
االستثناء وهذا خبالف األكثر فلذلك جوزنا يف األقل دون األكثر وأجاب بأنه منقوص مبا ذكرناه وهذا حيتمل 

  وجهني 
  أحدمها أنه منقوص مبا ذكرنا من اإلمجاع فيما إذا قال له على عشرة إال تسعة وقد ذكرنا أنه غري ثابت 

ين من املخلصني وبالعكس فإن النسيان حمال يف جانب الباري وهذا والثاين أنه منقوص مبا ذكرناه من استثناء الغاو
الدليل أجيب عنه بأنا ال نسلم إال أن يف قوله إال من اتبعك من الغاوين لالستثناء لكنا إمنا منتنع من استثناء إال كثر 

به مثل خذ ما يف الكيس إذا كان عدد املستثىن واملستثين منه مصرحا به مثل عشرة إال تسعة أما إذا مل يكن مصرحا 
من الدراهم سوى الزيوف فإنه يصح وإن كانت الزيوف أكثر سلمنا ولكنا نقول املستثىن إال يف اإلثنني أقل أما قوله 
إال عبادك منهم املخلصني فيشمل كل العباد املخلصني من بين آدم لقوله منهم إشارة لبين آدم اقل واما قوله اال من 

ستثىن اقل ايضا ألن قوله عبادي يشمل املالئكة لكونه إسم جنس أضيف ومعلوم ان كل اتبعك من الغاوين فامل



الغاوين أقل من املالئكة وحدهم فكيف إذن أضيف إليهم صاحلة بين آدم فيجوز ان استثناء الغاوين من كل عباده 
  وهم اقل من خملصني بدخول املالئكة يف املخلصني ومعلوم اهنم اكثر من غريهم 

ه السالم أطت السماء وحق هلا ان تئط ما فيها موضع شبه إال وفيه ملك يسبح اهللا ولقائل أن يقول اجلواب قال علي
عن األول ان جعل إال مبعىن لكن فيه خروج من حقيقته بال دليل وعن الثاين إن الدعوى فيما إذا كان عدد املستثىن 

ه تعاىل قال يف سورة احلجر حكاية عن إبليس قال رب مبا واملستثىن منه مصرحا به وفيما إذا مل يكن وعن الثالث بأن
أغويتين ألزينن هلم يف األرض وألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني فاستثناء األول ألنه استثىن املخلصني من 
ين بين آدم وهم أقل مث قال قال هذا صراط على مستقيم أن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاو

واملراد بعباده هنا املعهودون الذين تقدم ذكرهم وفيهم وقع الكالم وهم املخلصون من بين آدم وليس املراد العموم 
  حىت تدخل املالئكة ألن العهد على العموم واآلية وقعت يف احلجر مبينة والقصة واحدة واهللا أعلم 

قوله وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني ومل ومنهم من استدل مع التمسك بقوله إال من اتبعك من الغاوين ب
يتعرض لآلية األخرى وفيه نظر فإن قوله وما أكثر الناس إمنا يدل على األكثرين من الذين بعث إليهم النيب صلى 

اهللا عليه و سلم واأللف والالم يف الناس للعهد وال يلزم من كون الغاوين أكثر يف هذه الطائفة أن يكونوا أكثر 
  إيل كل الطوائف من لدن آدم عليه السالم إىل يوم القيامة واهللا اعلم بالنسبة 

قال الثانية اإلستثناء من اإلثبات نفي وبالعكس خالفا أليب حنيفة لنا لو مل يكن كذلك مل يكف ال إله إال اهللا احتج 
  بقوله عليه الصالة و السالم ال صالة إال بطهور قلنا للمبالغة 

  حنو قام القوم إال زيدا نفي للقيام عن زيد باالتفاق وزعم بعضهم ان اخلالف جار فيه أيضا االستثناء من اإلثبات 

قال اهلندي وهو احلق وبه صرح بعضهم وأما اإلستثناء من النفي هل هو إثبات فقال أصحابنا نعم وخالفت احلنفية 
كن إثباتا مل يكف قول القائل ال إله إال فقالت ال يدل إال على احلكم املستثىن مسكوت عنه واحتج أصحابنا بأنه مل ي

اهللا يف توحيده ألن اللفظ حينئذ ليس إال نفي اإلهلية عما عدا اهللا وهو ساكت عن إثباهتا هللا فيفوت أحد شرطي 
التوحيد فال يكفي ذلك وال قائل هبذا كيف والنيب صلى اهللا عليه و سلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال 

هللا واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السالم ال صالة إال بطهور فان تقديره ال صحة للصالة إال بطهور فلو كان إله إال ا
االستثناء من النفي إثباتا لكان حيث وجد الطهور وجدت صحة الصالة وليس كذلك جلواز فواهتا لفقدان شرط 

غري مثل احلج عرفه والطهارة ملا كانت أعظم آخر وأجاب املصنف بأن احلصر قد يؤيت به للمبالغة ال للنفي عن ال
الشروط صريت كأن ال شرط إال هي وأحسن من هذا اجلواب ما ذكره صاحب التحصيل من ان قولنا االستثناء 
من النفي إثبات يصدق بإثبات صورة يف كل استثناء ألن دعوى اإلثبات ال عموم ما فيها بل هي مطلقة فيقتضي 

ارة بصفة اإلطالق ال بصفة العموم وان شئت قلت ال صالة نفي كلي وقوله إال صحة الصالة عند وجود الطه
  بطهور إثبات جزئي ألن نقيض الكلي جزئي وحنن نقول به إذ قد يوجد الطهور ومعه بقية الشروط والصالة 

  واعلم ان هذا احلديث ال يعرف هبذا اللفظ واألوىل أن يغري حبديث ال صالة إال بفاحتة الكتاب 
  وقد وقع يف بعض اجملالس االستدالل على صحة مذهب أيب حنيفة قلت 

بقوله تعاىل ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها وجه احلجة انه لو كان االستثناء من النفي إثباتا لكان املرء مكلفا بكل ما 
بناء على ان تسعه نفسه ألن الوسع مستثىن يف قوله ال يكلف اهللا نفسا وقد أضيف بقوله وسعها فيقتضي العموم 



املفرد املضاف يعم والتقدير ال يكلف اهللا نفسا بشيء إال بكل ما تسعه فتكون كل ما تسعه مكلفة به وليس كذلك 
  وكان البحث بني يدي والدي أيده اهللا فاستحسن ذلك 

ن فرع لو قال ال أجامعك سنة إال مرة فمضت سنة ومل يطأ فهل يلزمه كفارة القتضاء اللفظ الوطىء أم ال أل
  املقصود منع الزيادة وجهان يتجه خترجيهما على هذا األصل قال النواوي أصحهما إال كفارة 

قال الثالثة املتعددة إن تعارضت أو استغرق األخري األول عادت إىل املتقدم عليها وأال يعود الثاين إىل األول ألنه 
  أقرب 

يف قال اهللا تعاىل إال آل لوط إنا ملنجوهم أمجعني إال االستثناء من االستثناء جائز وحكي عن بعضهم خالفه وهو ضع
امرأته وإذا ثبت جواز االستثناء من االستثناء فنقول إال االستثناءات املتعددة إما أن يكون بعضها معطوفا على بعض 

األويل فال يلزم أوال إن كان األول املستثىن منه حنوله على عشره إال أربعة وإال ثالثة وإال اثنني فإن الكل يرجع إىل 
  املقر إال واحدا وإن كان الثاين مستغرقا لألول أو ال فإن كان مستغرقا قال اإلمام أو مساويا له 

عاد الكل إىل املتقدم أيضا مثل على عشرة إال اثنني إال ثالثة إال أربعة فال يلزم غري واحد وإيل هذين القسمني أشار 
ن مستغرقا عاد االستثناء الثاين إىل األول مثل عشرة إال مثانية إال سبعة حىت بقوله عادت إىل املتقدم عليها وإن مل يك

يلزم تسعة وإىل هذا أشار بقوله وأال يعود الثاين إىل األول أي دون املستثىن منه وعلله بان األول لقربه إليه من 
العمل اختاروا األقرب ولذلك أن  املستثىن منه والقرب يدل على الرجحان عند البصريني فإهنم يف تنازع العاملني يف

نقول األقربية ال تدل على اللزوم وامنا تدل على الرجحان كما يف تنازع العاملني فإنه ال نزاع بني البصريني 
والكوفيني يف جواز أعمال كل منهما وإمنا اخلالف يف األولوية فينبغي أن يقرر بوجه آخر فيقال إما أن يعود إىل 

منتف للزوم الترجيح من غري مرجح يف اللزوم ألهنما فيه سواء فيعود إىل األولوية ونقول ال يعود  الثاين أو إىل األول
  إىل األول ألنه مرجوع فرع لو كان االستثناء األول مستغرقا للمستثىن منه دون الثاين 

  الثاين كقوله عشرة إال عشرة إال أربعة ففيه أوجه لألصحاب 
  ل الستغراقه أحدمها يلزمه عشرة ويبطل األو

  والثاين ألنه باطل 
  والثاين يلزمه أربعة ويصح اإلستثناءان ألن الكالم إمنا يتم بآخره قال ابن الصباغ وهو أقيس 

  والثالث يلزم ستة ألن األول باطل والثاين يرجع إيل أول الكالم 
بوا يعود إليها وخص أبو حنيفة قال الرابعة قال الشافعي رضي اهللا عنه املتعقب للجمل كقوله تعاىل إال الذين تا

باألخرية وتوقف القاضي واملرتضي وقيل ان كان بينهما تعلق فللجميع مثل اكرم الفقهاء والزهاد وأنفق عليهم إال 
  املبتدعة فاألخرية 

هذه املسألة يف حكم االستثناء الواقع عقيب مجل عطف بعضها على بعض مثل قوله تعاىل والذين يرمون احملصنات مث 
   يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني مل

جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابوا فإن هذا استثناء وقع بعد ثالث مجل األوىل 
  أمرهم جبلدهم والثانية ناهية عن قبول شهادهتم والثالثة خمربة بفسقهم وقد اختلف العلماء فيها على مذاهب 

  هبنا أنه يعود إىل اجلميع لكن بشروط األول وهو مذ
  أحدها أن تكون اجلمل معطوفة 



والثاين أن يكون العطف بالواو اجلامعة فأما إن كان بثم اختص باألخرية ذكره اآلمدي قال األصفهاين ومل أر من 
  تقدمه به 

قل الرافعي يف كتاب الوقف قلت وقد نقدمه إمام احلرمني كما نص عليه يف النهاية ويف خمتصر له يف أصول الفقه ون
  عنه 

والثالث نقله الرافعي عن رأى إمام احلرمني أيضا ان ال يتخلل بني اجلملتني كالم طويل فإن ختلل اختص باآلخرة 
قال الرافعي كما لو قال وقفت على أوالدي على ان من مات منهم وأعقبت فنصيبه بني أوالده للذكر مثل حظ 

للذين يف درجته فإذا انقرضوا فهو مصروف إىل اخويت إال أن يفسق واحد منهم االثنني وإن مل يعقب فنصيبه 
  فيختص االستثناء باألخوة 

املذهب الثاين وإليه ذهب أبو حنيفة أنه يعود إىل األخرية خاصة حىت ال يقبل شهادة القاذف وإن تاب وصار من 
من الشيعة إال أن القاضي توقف لعدم العلم  األبرار والثلث التوقف وإليه ذهب القاضي والغزايل منا واملرتضى

مبدلوله لغة وقال اإلمام أنه الذي خنتاره يف املناظرة واملرتضى توقف لكونه عنده مشتركا بني عوده إىل الكل وعوده 
  إىل األخرية فقط 

  واعلم ان القول باإلشتراك إمنا يكون من باب االشتراك يف املركبات ال يف 

على وضع املركبات وال ميكن ان يقال العود من املفردات ذكره القرايف وملا تغاير توقف  املفردات ويكون مبنيا
القاضي واملرتضى حصلنا من املوقف على مذهبني فنقول واملذهب اخلامس واليه ذهب احلسني وقال اإلمام انه 

لتعلق ان يكون حكم األوىل أو داخل يف التحقيق وانه حق انه ان كان بني تعلق اجلمل تعلق عاد االستثناء إليها وا
امسها مضمرا يف الثانية يف احلكم حنو اكرم الفقهاء والزهاد إال املبتدعة تقديره وأكرم الزهاد ويف اإلسم حنو أكرم 
الفقهاء وانفق عليهم إال املبتدعة أي على الفقهاء وقد أشار املصنف إىل املثالني فقط لذلك ان مل يكن بني اجلمل 

خرية ألن الظاهر أنه ما انتقل عن مجلة مستقلة بنفسها إىل مجلة أخرى إال وقد مت غرضه من األوىل تعلق اختص باأل
  فلو رجع اإلستثناء إىل اجلميع مل يكن مقصود من األوىل قد مت 

قال لنا ما تقدم األصل اشتراك املعطوف واملعطوف عليه يف املتعلقات كاحلال والشرط وغريمها فلذلك االستثناء 
  خالف الدليل خولف يف األخرية للضرورة فبقيت األوىل على عمومها قلنا منقوض بالصفة والشرط  قيل

احتج الشافعي رضوان اهللا عليه بأن األصل اشتراك املعطوف واملعطوف عليه يف مجيع املتعلقات كاحلال والشرط 
ن كال غري مستقل بنفسه ومثال وكالصفة وكاجلار واجملرور والظرف فيجب أن يكون االستثناء كذلك واجلامع أ

اشتراط املعطوف واملعطوف عليه يف احلال أكرم ربيعة وأعط مضر نازلني بك ويف الصفة الطوال ويف الشرط أن 
نزلوا بك يف اجلار واجملرور اضرب زيدا واهن عمرا يف الدار ويف الظرف صم وصل يوم اخلميس وقد نقل اإلمام 

رط إىل الكل وأما احلال والظرف واجملرور فقال ان خنصهما باألخرية وعلى قول عن احلنفية موافقتنا على عود الش
أىب حنيفة وحينئذ ال حيسن استدالل املصنف هبا على احلنفية يف الدليل نظر آخر وهو أنه ال يلزم من اشتراك لشيئني 

فإن الشرط متقدم على  من بعض الوجوه اشتراكهما يف مجيع األحكام واللغة ال تثبت قياسا مع أن الفرق ثابت
املشروط من جهة املعىن وإن تأخر من جهة اللفظ خبالف اإلستثناء فإنه مؤخر من اجلهتني واحتج أبو حنيفة بأن 

  االستثناء خالف األصل لتنزله منزلة اإلنكار بعد اإلقرار كما سبق وإذا كان على 



ألخرية للضرورة ألن االستثناء غري مستقل وال خالف الدليل كان مرجوحا لكن خالفنا مقتضى الدليل يف اجلملة ا
ميكن إلغاؤه وإمنا جعلناه للجملة األخرية ألهنا اقرب فبقى ما عداها على األصل أجاب بأن هذا الدليل منقوض 

بالصفة والشرط فإهنما عائدان إىل الكل مع وجود املعىن الذي قلتموه بعينه فيهما ويف النقض بالصفة نظر فان أبا 
  محه اهللا ال يقول بالشرط حنيفة ر

  فإن قلت ألىب حنيفة أن يعتذر على الشرط بأن له صدر الكالم كما تقدم 
  قلت سلمنا أن رتبته التقدم ولكن على اجلملة األخرية اليت هي مشروطة ال على مجيع اجلمل 

والشك يف الشرط فإن قلت ملا حصل يف ان الشرط هل هو شرط للجميع أو لألخرية فقط مبقتضى اختالف األئمة 
  يوجب الشك يف املشروط مل يرتب احلكم يف املشروط إال بعد وجوده فاملشروط مشكوك فيه 
  قلت قد مينع هذا ويقال يف األصل عدم كونه شرطا فترتب احلكم ما مل يثبت شرطيته للجميع 

 ذلك إمنا هو فيما إذا مل يقم دليل فائدة اخلالف املتقدم يف ان االستثناء هل خيتص باألخرية أو يعود إىل اجلميع أو غري
على واحد بعينه وقد وقع استثناء بعد مجلتني وهو عائد إىل اجلملة األوىل وحدها يف قوله تعاىل إن اهللا مبتليكم بنهر 
فمن شرب منه فليس مين ومن مل يطعمه فإنه مين إال من اغترف غرفة بيده فإن هذا االستثناء خمتص باجلملة األوىل 

له فمن شرب منه فليس مين وال جيوز أن يكون عائدا إىل األخرية أعين إىل قوله ومن مل يطعمه فانه مين إذ أعين قو
التقدير حينئذ إال من اغترف غرفة بيده فليس مين واملعىن على خالف ذلك ألن املقصود ان مل يطعمه مطلقا من 

إال من اغترف غرفة بيده فإنه مين على هذا اغترف منه وغرفة بيده على حد سواء وال ميكن ان يكون التقدير 
التقدير ألنه ال يعقل استثناء حينئذ إذ املستثىن ال بد ان يغاير حكمه حكم املستثىن منه وكذلك يف قوله تعاىل ال حيل 

  لك النساء من بعد وال 

لة األوىل أي واهللا ان تبدل هبن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إال ما ملكت ميينك فان هذا االستثناء خمتص باجلم
إعلم ال حيل لك النساء والنساء اعم من الزوجات واإلماء واستثىن ما ميلكه اليمني وجزم أيضا أن يتبدل باألزواج 
وال ميكن عود االستثناء إىل اجلملة األخرية إذ تصري اإلماء قد استثنني من األزواج وهن ال ميكن كوهنن أزواجا له 

استثناء وهو عائد إىل اجلميع بال اختالف يف قوله تعاىل إمنا جزاء الذين حياربون اهللا صلى اهللا عليه و سلم ووقع 
ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا او تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض 

ا على أىب حنيفة ومعتصما ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم إال الذين تابوا وهذا يصلح نقض
ألصحابنا ووقع استثناء وهو راجع إىل اجلملة األخرية بال خالف غري راجع إىل األوىل الصحيح ويف املتوسطة 

اختالف وذلك يف آية القاذف املتقدمة فان اجللد ثابت اتاب القاذف أم مل يتب وإمنا اخلالف يف قبول الشهادة فإن 
ينقضان مذهبكم كما نقضت آية قطاع الطريق رأي أىب حنيفة قلت قد قلنا ان  قلت فهذه اآلية واآلية األوىل

األصل عندنا ان االستثناء يعود على اجلميع وقد خيتلف ذلك لدليل يف اآلية األوىل ختلف لعدم اإلمكان ويف آية 
  القاذف ألنه حق آدمي ال يسقط بالتوبة وأما احلنفية فال عذر هلم يف خمالفة أصلهم 

  ثاين الشرط هو ما يتوقف عليه تأثري املؤثر ال وجود له كاإلحصان قال ال
القسم الثاين من أقسام املخصصات املتصلة بالشرط وهو اللغة العالمة ومنه إشراط الساعة أي عالماهتا ويف 
وب االصطالح هو الذي يتوقف عليه تأثري املؤثر ال وجود املؤثر كاإلحصان لوجوب الرجم فإن تأثري املؤثر وج

الرجم هو الزنا متوقف عليه دون وجوده ألنه قد يوجد الزنا وال يوجد اإلحصان وإمنا قال ال وجوده ومل يقل ال 



ذاته كما فعل اإلمام لئال يرد على طرده العلة التامة وهي املركبة من املقتضى والشرط وانتفاء املانع فان تأثريها 
  متوقف على ذاهتا 

هتا ال يتوقف عليها ألن الشيء ال يتوقف على نفسه وهذا خبالف الوجود فإنه على بالضرورة فالشرط جزاؤها وذا
رأي املصنف وصف عارض للماهية كما تقدم يف االشتراك فال يدخل حتت احلد فافهم ذلك فهو يف حماسن املصنف 

  وهنا فائدتان 
اة شرط للعلم وقد يكون لغويا حنو إحدامها ان الشرط قد يكون شرعيا كما مثلنا يف اإلحصان وقد يكون عقليا احلي

ان كلمت زيدا فأنت طالق وقد يكون عاديا كالسلم مع صعود السطح والكالم ليس إال يف الشرعي ويدل على 
  ذلك متثيل املصنف باإلحصان 

الثانية أن الشروط اللغوية أسباب خبالف غريها من الشروط وقاعدهتا مباينة لقاعدة الشروط األخرى ونظري الفرق 
بني القاعدتني يتبني حقيقة السبب والشرط املانع والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته 
والشرط هو الذي يلزم العدم وال يلزم من وجوده ال علم لذاته واملانع هو الذي يلزم من وجوده العدم وال يلزم من 

قسيم األلفاظ فعاوده فإذا راجعته وتقرر ذلك فلنعترب من عدم وجوده والعدم لذاته وقد أوضحنا ذلك يف أوائل ت
املانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه ولك ان متثل ذلك بالزكاة فالسبب النصاب واحلول 
شرط والدين مانع عند من يراه مانعا فإذا ظهرت حقيقة كل واحد من السبب والشرط واملانع وضح ان الشروط 

ب خبالف غريها من الشروط الفعلية كاحلياة مع العلم والشرعية كاإلحصان مع الرجم والعادية اللغوية أسبا
كالسلم مع الصعود فإن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم يف املشروط وال يلزم من وجودها وجود وال عدم فقد 

ين فيمتنع الوجوب وأما يوجد املشروط عند وجودها كوجوب الزكاة عند احلول الذي هو شرط وقد يقارن الد
الشروط اللغوية اليت هي التعليق كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق يلزم من الدخول الطالق ومن عدمه عدمه إال 

أن خيلفه سبب آخر كاإلنشاء أو تعليق آخر بعد التعليق وهذا هو شأن السبب أن يلزم من عدمه العدم إال أن خيلفه 
لغوية أسباب دون غريها فإطالق لفظ الشرط عليها وعلى ما عداها أما سبب آخر فإذا ظهر ان الشروط ال

  باالشتراك أو باحلقيقة يف واحد واجملاز يف البواقي 

أو بالتواطؤ إذ بينهما قدر مشترك وهو جمرد توقف الوجود على الوجود فان الشرط العقلي وغريه يتوقف دخول 
واملشروط اللغوي يتوقف وجوده على وجود شرطه ووجود  شروطه يف الوجود على وجوده وإن وجوده ال يقتضيه

شرطه يقتضيه مث الشرط اللغوي ميكن التعويض عنه وال خالف والبدل كما قال هلا إن دخلت الدار فأنت طالق 
ثالثا مث يقول هلا أنت طالق ثالثا فيقع الثالث باإلنشاء بدال من املعلقة وكقولك ان رددت عبدي فلك هذا الدرهم 

ن تعطيه إياه قبل ان يأتيك بالعبد هبة فتختلف اهلبة إستحقاقه إياه باإلتيان بالعبد وميكن إبطال شرطيته كما ولك ا
إذا أجنز الطالق او اتفقتما على فسخ العجالة والشروط الشرعية ال يقتضي وجودها وجود او ال تقبل البدل وال 

قد يبطل شرطية الطهارة الستارة عند معارضة التعذر أو  اإلخالف وال تقبل اإلبطال إال الشرعية خاصة فإن املشرع
  غريه فهذه ثالث فروق إقتضاء الوجود والبدل واإلبطال واهللا اعلم 

قال وفيه مسألتان األوىل الشرط إن وجد دفعه فذاك وإال فيوجد املشروط عند تكامل أجزائه وارتفاع جزء منه ان 
جم حيتاج إليهما وإن كان سارقا او نباشا فاقطع يكفي احدمها وإن شرط عدمه الثانية ان كان زانيا وحمصنا فار

  شفيت فسامل وغامن حر فشفي عتقا وإن قال او فيعتق احدمها او بعني 



  ذكر يف هذا القسم مسألتني 
إحدامها يف وقت وجود املشروط اعلم ان الشرط إما ان يوجد او على التدريج ان وجد دفعة كالتعليق على وقوع 

ري ذلك مما يستحيل ان يدخل يف الوجود اال دفعة واحدة فانه يوجد املشروط عند أول أزمنة الوجود ان طالق وغ
علق عليه او العدم ان علق عليه مثل ان مل أطلقك فأنت طالق واىل هذين القسمني أشار بقوله فذاك وان وجد على 

ان قرأت الفاحتة فأنت طالق فيوجد املشروط  التدريج كالتعليق على قراءة سورة مثال فإن كان على الوجود كقوله
وهو الطالق عند تكامل أجزاء الفاحتة وان كان على العدم كقوله ان مل تقرئي الفاحتة فأنت طالق فيوجد املشروط 

وهو الطالق عند ارتفاع جزء من الفاحتة حىت لو قرأت اجلميع اال حرفا واحدا تطلق ألن املركب ينفى بانتفاء 
  اء اجلزء يستلزم انتفاء الكل أجزائه وانتف

املسألة الثانية يف تعدد الشرط واملشروط أما الشرط فاعلم ان الشرطني إن دخال على جزء واحد فإما ان يكونا 
على اجلميع او على البدل فإن كانا على اجلمع مثل إن كان زانيا وحمصنا فارجم فال يوجد املشروط الذي هو 

ن كان على البدل كفى أيهما وجد يف ترتب احلكم حنو إن كان سارقا او نباشا الرجم اال عند وجودمها معا وإ
فاقطع وأما املشروط فاعلم أن اجلزائني ان دخال على شرط واحد فإن كانا على اجلميع وجد عند وجوده مثل ان 

يف هذه املسألة ومل شفيت فسامل وغامن حر فأيهما يعتقان عند شفائه أحدمها واخلرية يف التعيني إليه هذا ما ذكره 
  يذكر احتاد الشرط واملشروط مثل ان دخلت الدار فأنت طالق بل وضع املسألة يف التعدد فقط 

فائدة اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكالم ال نعلم يف ذلك نزاعا وعلى أنه جيوز تقييد الكالم بشرط يكون 
هذا ما جيب تنزيله على ما علم أنه كذلك وأما ما جيهل اخلارج به أكثر من الباقي قال الشيخ صفي الدين اهلندي و

احلال فيه فإنه جيوز ان يقيد ولو بشرط ال يبقى من مدلوالته شيئا كقولك اكرم من يدخل الدار إن أكرمك وان 
  اتفق أن أحدا منهم مل يكرمه 

  قال الثالث الصفة مثل فتحرير رقبة مؤمنة وهي االستثناء 
ت املتصلة للصفة حنو أكرم بين متيم الطوال ومثل له املصنف تبعا لإلمام بقوله فتحرير القسم الثاين من املخصصا

رقبة ألن رقبة عام والتقييد باملؤمنة خيرج الكافرة وفيه جتوز ألن رقبة مطلق وعمومه يدل والكالم يف العموم 
اجلمل فقط ال يف مجيع أحكام  الشمويل قوله وهي االستثناء أي الصفة كاالستثناء يف وجوب اإليصال وعودها إىل

االستثناء حىت جييء فيها اخلالف يف جواز إخراج األكثر واملساوي وحيتمل أن جيري اخلالف يف هذا أيضا وإطالق 
الكتاب يقتضيه وقال اإلمام إذا تعقبت الصفة شيئني فإما أن يتعلق أحدمها باألخرى مثل اكرم العرب والعجم 

وإما ان ال يكون كذلك مثل اكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد فهاهنا الصفة عائدة  املؤمنني فتكون عائدة إليهما
  اىل اجلملة األخرية قال وللبحث فيه جمال كما يف االستثناء 

  قال الرابع الغاية وهي طرفه وحكم ما بعدها خالف ما قبلها مثل مث 

  أمتوا الصيام إىل الليل 
د املصنف الضمري يف طرفه على الشيء وهو غري مذكور للعلم به وألفاظ الغاية غاية الشيء طرفه ومنتهاه وإمنا أعا

حىت وإىل كقوله تعاىل حىت يطهرن حىت مطلع الفجر وأيديكم إىل املرافق مث أمتوا الصيام إىل الليل وحكم ما بعد 
ل تدخل كقولك أكلت حىت الغاية خمالف ما قبلها وإال مل تكن الغاية غاية بل وسطا هذا خلف وأما الغاية نفسها ه

  قمت هل يكون القيام حمال لألكل فيه مذاهب 



  أحدها أن حكمه خيالف حكم ما قبله 
  والثاين أنه ال يدل على شيء واختاره اآلمدي 

والثالث إن كان من جنسه دخل وإال فلو حنو بعتك التفاح إيل هذه الشجرة أهي من التفاح فتدخل أم ال فال 
  فتدخل 

  ن معه لفظ من دخل حنو من هذه النخلة أو هذه وإال مل يدخل والرابع إن كا
واخلامس قال اإلمام وهو األول أن مييز عما قبله باحلسن مثل وأمتوا الصيام إىل الليل كان حكم ما بعدها خالف ما 

ل عن اليد قبلها وان مل يتميز حسا استمر ذلك احلكم على ما بعده مثل وأيديكم إىل املرافق فإن املرفق غري منفص
مبفصل حمسوس قال العراقي وقول اإلمام يكون ما بعدها خمالفا ملا قبلها من مدخول من جهة أنا ال نعلم خالفا فيما 

  بعد الغاية وهذا يقتضي أنه حمل خالف واخلالف ليس هو يف الغاية نفسها 
له وال تأكلوا أمواهلم إىل والسادس إن اقترن مبن دخل وإال فاحتمل ان يدخل وأال يدخل ويكون مبعىن مع كقو

  أموالكم أي مع أموالكم وهذا كله يف غاية االنتهاء أما غاية االبتداء ففيها مذهبان وهنا فوائد 
أحدها قول االصوليني ان الغاية من مجلة املخصصات قال والدي أيده اهللا إمنا هو فيما تقدمها عموم يشملها لو مل 

  ية ومل يقله لقاتلنا املشركني أعطوا اجلزية أو مل يعطوها وال يأيت ذلك يؤت هبا وقوله تعاىل حىت يعطوا اجلز

يف مثل قوله صلى اهللا عليه و سلم رفع القلم عن الصيب حىت يبلغ وعن النائم حىت يستيقظ وعن اجملنون حىت يفيق 
فلو قال عن الصيب  ألن حالة النائم خارجة عن الصيب وحالة اإلفاقة خارجة عن اجلنون واالستيقاظ خارج عن منوم

واجملنون والنائم ومل يذكر الغايات املذكورة مل يشملها فإن قلت فما يقصد بالغاية يف مثل هذا قلت تارة يقصد هبا 
تأكيد العموم فيما قبلها وهذا املعىن هو املقصود يف احلديث فان عدم التكليف يف مجيع أزمنة الصيب تعمها حبيث ال 

منه اجلنون والنوم فاملقصود هبذه الغاية من هذا الوجه حتقيق التعميم ال التخصيص ومن يستثين منها شيء وهكذا أز
ذلك قوله تعاىل حىت مطلع الفجر وطلوعه وزمن طلوعه ليسا من الليل حىت يشملها قوله سالم وتارة يقصد هبا 

ل حالة الصيب ومل يتعرض ارتفاع ذلك احلكم عند الغاية فإن اللفظ لو اقتصر على قوله رفع القلم عن الصيب مش
حلالة البلوغ إثبات التكليف فيها وال نفيه عنها بل كان ساكتا عن حكمها فلما قال حىت يبلغ وقد علم خمالفة ما 

بعد الغاية ملا قبلها فهم إثبات التكليف يف حالة البلوغ فقصد بالغاية املذكورة هذا احلكم أيضا وهذا يقوله من يقول 
أعزه اهللا تعاىل وهو إن قيل به يف حنو قوله حىت يعطوا اجلزية فهو أقوى من القول به هنا ألن  باملفهوم وقال والدي

هناك لو مل يقل به مل يكن للغاية فائدة وهنا فائدهتا املقصد األول كما بيناه فلم يكن دليل على الثاين الثانية قوله تعاىل 
ىت يعطوا اجلزية فإن الصيام لغة تشمل الليل والنهار فخص هذا مث أمتوا الصيام إىل الليل حيتمل ان يكون مثل قوله ح

العموم بقوله إىل الليل ويصح متثيل املصنف حينئذ هبذه اآلية للتخصيص بالغاية وحيتمل ان يكون مثل قوله حىت 
أفراد  مطلع الفجر وهو الظاهر فإن الصيام شرعا ال يكون إال هنارا وأيضا عموم قوله وأمتوا الصيام إمنا هو يف

  الصيام أي أمتوا كل صيام وال 

تعرض فيه للوقت نعم لو قال قائل أمتوا الصوم يف الزمان اىل الليل كان ختصيصا راجعا إىل العموم يف األوقات 
  املستفاد من قوله الزمان 

هذا الطالق الثالثة قد عرفت اخلالف يف انتهاء الغاية هل يدخل قال والدي أحسن اهللا إليه وال بد ان يستثىن من 
  شيئان 



أحدها ما تقدم وهي الغاية اليت لو سكت عنها مل يدل عليها اللفظ كالغايات املذكورة يف احلديث وكطلوع الفجر 
  وكقوله واعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن وإن حالة الطهر ال يشملها اسم احمليض 

نا قطعت أصابعه كلها من اخلنصر إىل اإلهبام ألنه لو اقتصر على قوله الثاين ما يكون اللفظ األول شامال هلا مثل قول
قطعت أصابعه كلها ألفاد االستغراق فكان قوله من اخلنصر إىل اإلهبام تأكيدا وكذلك قوله قرأت القرآن من فاحتته 

صيصه وان افترقا يف ان إىل خامتته وهو يف احلقيقة راجع إىل األول ألن املقصود فيهما حتقيق العموم واستغراقه ال خت
الذي جعل غاية يف الثاين طرف املغيا ويف األول ما بعده ففي هذين املوضعني الغاية ال خال ف فيها بل هي يف األول 
خارجة قطعا ويف الثاين داخلة قطعا وكذا بعتك هذه األشجار من هذه إىل هذه وامنا اختلف األصحاب فيما إذا قال 

هذه النخلة هل يدخل االبتداء أو اإلنتهاء وال يدخل واحد منهما وحمل القطع بدخول بعتك من هذه النخلة إىل 
الغاية يف قولنا قطعت أصابعه كلها من اخلنصر إىل اإلهبام فإن اللفظ األول صريح يف الدخول فلو كان ظاهرا غري 

  لضرب إليه ومل يضر به صريح كقولنا ضربت القوم حىت زيدا فاحلكم كذلك ظاهر مع احتمال أن يكون انتهاء ا
الرابعة من شرط املغيا أن يثبت قبل الغاية ويتكرر حىت يصل إليها كقولك سرت من البصرة إىل الكوفة فإن السري 
الذي هو املغيا ثابت قبل الكوفة ومتكرر يف طريقها وعلى هذا ميتنع أن يكون قوله إىل املرافق غاية لغسل اليد ألن 

لوصول إىل اإلبط فليس ثابتا قبل املرفق الذي هو الغاية فال ينتظم غاية له نعم لو قيل غسل اليد إمنا حيصل بعد ا
  اغسلوا إىل املرافق ومل يقل أيديكم انتظم ألن مطلق الغسل ثابت إىل املرافق ومتكرر قال بعض احلنفية فيتعني 

ن مطلق الترك ثابتا قبل املرفق ومتكررا أن يكون املغيا غري الغسل ويكون التقدير اتركوا من اباطكم إىل املرفق فيكو
إليه ويكون الغسل نفسه مل يغيا ويف هذا املقام يتعارض اجملاز واضمر فإن لنا ان نتجوز بلفظ اليد إىل جزئها حىت 

يثبت املغيا قبل الغاية وال يضمر لنا ان املضمر كم قال هذا احلنفي ومن هذا قوله مث أمتوا الصيام إىل الليل يقتضي 
ت الصيام بوصف التمام قبل غروب الشمس ويتحرر إىل غروهبا وليس كذلك فيشكل كون الليل غاية للصوم ثبو

التام نعم لو قيل صوموا إىل الليل انتظم ألن الصوم الشرعي ثابت قبل الليل ومتكرر إليه خبالف الصوم بوصف 
وأجاب عنه بأن املراد أمتوا كل جزء من  التمام قال القرايف وهذا السؤال أورده الشيخ عز الدين بن عبد السالم

أجزاء الصوم سنته وفضائله وكرروا ذلك إىل الليل والكمال يف الصوم قد حيصل يف جزء من أجزاء الليل دون جزء 
من جهة اجتناب الكذب والغيبة والنميمة وغري ذلك مما يأباه الصوم وكذلك آدابه اخلاصة كترك السواك والتفكر 

  غري ذلك فامرنا بتكرير هذا إىل غروب الشمس يف أمور النساء و
اخلامسة إذا قال له من درهم إىل عشرة وقال ضمنت مالك على فالن من درهم إىل عشرة صححناه كما هو 

الصحيح لزمه تسعة على األصح عند العراقيني والغزايل والنووي وقضيته القول بأن غاية االنتهاء ال تدخل دون 
  ة وصححه غاية االبتداء وقيل عشر

الثاين كتخصيص قوله وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال فإنا خنصص الطفل واجملنون لعدم فهمهما 
اخلطاب واعلم أن منهم من خالف يف التخصيص بالعقل ونقله إمام احلرمني عن بعض الناشئة أي الذين نشأوا أبوا 

هو ظاهر نص الشافعي رضي اهللا عنه فإنه قال يف الرسالة باب أن يسموا هذا الفيء ختصيصا وحنن نقول أوال هذا 
ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله اخلصوص توطئة ملا ذكره بعدها مما يدخله اخلصوص وكذلك كانت 

ترمجة الباب يف بعض نسخ الرسالة كما ذكر شرحها أبو بكر الصرييف ما ترك عاما يراد به العام وعاما يدخله 
  صوص قال الشافعي رضي اهللا عنه قال اهللا عز و جل اهللا خالق كل شيء وذكر قوله تعاىل وما من دابة يف اخل



األرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها مث قال وهذا عام ال خاص فيه كل شيء من مساء وأرض 
  مستقرها ومستودعها انتهى  وذي روح وشجر وغري ذلك فاهللا خالقه وكل دابة فعلى اهللا رزقها ويعلم

ثانيا كما قال إمام احلرمني يف هذه املسألة قليلة الفائدة نزرة اخلدوي والفائدة فإن تلقى اخلصوص من مأخذ العقل 
غري منكر لو كون اللفظ موضوعا للعموم على اصل اللسان ال خالف فيه مع من يعترف ببطالن مذهب الواقفية 

ك ختصيصا فليس يف إطالقه خمالفة عقل أو شرع واخلالف يف املسألة عند التحقيق وإن امتنع ممتنع من تسمية ذل
لفظي فان مقتضى اللفظ العام غري ثابت فيما دل العقل على امتناعه فيه مث نقول ميكن ان يقال ان اآليتني اللتني 

اهللا خالق كل شيء فهو عز أوردمها الشافعي رضي اهللا عنه على عمومها ودعوى ختصيص العقل فيها باطلة أما قوله 
و جل غري داخل وهذا اخلطاب لوجهني أحدمها أن املخاطب ال يدخل يف عموم خطابه عند مجاعة األصوليني ولعله 

البغوي والرافعي يف احملرر يف الضمان ووالدي وقيل مثانية ولو قال بيتك من هذا اجلدار إىل هذا اجلدار مل يدخل 
من هذه النخلة إىل هذه النخلة قال للشيخ أبو حامد تدخل األوىل يف اإلقرار دون  اجلداران يف البيع ولو قال له

األخرية وقال الرافعي ينبغي أن ال تدخل األوىل أيضا كقوله بعتك من هذا اجلدار إىل هذا اجلدار ولو شرط يف البيع 
اخليار إىل طلوع الفجر وكذا إذا اخليار إىل الليل انقطع اخليار بغروب الشمس خالفا أليب حنيفة حيث قال يثبت و

  باعه بثمن إىل شهر مل يدخله الشهر الثاين يف األجل 
  قال ووجوب غسل املرافق لالحتياط 

وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره لو صح ما ذكرمت من خمالفة حكم ما بعد الغاية ملا قبلها مل جيب غسل املرافق 
 عليه و سلم توضأ فأدار املاء على مرفقه فاحتمل أن يكون غسله وجوابه إمنا وجب لالحتياط فان النيب صلى اهللا

  واجبا فاخذ باالحتياط وقد مت القول يف املخصصات املتصلة 

  قال واملنفصل ثالثة األول العقل مثل اهللا خالق كل شيء 
ملصنف وهو ثالثة املنفصل هو الذي يستقل بنفسه وال حيتاج يف ثبوته إىل ذكر لفظ العام معه خبالف املتصل قال ا

العقل واحلس والدليل السمعي قال القرايف واحلصر غري ثابت فقد نفي التخصيص بالعوائد كقولك رأيت الناس فما 
رأيت افضل من زيد والعادة تقتضي أنك مل تركل الناس وكذا التخصيص بقرائن األحوال كقولك لغالمك أتيتين 

  حاله والتخصيص بدليل العقل ضروريا كان أو نظريا مبن حيدثين فإن ذلك ملن يصلح حلديثه يف مثل 
  فاألول كتخصيص قوله تعاىل اهللا خالق كل شيء فأنا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه 

  أحدمها عدم اإلذن ويتجه على هذا ما ذكرت 
 تعاىل قدمي فال وثانيهما وهو الذي عول عليه ان لفظة شيء مأخوذه من مشاء واملشاء احملدث الذي ليس بقدمي واهللا

يصدق عليه ذلك ملا ذكرناه فان قلت فما تصنع يف قوله تعاىل قل أي شيء اكرب شهادة قل اهللا قلت لعله ال يرى 
الوقف على قول قل اهللا فإن قلت ال خيلو املانع من التخصيص بالعقل يف هذه اآلية من ان يقول أن اهللا علما أو ال 

 شاهد عليه إذ يقول وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء وقوله أنزله بعلمه علم فإن كان ممن ينفيه فكتاب اهللا
وإن كان يثبته وجب عليه أن يقول علم اهللا خملوق ويلزمه أيضا ان يقول القرآن خملوق قلت قد أورد ابن داود 

اهللا عز و جل من هذا على الشافعي رضي اهللا عنه وسفه األئمة مقاله وقالوا هو اعتراض غري سديد ألن صفات 
العلم والقدرة والكمال ليست بأعيان له ألن الصفة ليست هي املوصوف وال هي غريه وأما قوله وما من دابة يف 

األرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها فهي أيضا على عمومها فكل دابة تدب على وجه األرض أو 



زقها دون غريه ويعلم مستقرها ومستودعها واعترض ابن داود بقوله من يف قعر البحار أو حتت أطباق الثرى فاهللا را
  الدواب من أفناه اهللا تعاىل قبل أن 

يرزقه خطأ كما قال أبو بكر الصرييف بل ال بد أن يرزقه إىل أن يغنيه مبا يقيم حياته وله نفس ثابتة وقد جعل اهللا 
وليس يف قوله عز و جل يرزق من يشاء ما يوجب انه ال  غذاء طائفة من الطري التنفس إىل مدة يصلح فيها للمأكل

يرزق بعض الدواب قال الصرييف ألن هذا رزق التفضيل بقوله واهللا فضل بعضكم على بعض يف الرزق والتفضيل 
وقع كما رأينا املوسر واملعسر واما الرزق الذي يقيم األبدان للعبادة أو احلياة فال بد منه كما قال اهللا عز و جل 

ال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن الروح األمني قد ألقى يف روعي انه لن متوت نفس حىت تستويف رزقها فاتقوا وق
اهللا وأمجلوا يف الطلب قال الصرييف فهذا نص من السنة إن كل نفس ال بد من استيفائها رزقها واعلم أن الشافعي 

ا دخل حتت اللفظ العام يتبني هبا أن الداخل حتته من إمنا قال كل شيء من مساء وأرض إىل آخره ليذكر أفرادا مم
  جنسها ومل يتعرض لألشياء اليت ذكرت من العلم والقدرة والكالم لكراهية الكالم وجتنبه ترك اخلوض فيه 

فرع قال اإلمام النسخ بالنسخ بالعقل واحتج بأن من سقط رجاله نسخ عنه غسلهما وهو مدخول فإن ساقط 
نه غسلهما بل زال الوجوب لعدم القدرة ال غري مث أن ما ذكره خمالف ملا قاله يف النسخ من أنه الرجلني مل ينسخ ع

  ال بد وأن يكون بطريق شرعي 
  قال الثاين احلس مثل وأوتيت من كل شيء 

املخصص الثاين من املخصصات املنفصلة احلس مثل قوله تعاىل حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء فإن مقتضاه 
أوتيت من كل شيء بعضه وحنن نعلم أهنا مل تؤت شيئا مما كنا نشاهده يف يد سليمان صلى اهللا عليه و سلم أهنا 

  وكذلك 

قوله تعاىل تدمر كل شيء وحنن نشاهد أشياء كثرية ال تدمري فيها كالسماء وحنوها وقوله تعاىل ما تذر من شيء أتت 
وما جعلتها كالرميم وقوله جتىب إليه مثرات كل شيء وما كان  عليه إال جعلته كالرميم وحنن نرى اجلبال أتت عليها

  خمتصا من الثمار بأقصى املشرق واملغرب مل تر أنه جييء إليه 
قال الثالث الدليل السمعي وفيه مسائل األول اخلاص إذا عارض العام خصصه علم تأخريه أم ال وأبو حنيفة جيعل 

  لدليلني أوىل املتقدم منسوخا وتوقف حيث جهل لنا أعمال ا
الثالث من املخصصات املنفصلة الدليل السمعي وفيه مسائل األوىل يف بناء العام على اخلاص اعلم انه إذا ورد عام 
وخاص يدل كل واحد منهما على خالف ما يدل عليه اآلخر فرأى الشافعي رضي اهللا عنه أن اخلاص خيصص العام 

لم أم علم تأخره عن اخلاص وبه قال أبو احلسني واختاره اإلمام واتباعه سواء علم أن اخلاص متأخر عن العام أم مل يع
منهم املصنف واختاره ابن احلاجب وذهب أبو حنيفة إىل األخذ املتأخر سواء كان هو اخلاص أم العام فعلى هذا ان 

ال أن يترجح تأخر اخلاص نسخ من العام بقدر ما يدل عليه وان تأخر العام نسخ اخلاص وان جهل وجب التوقف إ
أحدمها على اآلخر مبرجح وذهب ابن العارض إىل التوقف يف املسألة وابن العارض هذا بالعني املهملة بعدها ألف مث 
راء مث ضاد معجمة وامسه احلسني بن عيسى معتزيل قدري له كتاب يف أصول الفقه مساه انكت ورأيت عبارته تعابه 

املراجعة له وقد انتخب ابن الصالح هذا الكتاب ووقفت عليه خبط ابن  عبارة احملصول فعلمت أن اإلمام كان كثري
الصالح وكتبت منه فوائد وقد وهم القرايف فظن أن ابن العارض قد وقع يف احملصول مصحفا قال وامنا هو ابن 

  يف القاص بالقاف والصاد املهملة املشددة وهو الشيخ أبو العباس أحد أئمة أصحاب الشافعي هذا كالم القرا



وهو وهم وحجتنا ان العام واخلاص قد اجتمعنا فأما أن يعمل هبما أو ال يعمل بواحد منهما أو يعمل بالعام دون 
اخلاص أو بالعكس واألقسام الثالثة األوىل باطلة فتعني الرابع أما األول والثاين فالستحالة اجلمع بني النقيضني 

م ترك الدليلني من غري ضرورة وهو باطل وأما الثالث فألنه يستلزم والستحالة اخللو عنهما ويراد الثاين انه يستلز
إبطال أحدمها بالكلية خبالف عكسه فإنه ال يستلزم إبطال العام بالكلية بل من وجه فكان العمل به متعينا ألن 

ه من العام أعمال الدليلني أوىل من إبطال أحدمها بالكلية واحتج أصحابنا بأن اخلاص أقوى داللة على ما يتناول
واحتج أبو حنيفة مبا روى أن ابن عباس رضي اهللا عنه قال كنا نأخذ باألحدث فاألحدث من أمور رسول اهللا 
وأجيب بأنه جيب محل األحدث على غري صورة النزاع مجعا بني الدليلني واهللا اعلم وال خيفى عليك أن اخلاص 

لعمل بالعام أو قبله أما إذا ورد بعده فكذلك عند من جيوز املتأخر إمنا يكون خمصصا للعام املتقدم إذا ورد وقت ا
  تأخري البيان عن وقت احلاجة وعند املانعني يكون اخلاص ناسخا للعام إن كان مما يصلح لنسخه وإال فال يعبأ به 
قروء  قال الثانية جيوز ختصيص الكتاب به وبالسنة املتواترة واإلمجاع كتخصيص واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة

بقوله وأوالت األمحال أجلهن وقوله تعاىل يوصيكم اهللا بقوله القاتل ال يرث والزانية والزاين فاجلدوا برمجه عليه 
  السالم احملصن وتنصيف حد القذف على العبد 

  هذه املسألة يف ختصيص املقطوع باملقطوع وذكر فيها ثالثة مباحث 
خالفا لبعض أهل الظاهر لنا أنه وقع ألن اهللا تعاىل قال واملطلقات  األول أنه جيوز ختصيص الكتاب به أن بالكتاب

يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وهذا عام يف أوالت األمحال بقوله وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن ووقوعه 
صم بقوله دليل جوازه وزيادة ال يقال لعل التخصيص وقع بغري هذه اآلية ألنا نقول األصل عدم غريها واحتج اخل

  تعاىل لتبني للناس فوض البيان إىل الرسول صلى اهللا عليه و سلم فوجب أن ال حيصل البيان إال بقوله 

واجلواب أن قوله تعاىل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يدل على أن الكتاب هو املبني واجلمع بني اآليتني أن 
لك أعم من أن يكون منه أو على لسانه واعلم أنه جيوز البيان حيصل من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذ

  ختصيص السنة املتواترة هبا كالكتاب به 
البحث الثاين جيوز ختصيص القرآن بالسنة املتواترة قال اآلمدي ال أعرف فيه خالفا وصرح اهلندي بقيام اإلمجاع 

أهنم خصصوا عموم قوله تعاىل يوصيكم اهللا عليه ومنهم من حكى خالفا يف السنة الفعلية وقد مثل املصنف للقولية ب
يف أوالدكم مبا روى الترمذي وابن ماجة والدارقطين والبيهقي من حديث إسحاق بن عبد اهللا بن أىب فروة وهو 
رجل متروك عند بعض أهل العلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال القاتل ال يرث قال الترمذي ال يصح 

إال من هذا الوجه وقال البيهقي شواهده تقويه فإن قلت هذا احلديث على تقدير صحته من  هذا احلديث وال نعرفه
أخبار اآلحاد والكالم يف املتواترة قلت قال القرايف هذا السؤال إمنا يرد لو كان زماننا زمان النسخ والتخصيص 

ذلك الزمان واملتواتر قد يصري آحادا وإمنا ذلك زمن الصحابة رضي اهللا عنهم وهذا احلديث وأمثاله كان متواترا يف 
وكم من قضية كانت متواترة يف الزمن املاضي مث صارت آحادا بل رمبا نسيت بالكلية ومثل للسنة الفعلية بأهنم 

حكموا بأن قوله تعاىل الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة خمصوص مبا تواتر عندهم عن النيب صلى 
  من رمجه احملصن واحلديث يف الصحيحني ولك أن تقول لعل اهللا عليه و سلم 

التخصيص إمنا هو باآلية اليت نسخت تالوهتا ويبقى حكمها وهي الشيخ والشيخة اذا زنيا فارمجومها كما سيأيت يف 
س فعال النسخ ان شاء اهللا تعاىل واملراد بالشيخ والشيخة الشيب والشيبة مث أن رمجه صلى اهللا عليه و سلم احملصن لي



  وإمنا هو قول فإن عليه السالم قال اذهبوا به فارمجوه فال يصح مثاال للفعلية 
  فرع جيوز ختصيص السنة املتواترة بالكتاب وعن بعض فقهاء أصحابنا أنه ال جيوز البحث 

فيها  الثالث جيوز ختصيص الكتاب باإلمجاع وكذا السنة املتواترة جيوز ختصيصها باإلمجاع قال اآلمدي ال اعرف
خالفا واستدل يف الكتاب او مثل بأن اإلمجاع خصص العبد من آية اجللد يعين قوله والذين يرمون احملصنات مث مل 

يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة ألنه قام على ان ينصف على العبد وإما عكس ذلك وهو ختصيص 
وهو غري جائز باإلمجاع وألن إمجاعهم على احلكم العام مع اإلمجاع بالكتاب والسنة املتواترة فلم يذكره كم الكتاب 

  سبق املخصص خطأ وال جيوز اإلمجاع على اخلطأ 
تنبيه معىن قولنا ختصيص الكتاب باإلمجاع أهنم جيمعون على ختصيص العام بدليل آخر فاملخصص سند االمجاع مث 

ا العام باالمجاع ألن الكتاب والسنة املتواترة يلزم من بعدهم متابعتهم وان جهلوا املخصص وليس معناه اهنم خصو
موجودان يف عهده عليه السالم وانعقاد االمجاع بعد ذلك على خالفه خطأ فالذي جوزناه امجاع على التخصيص ال 

  ختصيص باإلمجاع واهللا اعلم 
 خيصص مبقطوع والكرخي قال الثالثة جيوز ختصيص الكتاب والسنة املتواترة خبرب الواحد ومنع قوم وابن أبان فيما مل

  مبنفصل 
  هذه املسألة يف ختصيص املقطوع باملظنون وفيها حبثان 

  األول يف جواز ختصيص الكتاب خبرب الواحد وفيه مذاهب 
  أحدها اجلواز مطلقا وهو املنقول عن األئمة األربعة واختاره اإلمام 

دي قال إمام احلرمني ومن شك ان الصديق لو وأتباعه منهم املصنف وبه قال امام احلرمني وطوائف وتبعهم اآلم
روى خربا عن املصطفى صلى اهللا عليه و سلم يف ختصيص عموم الكتاب ال بتدره الصحابة قاطبة بالقبول فليس 

  على دراية من قاعدة االخبار 
  والثاين املنع مطلقا ونقله ابن برهان يف الوجيز عن طائفة من املتكلمني وشرذمة من الفقهاء 

الث قال عيسى بن أبان إنه ال جيوز يف العام الذي مل خيصص وجيوز فيما خصص ألن داللته تضعف وشرط ان والث
  يكون الذي خصص به دليال قطعيا 

والرابع إن كان التخصيص بدليل منفصل جاز وإن خيص أو كان مبتصل فال جيوز قاله أبو احلسن الكرخي وشبهته 
و رأيه وإذا كان جمازا ضعف فيتسلط عليه التخصيص فمدار ابن ابان أن ختصيصه مبنفصل يصريه جمازا كما ه

والكرخي على والضعف غري ان مدرك الكرخي يف القوة احلقيقية واجملاز ومدرك األخر القطع باجملاز وعدم القطع 
  وقوله والكرخي مبنفصل أي ومنع الكرخي فيما مل خيصص مبنفصل وقد اقتصر يف الكتاب على األربعة 

ملسألة مذهب خامس وهو الوقف يف احملل الذي يتعارض فيه اخلرب ومقتضى لفظ الكتاب وأجرى اللفظ العام ويف ا
  من الكتاب يف بقية مسمياته 

وذهب إليه القاضي كما نقله عن إمام احلرمني والغزايل واالمام واآلمدي نقل عنه ابن برهان يف الوجهني أهنما 
 دليل آخر وهو عند التحقيق غري القول بالوقف وكالمه يف خمتصر التقريب يتعارضان ويتساقطان وجيب الرجوع إىل

حمتمل لكل من النقلني إال أنه ملا نقله ابن برهان أقرب فانه قال إذا تقابال يتعارضان القدر الذي خيتلفان فيه وال 
اخلاص فينزل اخلرب مع العموم يتمسك بواحد منهما ويتمسك بالصفة العامة يف بقية املسميات اليت مل يتناوهلا اخلرب 

فيما خيتلف فيه ظاهرمها منزلة خربين خمتلفي الظاهر نقال مطلقني انتهى وحكى يف خمتصر التقريب مذهب سادسا 



وهو أنه جيوز التعبد بتخصيص العموم خبرب الواحد وعدمه عقال لكن مل يدل على أحد القسمني وهذا أيضا قول 
  بالوقف وهنا فوائد 

ا اخلالف الذي يف جتوير ختصيص عموم الكتاب خبرب الواحد هل هو جار يف ختصيص السنة املتواترة به أحدها ان هذ
الظاهر وهو الذي صرح به يف الكتاب نعم واملصنف وإن كان منسوبا يف ذلك اىل التقرير عن اإلمام وأصحابه 

ل يف خمتصر التقريب القول يف وغريهم من املتأخرين فهو آت حبق فقد سبقه بذلك القاضي رضي اهللا عنه فقا
  ختصيص الكتاب والسنة املقطوع هبا بأخبار اآلحاد اعلم وفقك اهللا ان هذا باب عظيم 

  خالف العلماء فيه مث ساق املذاهب املذكورة 
الثانية لعلك تقول قد سبق أن ابن أبان يرى أن العام املخصوص ليس حبجة فكيف اجلمع بينه وبني ما ذكره هنا 

أن اجلمع بينهما أنه ال حيتج بالعام املخصوص لكونه صار جمازا وليس بعض احملامل أوىل من البعض بالعام واجلواب 
املخصوص لكونه صار جمازا وليس بعض احملامل أوىل من البعض فيصري جممال عنده فإذا جاء خمصص بعد ذلك 

على ما كان عليه ال حيتج به وال جيزم لعدم  جزمنا بإخراج ما دل عليه بعد أن كنا ال حنكم عليه بشيء ويبقى الباقي
إرادته فاملخصص مبين لكون ذلك الفرد غري مراد وساكت عن الباقي فال منافاة بني الكالمني وهذا اجلمع قرره 
والدي أحسن اهللا إليه ورأيت أنا بعد ذلك القاضي يف خمتصر التقريب قال بعد حكاية مذهب ابن أبان هذا مبين 

ناه وهو أن العموم إذا خص بعضه صار جممال يف بقية املسميات ال يسوغ االستدالل باللفظ اجململ على أصل له قدم
  يف عموم وال خصوص قبل ورود اخلرب وبعده انتهى وهذا حسن نفيس 

الثالثة قال القرايف احملدثون والنحاة على عدم صرف أبان قال ونقله ابن يعيش يف شرح املفصل عن اجلمهور وقال 
ناء على أن وزنه أفعل واصله أبني صيغه مبالغة يف الظهور الذي هو البيان واالبانه فيقول هذا أبني من هذا أي إنه ب

  أظهر منه وأوضح فلوحظ أصله مع العلمية اليت فيها فلم يصرف 
 قال لنا أعمال الدليلني ولو من وجه أوىل قيل قال عليه الصالة و السالم إذا روى عين حديث فاعرضوه على

كتاب اهللا فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه قلنا منقوض باملتواتر قيل الظن ال يعارض القطع قلنا العام مقطوع 
  املنت مظنون الداللة واخلاص بالعكس فتعادال قيل لو خصص لنسخ قلنا التخصيص أهون 

ليه وأما العام فمن وجه وهو اإلفراد احتج على اجلواز مطلقا بأن فيه أعماال للدليلني أما اخلاص ففي مجيع ما دل ع
اليت مل ختصص دون وجه وهو ما خصص ومنع التخصيص يفضي إىل إلغاء أحد الدليلني وهو اخلاص وأعمال 

  الدليلني ولو من وجه أوىل من إلغاء أحدمها وقد سبق مثل هذا واحتج املانع مطلقا بثالثة أوجه 
ذا روى عين حديث فاعرضوه على كتاب اهللا فإن وافقه فاقبلوه وإن أحدها ما روي أنه صلى اهللا عليه و سلم قال إ

خالفه فردوه وهذا احلديث خمصوص بالكتاب فال يدل على السنة املتواترة كما هي طريقة املصنف وقد رواه أبو 
 يعلى املوصلي يف مسنده موصوال من حديث أيب هريرة واللفظ أنه ستأتيكم عين أحاديث خمتلفة فما أتاكم عين

موافقا لكتاب اهللا وسنيت فليس مين ويف سنده مقال ورواه البيهقي يف املدخل من طريق الشافعي رضي اهللا عنه عن 
طريق منقطعة وأجاب املصنف بأن هذا منقوض بالسنة املتواترة فإهنا خمالفة وجيوز التخصيص هبا اتفاقا كما سبق 

واب وهو ما نصه وليس خيالف احلديث القرآن ولكنه مبني وقال الشافعي رضوان اهللا عليه ما هو أحسن من هذا اجل
معىن ما أراد خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا مث يلزم الناس ما بني يفرضه اهللا عز و جل فمن قيل عن رسول اهللا 



  صلى اهللا عليه و سلم فعن اهللا قيل قال اهللا تعاىل وما آتاكم الرسول فخذوه انتهى 
  كذا السنة املتواترة واآلحاد مظنونة واملقطوع أوىل من املظنون الثاين إن الكتاب مقطوع به و

وأجاب بأن العام الذي فيه الكالم وهو الكتاب والسنة املتواترة مقطوع يف متنه إذ ال شك يف كونه من القرآن إن 
ص فبالعكس متنه كان من الكتاب وال ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاله ان كان من السنة املتواترة وأما اخلا

مظنون ألنه من رواية اآلحاد فال يقطع بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاله وداللته مقطوع هبا ألنه ال حيتمل 
إال ما يعرض له فكل منهما مقطوع به من وجه مظنون من آخر فتساويا فان قلت إذا تعادال فال ينبغي ان يرجح 

من غري مرجح قلت يرجح اخلاص بأن فيه أعماال للدليلني وقد ضعف احدمها على اآلخر إذ هو حينئذ ترجيح 
األصفهاين شارح احملصول هذا الدليل بأن خرب الواحد حيتمل اجملاز والنقل وغريمها مما مينع القطع غاية ما يف الباب 

من داللة العام  أنه ال حيتمل التخصيص وذلك ال ينفع نعم ميكن ان يدعي قوة داللة اخلاص على مدلوله فإهنا أقوى
  عليه 

الثالث انه لو جاز ختصيص الكتاب والسنة املتواترة خبرب الواحد جلاز نسخهما به والالزم منتف باالتفاق على أنه ال 
جيوز نسخ املتواترة خبرب الواحد وبيان املالزمة ان كل واحد منهما ختصيص لكن أحدمها وهو النسخ ختصيص يف 

عيان وأجاب بأن التخصيص أهون من النسخ ألن النسخ يرفع احلكم بالكلية خبالف األزمان واآلخر ختصيص يف األ
التخصيص وال يلزم من تأثري الشيء يف األضعف ان يكون مؤثرا يف األقوى قلت وهذا الدليل وجوابه ميشيان على 

االتفاق على اجلواز طريق املصنف فإنه قال ال ينسخ املتواترة باآلحاد وهي طريقة فيها كالم ألن مجاعة ينفلوا 
وجعلوا حمل اخلالف يف الوقوع ومجاعة جزموا باجلواز من غري حكاية خالف كاإلمام وغريه كما ستعرف ذلك إن 
شاء اهللا يف النسخ فالعجب ليس من املصنف ألنه مشى على طريقته وهي صحيحة سنبني ذلك يف كتاب النسخ بل 

  واجلواب  من اإلمام حيث مل ينبه على ذلك إذ ذكر الدليل
قال وبالقياس ومنع أبو على وشرط ابن ابان التخصيص والكرخي مبنفصل وابن سريج اجلالء يف القياس واعترب 

  حجة اإلسالم ارجح الظنني وتوقف القاضي وإمام احلرمني 

 املبحث الثاين يف جواز ختصيص الكتاب والسنة املتواترة بالقياس أي بقياس نص خاص كذا صرح الغزايل وقوله
بالقياس معطوف على قوله خبرب الواحد أي جيوز ختصيص الكتاب والسنة املتواترة خبرب الواحد وبالقياس واخلالف يف 

  هذه املسألة على مذاهب 
أحدها اجلواز مطلقا وبه قال األئمة األربعة والشيخ أبو احلسن وأبو هاشم بعد أن كان يوافق وهو املختار يف 

  الكتاب 
  ا قال أبو علي اجلبائي ونقله القاضي عن طائفة من املتكلمني منهم ابن جماهد من أصحابنا والثاين املنع مطلق

والثالث أن تطرق إليهما التخصيص بغري القياس جاز ختصيصهما به وإال فال قاله ابن أبان ونقله ابن برهان يف 
  الوجيز عن أصحاب أيب حنيفة 

  ال فال قاله الكرخي والرابع أن تطرق إليهما التخصيص مبنفصل جاز وإ
واخلامس جيوز ختصيصهما بالقياس اجللي دون اخلفي وهو رأي ابن سريع ومجاعة من أصحابنا واختلف هؤالء يف 

تفسري اجللي واخلفي فقيل اجللي قياس العلة واخلفي قياس الشبه وقيل اجللي ما تتبادر علته إىل الفهم عن مساع 
ه تعاىل وال تقل هلما أف وحنو اندهاش العقل عقل عند متام الفكر عند مساع احلكم حنو تعظيم األبوين عند مساع قول



قوله عليه السالم ال يقضي القاضي وهو غضبان واخلفي ما ليس كذلك وقيل اجللي ما ينقض قضاء القاضي خبالفه 
  واخلفي ما ليس كذلك 

ن تساويا فالتوفيق وهو مذهب حجة والسادس ان تفاوت العام والقياس يف إفادة غلبية الظن رجحنا األقوى و أ
االسالم الغزايل واعترف اإلمام يف بناء املسألة بأنه حق واستحسنه القرايف وقال األصفهاين انه حق واضح وكذلك 

  قال اهلندي يف أثناء املسألة 

  والسابع الوقف ذهب إليه القاضي وإمام احلرمني واقتصر املصنف على حكاية هذه املذاهب السبعة 
  امن قال اآلمدي ان كانت العلة منصوصة او جممعا عليها جاز التخصيص به وإال فال والث

والتاسع ان كان األصل املقيس عليه خمرجا من عام جاز التخصيصي وإال فال وهنا اخلالف كله يف القياس املستنبط 
ا واما بالنسبة اىل عموم من الكتاب او عمومها او عموم خرب الواحد بالنسبة اىل خرب الواحد فعلى اخلالف ايض

الكتاب فريتب على جواز ختصيصه خبرب الواحد فمن ال جيوز ذلك ال جيوز ختصيصه بالقياس املستنبط منه بطريق 
األوىل واما من جيوز قال اهلندي فيحتمل ان ال جييز ذلك لزيادة الضعف وحيتمل أن جيوز ذلك كما يف القياس 

ه أكثر قوة من ذلك العموم بأن يكون قد قياسة أكثر قوة من ذلك العموم املستنبط من الكتاب إذ قد يكون قياس
  بأن يكون قد تطرق إليه ختصيصيات كثرية وحيتمل ان يتوقف فيه لتعادهلما إذ قد يظهر له ذلك 

ل قال لنا ما تقدم قيل القياس فرع فال يقدم قلنا على اصله قيل مقدماته أكثر قلنا قد يكون بالعكس ومع هذا فاعما
  الكل أحرى 

استدل على ما اختاره بأن فيه اعماال للدليلني وأعمال الدليلني ولو من وجه أوىل وهذا هو الذي تقدم وقد مضى 
تقريره قال الغزايل وهو فاسد ألن القدر وقع فيه التقاتل ليس فيه مجع بني الدليلني بل هو رفع للعموم وجتريد للعمل 

قاضي فإنه أجاب به عن هذه الشبه يف خمتصر التقريب قال واملقصود من بالقياس وهذا حسن وهو مأخوذ من ال
ذلك ان القدر الذي حتقق اجتماع القياس واللفظ فيه توهم فيه قضية اللفظ والقدر الذي بقي من اللفظ مل ميانعه 

ل االجتماع يف القياس فينزل اللفظ باقي املسميات يف منزلة اللفظة األخرى فبطل ادعائه استعمال الدليلني يف حم
  الدليلني واحتج اجلبائي على املنع مطلقا بوجهني 

  أحدمها أن القياس فرع النص فلو خصصنا العموم به لقدمنا الفرع على 

أصله ال على أصل آخر وإذا خصصنا العموم به مل نقدمه على أصله وإمنا قدمناه على أصل آخر وهو بالنسبة اىل 
  ل مثله األصل اآلخر ليس فرعا بل هو دلي

والثاين ان مقدمات القياس اكثر من مقدمات النص ألنه فرعه وكل مقدمة توقف النص عليها من غري عكس 
  الختصاص القياس بتوقفه على مقدمات آخر وبيان ذلك ان جهة الضعف يف العام املقطوع املنت منحصرة يف أمرين 

  احدمها احتمال التخصيص 
الحتماالن املذكوران مع احتمال كذب الناقل وأما يف القياس فهذه الثالثه أو وثانيهما احتمال التجوز ويف غريه ا

االثنان ألن األصل يف القياس ال بد وأن يكون نصا ورابع وهو احتمال ان ال يكون احلكم معلال بعلة أصال وخامس 
ورمبا قصر يف االجتهاد  وهو احتمال ان تكون العلة غري ما ظنه القائس عله ألنه رمبا مل يستكمل أوصاف االجتهاد

عامدا او خمطأ وسادس وقد ذكره القاضي يف خمتصر التقريب انه وان كان ما ظنه علة فيحتمل ان يكون قد زل يف 
طريقة قرب خمطىء يف الطرق اليت ثبتت هبا العلل وسابع وهو انه وان مل يزل يف الطريق فيحتمل ان ال تكون 



ه وثامن وهو أهنا وإن وجدت يف الفرع لكن رمبا مل توجد فيه شرط احلكم موجودة يف الفرع مع انه ظن وجودها في
أو فقد صانع وإذا كان كذلك كان القياس اضعف من العام ال سيما من املقطوع متنه فلم جيز تقدميه عليه المتناع 

س يصح قلنا فال العمل باملرجوح مع معارضة الراجح وقال القاضي يف خمتصر التقريب فإن قالوا إن كالمنا يف قيا
يتصور يف اجملتهدات قياس يقطع بصحته مث ان صورمت قياسا قاطعا فصوروا صيغة تقطع بعمومها هذا تقرير الوجه 

  الثاين من الوجهني اللذين اعتصم هبما اجلبائي وأجاب يف الكتاب عن هذا الثاين بوجهني 
ي يكون مقدمات العام اكثر من مقدمات أحدمها ال نسلم أن مقدمات القياس أكثر مطلقا بل يكون بالعكس أ

  القياس فإن فيه احتمال التجوز والنسخ وخطأ الراوي وغري ذلك والقياس ال حيتمل شيء من ذلك 

وثانيهما إنا سلمنا ان مقدمات القياس اكثر مطلقا لكن يف العمل فيهما عمل بالدليلني وهو أحرى أي أحوط وأوىل 
واحلق ان الوجهني ضعيفان أما هذا فلما عرفت واما الذي قبله فألن القياس  كما سبق وقد عرفت ما فيه من النظر

ال بد وأن يستند إىل أصل وذلك األصل ان مل يكن مقطوع املنت تطرقت إليه هذه اإلحتماالت وينضم إليها ما 
تقبل القوة  خيتص به القياس من احملتمالت فيكون االحتمال فيه اكثر وان كان مقطوع املنت فداللته ظنية وهي

والضعف كالقياس وعند ذلك نقول احلق يف اجلواب ان يقال كميات املقدمات قد تعارض كيفياهتا مبقدمات القياس 
وإن كانت كثرية لكنها قد تكون أقوى من مقدمات العام القليلة اليت للعام او أرجح ومن أمثلة ذلك أنه ال خيفى 

بعلة اإلسكار اغلب على الظن من بقائه حتت قوله تعاىل قل ال أجد على ذي لب أن إحلاق النبيذ باخلمر بالقياس 
فيما أوحى اىل حمرما وكذلك داللة قياس األرز على الرب يف الربا أقوى بالنسبة اىل الداللة املأخوذة من قوله تعاىل 

به هو املرتضى وأحل اهللا البيع على جواز بيعه متفاضال وإذا فهم هذا الح وجه احلق مع الغزايل ووضح ان مذه
الذي خنتاره فإذا قلت ما ذكره الغزايل من األخذ بأرجح الظنني يلزمه يف خرب الواحد مع العموم فإن املرجحات 

املتجهة هنا متجهة مث من جهة غلبة اجملاز على أحدمها وقلته يف اآلخر وكثرة األفراد وقلتها وحنو ذلك قلت أجاب 
لزمه فإنه يرى ان خرب الواحد يف داللته على مورده اخلاص كالنص او هو األصفهاين شارح احملصول بأن ذلك ال ي

نص فيه وداللة العموم على مورده اخلاص ضعيفة الحتمال اإلمجال يف صيغة العموم بسبب االشتراك على رأي قدم 
 وال كذلك القياس مع العمومات فإن قلت اخلالف يف اصل هذه املسألة من جنس اخلالف يف القطعيات او

اجملتهدات قلت قال الغزايل يدل سياق كالم القاضي على ان القول يف تقدمي خرب الواحد على عموم الكتاب ويف 
تقدمي القياس على العموم مما جيب القطع فيه خبطأ املخالف ما به من مسائل األصول قال وعندي إحلاق هذا 

  ة مبلغ القطع باجملتهدات أوىل فإن األدلة فيه من اجلوانب متفاوتة غري بالغ

قال الرابعة جيوز ختصيص املنطوق باملفهوم ألنه دليل كتخصيص خلق املاء طهورا ال ينجسه شيء إال ما غري طعمه 
  أو رحيه أو لونه مبفهوم إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل خبثا 

وم وسواء كان من قبيل قال اآلمدي ال نعرف خالفا بني القائلني بالعموم واملفهوم أنه جيوز ختصيص العموم باملفه
مفهوم املوافقة أم املخالفة أما اإلمام فتوقف يف ذلك ومل خيتر شيئا وقال سراج الدين يف جوازه نظر وجزم يف 

  املنتخب بأنه ال جيوز ونقله أبو اخلطاب احلنبلي عن بعضهم كما ذكر االصفهاين 
ام أنه رأى يف كالم بعض املتأخرين ما يقتضي أنه ال وقال ابن دقيق العيد يف الكالم على احلديث الثاين يف شرح اإلم

ختصيص باملفهوم وقد حصلنا من هذا القول على أن اخلالف يف ختصيص العموم باملفهوم موجود وقال صفي الدين 
ال يستراب يف جواز التخصيص مبفهوم املوافقة وهذا حسن وينبغي ان جيعل حمل اخلالف يف مفهوم املخالفة ويؤيده 



ام صرح يف آخر الناسخ واملنسوخ قبل القسم الثالث فيما يظن أنه ناسخ بأن الفحوى يكون ناسخا باالتفاق ان اإلم
وكذلك اآلمدي فأدعى اإلتفاق ايضا واحتج املصنف على اجلواز مطلقا بأنه دليل شرعي إذ القول جبواز التخصيص 

صنف بقوله عليه السالم خلق املاء طهورا ال بأنه حجة وإذا كان كذلك فيخصص به مجعا بني الدليلني ومثل له امل
ينجسه شيء إال ما غري طعمه او رحيه مع قوله عليه السالم إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث فإن األول دل مبنطوقه 
على ان املاء ال ينجس عند عدم التغيري وإن مل يكن قلتني والثاين دل مبفهومه الذي هو مفهوم شرط وهو حجة على 

القليل ينجس وإن مل يتغري فيكون هذا املفهوم ختصيصا ملنطوق األول وقد سبق الكالم على احلدثني ومل ميثل  ان
  ملفهوم املوافقة لظهوره ومثاله ان يقول من أساء إليك فعاقبه مث يقول ان أساء إليك زيد فال تقل له أف 

م ختصيص وتقريره عليه الصالة و السالم على خمالفة قال اخلامسة العادة اليت قررها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
  العام ختصيص له فان ثبت حكمي على الواحد حكمي على اجلماعة يرفع عن الباقني 

هذه املسألة مشتملة على حبثني األول أن العادة هل ختصص العموم وأعلم أن كالم من أطلق القول يف أن العادة هل 
  ختصص حيتمل نصني 
الرسول صلى اهللا عليه و سلم أوجب أو حرم أشياء بلفظ عام يشملها مث رأينا العادة جارية بترك  احدمها ان يكون

بعضها او بفعل بعضها فهل تؤثر تلك العادة يف ختصيص ذلك العام حىت يقال املراد من ذلك العام ما عدا ذلك 
فيه اإلمام وأتباعه كاملصنف قال  البعض الذي جرت به العادة او هو باق على عمومه وهذا القسم هو الذي تكلم

اإلمام واحلق ان نقول العادة إما أن تعلم من حاهلا أهنا كانت حاصلة يف زمانه عليه السالم مع عدم منعه عليه 
السالم إياهم منها أو يعلم أهنا ما كانت حاصلة او ال يعلم واحد من األمرين فإن كان األول صح التخصيص وهو 

يه الصالة و السالم وإن كان الثاين مل جيز التخصيص هبا ألن أفعال الناس ال تكون حجة على يف احلقيقة تقريره عل
الشرع اللهم اال ان جيمعوا عليه فيصح حينئذ واملخصص هو اإلمجاع ال العادة وإن كان الثالث واحتمل وتابعه 

  املصنف على ذلك 
ألن العادة فيه القطع وقال صاحب التهذيب حيتمل أال فرع إذا باع شجرة وأطلق دخل يف بيعها أغصاهنا اال اليابس 

يدخل كالصفوف على ظهر الغنم يعىن إذا بيع وقد استحق اجلز الحتمال الثاين ان تكون العادة جارية بفعل معني 
ليه كأكل طعام معني مثال مث انه عليه السالم ينهاهم عنه بلفظ يتناوله كما لو قال هنيتكم عن أكل الطعام ومنه هنيه ع

السالم عن بيع الطعام جبنسه فهل يكون النهي مقتصرا على ذلك الطعام فقط أم جيري على عمومه وال تأثري للعادة 
  يف ذلك 

وهذا االحتمال هو الذي تكلم فيه اآلمدي وتابعه ابن احلاجب ومها مسألتان ال تعلق ألحدمها على األخرى ومل 
مام هلذه ومن قال إن العادة ختصيص محل النهي فنها على ذلك يتعرض اآلمدي لتلك وقد عرفت حكمها أوال واإل

املعتاد ال غري ومن قال ال ختصيص وهو املختار أجراه على عمومه هذا متام القول يف التخصيص بالعادة وقد أورده 
  اهلندي كما ذكرناه فال يعدل به فإن 

ا تواردا على حمل واحد فوقع يف خبط كبري بعض الضعفاء حاول اجلمع بني كالم اإلمام واآلمدي ظنا منه ألهنم
  البحث 

الثاين يف تقرير النيب صلى اهللا عليه و سلم واحد من املكلفني على خالف مقتضى العام قد يكون خمصصا وأما يف 
حق ذلك الشخص الذي أقر فال شأن فيه ضرورة أنه عليه السالم يقر على باطل وأما يف حق غريه فإن يثبت 



صلى اهللا عليه و سلم حكمي على الواحد حكمي على اجلماعة فريتفع حكم العام عن الباقني ايضا  املروي من قوله
وعلى هذا يكون نسخا ال ختصيصا ان خالف ذلك الواحد مجيع ما دل عليه العام ويكون ختصيصا ان خالف يف فرد 

م على ذلك فيعلم ان ذلك املقتول كما لو قال ال تقتلوا املسلمني وقدرنا أن شخصا قتل مسلما وأقره عليه السال
كان جيوز قتله لكل أحد وهذا احلديث وهو حكمي على الواحد حكمي على اجلماعة ال اعرف له أصال وسألت 
عنه شيخنا احلافظ أبا عبد اهللا الذهيب فلم يعرفه وأعلم أنه يشترط يف تقريره عليه السالم أن ال يعلم من الفاعل 

يهود كنائسهم فإن سكوته عن ذلك ال يقتضي إباحته للعلم بتقدير أهل الذمة على اعتقاده ذلك الفعل كتردد ال
  ذلك 

وخنتم البحث يف التقرير بسؤال وهو ان االستدالل بالتقرير على اإلباحة كيف يتم مع انه حيتمل ان يكون التقرير 
  قبل نزول الوحي 

فال وهذا السؤال أورده والدي احسن اهللا إليه قدميا ينبغي ان يقال يستدل به على عدم التحرمي أما إن شاء اإلباحة 
على الشيخ صدر الدين بن املرحل ومل حيصل عنه جواب إذ ذاك قال والدي أيده اهللا تعاىل وقد ظهر يل بعد ذلك 
جوابه وهو ان التقرير إمنا يكون على فعل قد وقع او هو واقع ولنا قاعدة قد نقلوها وهي انه ال جيوز اإلقدام على 

  عل حىت يعرف حكمه فلذلك الفعل الذي اقر عليه لو مل يكن مباحا لكان حراما عليه فال علم حيكمه ف
فمن هنا دل التقرير على اإلباحة خبالف السكوت عند السؤال فإنه حيمل على عدم نزول احلكم ألن السؤال عما 

ى واقفا خبالف املقيم على الفعل قد مل يقع او عما وقع والسائل ينتظر حكمه فيفهم من السكوت عدم احلكم فيبق
  يعتقد 

إباحته فهذا فرق بني املقامني فان قلت يكفي يف تسويغ الفعل الربآة األصلية قلت هذا كاف يف اإلباحة ألن إبقاء 
الشارع حبكم الربآة األصلية حكم وهو دليل شرعي وإمنا يقول بالتحرمي إذا قدم بال سبب فهذا ينكر عليه سواء 

حكم أم ال فإذا مل ينكر دل على اإلباحة وحيمل على ان فاعله اقدم عن علم خبالف السائل فإن ظاهر كان هناك 
  حاله انه واقف عن االعتقاد منتظر اجلواب فال حيصل مفسدة واهللا اعلم 

  قال السادسة خصوص السبب ال حيصل ألنه ال يعارضه 
  هذه املسألة مشتملة على حبثني 

ب ال خيصص عموم اللفظ ومن الناس من أطلق الكالم يف هذه املسألة كاملصنف األوىل يف ان خصوص السب
والتحبيق تفصيل وهو ان اخلطاب إما ان يكون لسؤال سائل او ال فان كان جوابا فاما أن يستقل بنفسه أوال فإن مل 

أقسام ألنه يستقل فال خالف انه على حسب اجلواب ان كان عاما فعام وان كان خاصا فخاص وان استقل فهو 
وإما ان يكون أمضى أو مساويا أو اعم واألخص مثل قول القائل من جامع يف هنار رمضان فعليه ما على املظاهر يف 

  جواب من سأله عمن افطر يف هنار رمضان وهذا جائز بشرائط 
  أحدها ان يكون فيما خرج من اجلواب ينبه على ما مل خيرج منه 

  او ال مل يفد التنبيه والثاين ان يكون السائل جمتهدا 
والثالث ان ال تفوت املصلحة بأشغال السائل باالجتهاد وأما املساوي فال إشكال فيه وأما األعم فهو منقسم إىل 
قسمني ألنه إما ان يكون اعم منه فيما سئل عنه كقوله عليه السالم ملا سئل عن ماء بئر بضاعة ان املاء طهور ال 

  ترمذي وقال حسن ينجسه شيء رواه أبو داود وال



وإما أن يكون عاما يف غري ما سئل عنه كقوله عليه السالم حني سئل عن التوضؤ مباء البحر هو الطهور ماؤه احلل 
  ميتته وحكم هذا القسم التعميم بالنسبة اىل ما سئل عنه واىل غريه من غري خالف 

إن شاء اهللا تعاىل وقال والدي أيده اهللا  وأما القسم األول فقد جعلوه من حمل اخلالف الذي يستقصي القول فيه
تعاىل الذي يتجه القطع بأن العربة بعموم اللفظ ألن عدول اجمليب عن اخلاص املسئول عنه اىل العام دليل على إرادة 

  العموم 
سارق وإما اخلطاب الذي ال يرد جوابا لسؤال بل واقعة فإما ان يرد يف اللفظ قرينه تشعر بالتعميم كقوله تعاىل وال

والسارقة والسبب رجل سرق رداء صفوان فاإلتيان معه قرينة تدل على االقتصار على املعهود وكذلك العدول عن 
اإلفراد اىل اجلمع كما يف قوله تعاىل إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات اىل أهلها نزلت يف عثمان بن طلحة اخذ 

لى اهللا عليه و سلم وقيل ان عليا رضي اهللا عنه أخذه منه وأىب ان مفتاح الكعبة وتغيب به وأىب ان يدفعه إىل النيب ص
يدفعه إليه ونزلت فأعطاه النيب صلى اهللا عليه و سلم اياه وقال خذوها يا بين طلحة خالده خملدة فيكم أبدا ال 

ملعهود إال ان ينزعها منكم إال ظامل وإن مل يكن مث قرينة وكان معرفا باأللف والالم فمقتضى كالمهم احلمل على ا
  يفهم من نفس الشرع تأسيس قاعدة فيكون دليال على العموم وإن كان العموم لفظ آخر غري 

األلف والالم فيحسن ان يكون ذلك هو حمل اخلالف إذا عرفت ذلك فالصحيح الذي عليه اجلمهور وبه جزم يف 
  الكتاب ان العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب 

زين وأبو ثور فقالوا ان خصوص السبب يكون خمصصا لعموم اللفظ قال إمام احلرمني وخالف يف ذلك مالك وامل
  وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي وكذلك قال الغزايل يف املنخول 

وقال يف خمتصر التقريب واإلرشاد نقل املذهبان مجيعا عنه واعلم ان الذي صح من مذهب الشافعي رضي اهللا عنه 
  ف ما ذكره امام احلرمني موافقة اجلمهور خال

قال اإلمام يف كتابه املوضوع يف مناقب الشافعي رمحه اهللا ومعاذ اهللا ان يصح هذا النقل وكيف وكثري من اآليات 
نزلت يف أسباب خاصة مث مل يقل الشافعي رمحه اهللا أهنا مقصورة على تلك األسباب قال والسبب يف وقوع هذا 

داللته على سبب أقوى ألنه ملا وقع السؤال عن تلك الصورة مل جيز ان ال يكون النقل الفاسد عنه انه يقول ان 
اللفظ جوابا عنه وإال تأخر البيان عن وقت احلاجة وأبو حنيفة عكس ذلك وقال داللته على سبب النزول اضعف 

سلم الولد للفراش  وحكم بأن الرجل ال يلحقه ولد أمته وان وطئها ما مل يقم بالولد مع ان قوله صلى اهللا عليه و
وللعاهر احلجر إمنا ورد يف أمة والقصة مشهورة يف قضية عبد بن زمعه فبالغ الشافعي يف الرد على من جيوز إخراج 

  السبب وأطنب يف ان الداللة عليه قطعية كداللة للعام عليه بطريقني 
  احدمها العموم 

ن العربة خبصوص السبب هذا حاصل ما ذكره اإلمام وثانيهما كونه واردا لبيان حكمه فتوهم املتوهم انه يقول ا
  وهو بليغ واما ما ذكره إمام احلرمني فلعله 

اطلع على نص مرجوح عنه او غري ذلك فإن اخلالف فيه غري بعيد عن املذهب ولذلك اختلف األصحاب يف ان 
هنا وردت على سبب خاص وهو العرايا هل خيتص بالفقر أم يشترك فيها األغنياء والفقراء والصحيح والتعميم مع أ
  احلاجة والفرص أن الصحيح من مذهبه موافقة اجلمهور وفروعه تدل على ذلك 

قال األصحاب يف من دخل عليه صديقه فقال تغد معي فقال أن مل تتغد معي فامرأيت طالق ال يقع الطالق ولو تغدا 



وقع الطالق وهو خيالف قول األصوليني ان  بعد ذلك معه ان طال الزمان احنلت اليمني فإن نوى احلال فلم يفعل
اجلواب الذي يستقل بنفسه اال ان الفرق يقتضي عدم استقالله مثل هذه الصورة يف حكم الذي ال يستقل بوضعه 

  فيكون على حسب السؤال 
دت ورأى البغوي محل املطلق على إكمال العادة وهو يوفق قول األصوليني هذا وأفىت القاضي احلسن يف امرأة صع

باملفتاح اىل السطح فقال زوجها ان مل تلق باملفتاح فأنت طالق فلم تلقه ونزلت انه ال يقع وحيمل قوله ان مل تلقه 
على التأييد واخذ ذلك مما قاله األصحاب يف املسألة املذكورة ويف الرافعي عن املبتدأ يف الفقه للقاضي الروباين انه 

مته انعقدت اليمني على األبد اال ان ينوي اليوم فإن كان ذلك يف طالق وقال لو قيل له وكلم زيدا فقال واهللا ال كل
أردت اليوم مل يقبل يف احلكم وهذه الصور كلها شاهدة ألن العربة بعموم اللفظ وخمالفة ملا قال األصوليون يف 

  اجلواب الذي يقتضي العرف عدم استقالله دون الوضع 
ادة ال ختصص وأما ما وقع يف كتايب طبقات الفقهاء يف ترمجة اإلمام الشافعي واحلق مع الفقهاء ألن اللفظ عام والع

يف األم يف اجلزء الرابع من أجزاء تسعة يف كتاب ما يقع به الطالق من الكالم وما ال يقع وهو بعد الطالق الذي 
عربة بعموم اللفظ فذلك ميلك فيه الرجعة وقبل احلجة يف النية وما أشبهها نص على ما ذكره اإلمام عنه من ان ال

خطا مين يف الفهم وأردت ان انبه على ذلك هنا لئال يغتر به فإن حذفه من ذلك الكتاب تعذر النتشار النسخ به 
  وبيان ذلك انه قال ما نصه ما يقع به الطالق من الكالم وماال يقع 

ح فقال عز و جل وإذا طلقتم النساء قال الشافعي رضي اهللا عنه ذكر اهللا تعاىل يف كتابه الطالق والفراق والسرا
فبلغن أجلهن وقال تعاىل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وقال عز و جل لنبيه صلى اهللا 

  عليه و سلم يف أزواجه ان كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها اآلية 
قال أنت طالق أو أطلقتك أو فارقتك أو سرحتك قال الشافعي فمن خاطب امرأته فأفرد هلا امسا من هذه األمساء ف

لزمه الطالق وان مل ينوه يف احلكم ونويناه فيما بينه وبني اهللا عز و جل ويسعه إن مل يرد شيئا منه طالقا ان ميسكها 
وال يسعها ان يقيم ألهنا ال تعرف من صدقه ما يعرف من صدق نفسه وسواء فيما يلزم من الطالق وال يلزم تكلم 

لزوج عند غضب او مسألة طالقا او رضا وغري مسألة طالق وال تصنع األسباب شيئا إمنا تصنعه األلفاظ ألن به ا
السبب قد يكون وحيدث الكالم على غري السبب وال يكون مبتدأ الكالم الذي له حكم فيقع فإذا مل يصنع السبب 

كم إذا قيل انتهى فتومهت انا ما تومهت من قوله وال بنفسه شيئا مل يصنعه ما بعده ومل ميتنع ما بعده ان يصنع ما له ح
تصنع األسباب شيئا اىل آخر وهو وهم وامنا مراده ان الغضب وغريه من األسباب اليت يرد عليها الطالق ال تدفع 

وقوع الطالق وال تعلق لذلك باملسألة األصولية وقد احتج املصنف على ان العربه بعموم اللفظ بأن اللفظ صاحل 
ول األفراد إذ هو عام وكونه ورد على سبب ال يعارضه ألنه ال منافاة بينهما بدليل ان اجمليب لو قال امحل اللفظ لتنا

  على عمومه وال ختصيصه خبصوص سببه كان ذلك جائزا 
واعترض على هذا بأنه ال ينايف كون السبب يدل بطريق الظهور على ختصيص العام ألن الذي ذكر احتمال 

ينايف الظهور كما أنه لو صرح بإرادة اخلصوص يف العمومات من غري سبب جاز ذلك مع كون هذا  واإلحتمال ال
االحتمال ال ينايف ظهور صيغة العموم يف االستغراق وذكر اإلمام دليال آخر وهو امجاع األمة على ان آية اللعان 

  والظهار وغريمها إمنا نزلت يف أقوام معينني مع 



قال أحد ان ذلك التعميم خالف األصل واحتج اخلصم بأن اجلواب لو عم مل يكن مطابقا  تعميم األمة حكمها وما
للسؤال واملطابقة بني السؤال واجلواب شرط وهلذا مل جيز ان يكون اجلواب خاصا وبأن السبب لو مل يكن خمصصا 

  ملا نقله الراوي لعدم فائدته 
وعب السؤال وال تغادر منه شيئا فمسلم وإال علم حيصل واجيب عن األول بأنك ان أردت مبطابقة اجلواب ان تست

  فيه املطابقة هبذا املعىن خبالف األخص وإن أردت باملطابقة اختصاص اجلواب بالسؤال فال نسلم اشتراطها هبذا املعىن 
 وعن الثاين بأن فائدته معرفة السبب وقد صنف بعض املتأخرين يف معرفة أسباب احلديث كما صنفت العلماء يف

معرفة أسباب النزول ومن فوائد ذلك امتناع إخراج صورة السبب عن العموم باإلجتهاد فمنه ال جيوز إخراج تلك 
  الصورة اليت ورد عليه السبب باالمجاع نص عليه القاضي يف خمتصر التقريب واآلمدي يف األحكام وطائفة 

ال العلماء ان دخول السبب قطعي ألن وحكى عن أيب حنيفة انه جيوز إخراجها وقد عرفت ذلك من قبل وقد ق
  العام يدل عليه بطريقتني كما مر ومن ذلك استثناء كونه ال خيرج باإلجتهاد 

وقال والدي رمحه اهللا وهذا عندي ينبغي ان يكون إذا دلت قرائن حالية ومقالية على ذلك او على ان اللفظ العام 
يف دخوله وضعا حتت اللفظ العام ويدعي انه قد يقصد املتكلم يشمله بطريق الوضع ال حمالة وإال فقد تنازع اخلصم 

بالعام إخراج السبب وبيانه انه ليس داخال يف احلكم فإن للحنفية أن يقولوا يف حديث عبد بن زمعة ان قوله صلى 
ثبوت أو اهللا عليه و سلم الولد للفراش وإن كان واردا يف أمة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه إما بال

  باالنتفاء فإذا ثبت ان الفراش هي الزوجة ألهنا الذي يتخذ هلا الفراش غالبا 
وقال الولد للفراش كان فيه حصرا كالولد للحرة ومبقتضى ذلك ال يكون لألمة فكان فيه بيان للحكمني مجيعا نفي 

  ا يف احلقيقة نزاع يف ان اسم السبب عن مسبب وإثباته لغريه وال يليق دعوى القطع هنا وذلك من جهة اللفظ وهذ

الفراش هل هو موضوع للحرة واألمة املوطؤة أو للحرة فقط واحلنفية يدعون الثاين فال عموم عندهم يف اآلية 
فتخرج املسالة من باب ان العربة بعموم اللفظ وخبصوص السبب تعم قوله صلى اهللا عليه و سلم يف حديث عبد بن 

جر فهذا التركيب يقتضي انه أحلقه به على حكم السبب فيلزم ان يكون مرادا من زمعة هو لك يا عبد وللعاهر احل
قوله للفراش فلينتبه هلذا البحث فإنه نفيس جدا وال يقال ان الكالم إمنا هو حيث حتقق دخوله يف اللفظ العام وضعا 

أن األمر ليس كذلك واجلواب ألنا نقول قد يتوهم ان كون اللفظ جوابا للسؤال يقتضي دخوله فأردنا أن ننبه على 
إمنا يقتضي بيان احلكم وامنا أردنا ان دعوى من ادعى انه داللة العموم على سببه قطعية ميكن املنازعة فيها النزاع يف 
دخوله حتت اللفظ العام وضعا ال مطلقا واملقطوع به انه ال بد فيه من بيان حكم السبب إما كونه يقطع بدخوله ىف 

  نه فال يدل على تعيني واحد من األمرين وختتم املسألة بعد ذكر هذا البحث النفيس مبثلني ذلك أو خبروجه ع
فأحدمها ان مجيع ما تقدم يف السبب وبقية األفراد اليت دل اللفظ العام بال وضع عليها وبني ذينك الشيئني رتبة 

ع ما يناسبها من األي رعاية لنظم متوسطة فنقول قد تنزل اآليات على األسباب اخلاصة وتوضع كل واحدة منها م
القرآن وحسن اتساقه فلذلك الذي وضعت معه اآلية النازلة على سبب خاص للمناسبة إذا كان مسوقا ملا نزل يف 

معىن يدخل حتت ذلك اللفظ العام او كان من مجلة األفراد الداخلة وضعا حتت اللفظ العام فداللة اللفظ عليه 
فال خيرج ويكون من اآلية قطعا وحيتمل ان يقال انه ال ينتهي يف القوة اىل ذلك ألنه قد حيتمل ان يقال انه كالسبب 

يراد غريه وتكون املناسبة لشبهيته به واحلق ان ذلك رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم اجملرد ومثال ذلك 
ليت قبلها وهي قوله أمل تر اىل الذين أوتوا قوله تعاىل ان اهللا يأمركم ان تؤدوا األمانات اىل أهلها فإن مناسبتها لآلية ا

  نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال إن 



ذلك إشارة اىل كعب بن األشرف كان قدم اىل مكة وشاهد قتلى بدر وحرض الكفار على األخذ بثأرهم وغزو 
فسألوه من أهدى سبيال النيب صلى اهللا عليه و سلم أم هم فقال انتم كذبا منه وضاللة النيب صلى اهللا عليه و سلم 

لعنه اهللا فتلك اآلية يف حقه وحق من يشاركه يف تلك املقالة وهم أهل كتاب جيدون عندهم يف كتاهبم نعت النيب 
وه كان ذلك أمانة الزمة هلم صلى اهللا عليه و سلم وصفته وقد أخذت عليهم املواثيق ان ال يكتموا ذلك وإن ينصر

  فلم يؤدوها وخانوا فيها وذلك مناسب لقوله ان اهللا يأمركم ان تؤدوا األمانات اىل أهلها 
وال يرد على هذا ان قصة كعب بن األشرف كانت عقب بدر ونزول ان اهللا يأمركم يف الفتح او قريبا منه وبينهما 

ب النزول وال يشترط يف املناسبة ألن املقصود منها وضع اآلية حنو ست سنني ألن احتاد الزمن إمنا يشترط يف سب
  موضع يناسبها 

واآليات كانت تنزل على أسباهبا ويأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بوضعها يف املواضع اليت يعلم من اهللا مواضعها 
  والذين يظاهرون من نساءهم وثانيها سؤال عظيم أورده والدي احسن اهللا إليه يف تفسريه يف آية الظهار وهو قوله 

اآلية وتقريره يتوقف على اعراب اآلية فنقول الذين مبتدأ وخربه فتحرير أو فكفارهتم حترير وجاز حذف ذلك 
  لداللة الكالم عليه وجاز دخول الفاء يف اخلرب لتضمني املبتدأ معىن الشرط وتضمني اخلرب معىن اجلزاء 

بالصلة دخلت الفاء حتما للداللة على ذلك فإذا مل تدخل احتمل ان  فإذا أريد التنصيص على ان اخلرب مستحق
يكون مستحقا به او بغريه كما لو قيل الذين يظاهرون عليهم حترير رقبة وان كنا نقول ان ترتيب احلكم على 
الوصف مشعر بالعلية ولكن ليس بنص ودخول الفاء نص وهذا املواضع املتفق عليه جواز دخول الفاء لعموم 

  وصول فلو أريد باملوصول خاص حبيث ال يكون فيه عموم امل
فالصحيح عدم جواز دخول الفاء وكذلك لو وصل مباض مل جيز دخول الفاء على الصحيح إذا عرفت هذا فاآلية 
  على ذلك ال تشمل اال من وجد من الظهار بعد نزوهلا ألن معىن الشرط متقبل فال يدخل فيه املاضي والنيب صلى 

وسلم قد أوجب الكفارة على أوس بن الصامت وذلك ال يشك فيه من جهة ما عرفت من كونه هو  اهللا عليه
السبب اال ان هذا اإلشكال يعتوره من جهة عدم مشول اللفظ على ما تقرره من قاعدة دخول الفاء ومن جهة 

مها على ما سبق ال أخرى وهي ان احلكم إمنا يثبت من حني نزول اآلية وأوس ظاهر قبل نزوهلا فكيف يعطف حك
سيما إذا كان احلكم قبل نزوهلا انه طالق كما ورد انه صلى اهللا عليه و سلم قال ما أراك اال قد حرمت عليه 

  فكيف يرتفع التحرمي أو الطالق بعد وقوعه 
ا من وهذا اإلشكال وارد يف أية اللعان من اجلهتني كما هو وارد هنا ووارد يف آية السرقة وآية حد الزنا وحنومه

اجلهة الثانية إلثبات أحكامها ملن صدر منه السبب املتقدم على نزوهلا وان مل جنعل الفاء فيها داخلة يف خرب املبتدأ 
هذا تقرير السؤال وهو قوي وأجاب عنه مبا ال يقاومه فقال أما إثبات أحكام هذه اآلية ملن وجد منه السبب قبل 

من األفعال اليت كانت معلومة التحرمي عندهم وجوب احلد فيها ال يتوقف نزوهلا فنقول ان السرقة والزنا وحنومها 
على العلم والفاعل هلا قبل نزول اآلية إذا كان هو السبب يف نزوهلا يف حكم املقارن هلا ألهنا نزلت مبنية حلكمه 

ل من يتظاهر من فلذلك يثبت حكمها فيه دون غريه ممن تقدمه واما دخول الفاء يف اخلرب فيستدعي العموم يف ك
امرأته مثال وذلك ويشمل احلاضر واملستقبل وسبب النزول حاضرا ويف حكم احلاضر واما داللة الفاء على 

االختصاص باملستقبل فقد مينع واما كون الظهار كان طالقا فلم يكن ذلك شرع واما قول النيب صلى اهللا عليه و 
الناس انه منسوخ باآلية فإن ثبت ان النيب صلى اهللا عليه و  سلم ما أراك اال قد حرمت عليه فلم يثبت وقال بعض

  سلم قاله فاألمر كذلك ويكون من نسخ السنة بالكتاب 



قال وكذلك مذهب الراوي كحديث أيب هريرة يف الولوغ وعمله ألنه ليس بدليل قيل خالف الدليل وإال انقدحت 
  روايته قلنا رمبا ظنه دليال ومل يكن 

أن أعمل الراوي خبالف العموم هل يكون ذلك ختصيصا للعموم وقد اختلفوا فيه االكثرون منهم  البحث الثاين فيما
اإلمام واآلمدي اال انه ال خيصص وعزاه اإلمام اىل الشافعي قال ألنه قال ان محل الراوي اخلرب على أحد حممليه 

  صرت اىل قوله وإال فال أصري إليه 
ة اختياره يف املسألة التفصيل الذي ذكره ومنهم من يطلق القول يف املسألة هذا كالم اإلمام وهو صريح يف ان صور

  وجيعل هذا قوال مفصال 
وذهبت احلنفية واحلنابلة اىل ان يكون خمصصا وفصل بعضهم فقال ان وجد ما يقتضي ختصيصه به مل خيصص 

ذهب القاضي عبد اجلبار وقال مبذهب الراوي بل به ان اقتضى نظر الناظر فيه ذلك واألخص مبذهب الراوي وهو م
امام احلرمني إن علم من حاله أنه فعل ما خيالف احلديث نسيانا فال ينبغي ان يكون فيه خالف إذ ال يظن بعاقل انه 
يرجح فعله إذ ذاك ولو احتمل ان يكون فعله احتياطا كما لو روى ما يقتضي رفع احلرج عن الفعل فيما يظن به 

ه غري مالبس له فالتعويل على احلديث وحيمل فعله على الورع والتعليق باألفضل وإن مل التحرمي رأيناه متحرجا عن
حيتمل شيئا من ذلك مل جيز التعليق باحلديث قلت وعندي ان حمل اخلالف خمصوص بالقسم الثالث إذ ال يتجه يف 

  القسمني األولني 
 هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وقد مثل املصنف تبعا لإلمام هذه املسألة مبا روى عن مسلم عن أيب

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرات أوالهن بالتراب رواه البخاري ولفظه إذا شرب مع ان 
أبا هريرة كما روى قال يغسل ثالثا فال نأخذ مبذهبه ألن قول الصحايب ليس بدليل إذ حنن مفرعون على ان قوله 

ا املثال على هذا الوجه غري مطابق ألن التخصيص فرع العموم وسبع مرات من أمساء األعداد اليت غري حجة وهذ
هي نصوص يف مسمياهتا ال عامة نعم قد حيسن ايراد ذلك مثاال إذا صدرت املسألة هكذا الراوي الصحايب إذا 

ريرة واما ملا حنن فيه فال حيسن خالف احلديث وفعل ما يضاده فهل يعول على احلديث او على فعله حنو خرب أيب ه
إيراده مثال ومثل له صفي الدين اهلندي وكذا ابن برهان كما نقل القرايف عنه مبثال اقرب من هذا وهو ابن عباس 

  رضي اهللا عنه روى من بدل دينه فاقتلوه وهذا عام يف 

ر وهو ان من الشرطية على رأي ال الرجال والنساء وذهب هو اىل ان املرتدة ال تقتل قلت ويف هذا املثال ايضا نظ
  تدخل فيها النساء فلعل ابن عباس خيتار ذلك الرأي 

على ان كل هذا عدول عن التحقيق والتمثيل حبديث أيب هريرة وعمله صحيح وامنا جاء الفساد فيه من جهة 
يح وهو ان الكلب من تقريره على الوجه املتقدم وكان اإلمام الناظر عالء الدين الباجبي يقرره على الوجه الصح

حيث انه مفرد معروف للعموم يشمل كلب الزرع وغريه وأبو هريرة يرى ان كلب الزرع ال يغسل منه اال ثالثا 
  وغريه يغسل فقد اخرج بعض افراد الكلب 

هذا هو معىن التخصيص يف احلديث وهذه فائدة حسنة لكن ما ادري من أين كان له ان أبا هريرة كان يغسل من 
زرع ثالثا فإن املعروف اختالف الرواية عن أيب هريرة يف انه هل كان يرى ان الغسل من ولوغ الكلب سبع كلب ال

او ثالث فروى الدارقطين بسنده اىل عبد امللك عن عطاء عن أيب هريرة قال إذا ولغ الكلب يف اإلناء فأهرقه مث 
ء عنه سبع مرات قلت فإن صح ان أبا هريرة اغسله ثالث مرات مث قال الدارقطين يرويه غري عبد امللك عن عطا



كان يفصل بني كلب الزرع وغريه يكون يف ذلك مجعا بني اختالف الروايات فمن روى عنه السبع يكون كالمه يف 
  غري كلب الزرع ومن روى الثالث يكون مراده كلب الزرع 

لدليل لفسق فال تقبل روايته وإذا واحتج من جعل مذهب الراوي خمصصا بأنه إمنا خالف لدليل ألنه لو خالف ال 
كانت خمالفته مشاره اىل دليل حتتم اتباعه واجلواب انه رمبا خالف لشيء ظن يف نفسه مبا اداه اليه نظره كونه دليال 

ومل يكن كذلك يف نفس االمر فال يلزم القدح يف روايته ألنه مل يقدح اال على حسب تأدية اجتهاده وال االتباع 
ون بل ولو احتمل ان ما ظنه حق يف نفسه فليس لنا االنقياد له مبجرد التقليد ما مل يتضح لنا وجه لعدم صحة املظن

  احلق يف ذلك والفرض ان الذي يتضح لنا خالف ما عمله لقيام الدليل الذي رواه معارضا حبق ملا رآه 

حابيا أم األمر اعم من ذلك خامتة اضطراب النظر يف انه هل صورة هذه املسألة خمصوصة مبا إذا كان الراوي ص
الذي صح عندي وجيوز ان األمر اعم من ذلك ولكن اخلالف يف من ليس بصحايب اضعف فليكن القول يف املسألة 

  هكذا ان كان الراوي صحابيا وقلنا قول الصحايب حجة خص على املختار 
الصحايب فيه ونقل عنه انه ال  قال القاضي يف خمتصر التقريب وقد ينسب ذلك إىل الشافعي يف قوله الذي يقلد

خيصص به اال إذا انتشر يف أهل العصر ومل ينكره وجعل ذلك نازال منزلة اإلمجاع وان قلنا قوله غري حجة ففيه 
اخلالف املتقدم وان كان غري صحايب ترتب اخلالف على الصحايب فإن قلنا ال خيص بقول الصحايب الراوي مل 

  يب جزما وان قلنا خيصص ففي هذا خالف خيصص بقول الراوي الذي ليس بصحا
وأما قول القرايف صورة املسألة ان يكون صحابيا واما غري الصحايب فال خيصص قطعا فليس جبيد واملعتمد ما قلناه 

ويشهد له الدليل الذي ذكر من أنه إمنا خيالف الدليل وإال انقدحت روايته فان هذا يشمل الصحايب وغريه ومبا 
احلرمني يف الربهان فقال وما ذكرناه يعين من هذه املسألة غري املختص بالصحايب فلو روى بعض  ذكرناه صرح امام

  األئمة حديثا وعمل خبالفه فاألمر على ما فصلناه انتهى 
قال السابعة افراد فرد ال خيصص مثل قوله عليه السالم أميا إهاب دبغ فقد طهر مع قوله يف شاة ميمونة دباغها 

  ري مناف قيل املفهوم قلنا مفهوم اللقب مردود طهورها ألنه غ
إذا افرد الشارع فردا من افراد العام بالذكر وحكم عليه مبا حكم على العام ال يكون خمصصا للعموم خالفا أليب 

ثور مثاله ما روى مسلم ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أميا إهاب دبغ فقد طهر وقال عليه السالم وقد مر 
  ميتة ملوالة ميمونة كما رواه مسلم إال أخذوا إهاهبا فدبغوه فانتفعوا به  بشاة

والدليل على ان العام ال خيتص ببعضه إذا افرد بالذكر ان املخصص ال بد وان يكون بينه وبني العام منافاة وال 
عما عداه وإال فال منافاة بني كل الشيء وبعضه واحتج أبو ثور بأن ختصيص الشيء بالذكر يفهم منه نفي احلكم 

  تظهر فائدة التخصيص ذلك الفرد بالذكر 
وأجاب املصنف بأن املفهوم هنا مفهوم اسم وهو غري حجة كما سبق وعندي يف ترتيب املسألة على هذا الوجه نظر 

ه اجل وما أظن أبا ثور يستند يف ذلك اىل مفهوم اللقب فإن الظاهر انه ال يقوم به فإنا مل نر أحدا حكاه عنه مع ان
واقدم من الدقاق وأوىل ان تودع االؤه بطون األوراق ولعله يقول هبذا املفهوم إذ أورد خاصا بعد عام تقدمه ونقول 

ان ذلك قرينة يف املراد بذلك العام هذا اخلاص وجيعل العام كاملطلق واخلاص كاملقيد وال يكون ذلك قوال منه 
ب املسألة على انه استند فيها اىل مفهوم اللقب غري سديد والرد مبفهوم اللقب الذي قال به الدقاق وحينئذ ترتي

  عليه كذلك 



قال الثامنة عطف اخلاص ال خيصص مثل ال يقتل مسلم بكافر وال ذو عهد يف عهده وقال بعض احلنفية بالتخصيص 
  تسوية بني املعطوف واملعطوف عليه قلنا التسوية يف مجيع األحكام غري واجبة 

لعام ال يوجب ختصيص العام خالفا أليب حنيفة وأصحابه وتوقف فيه بعض املتكلمني مثاله ان عطف اخلاص على ا
أصحابنا ملا احتجوا على ان املسلم ال يقتل بالذمي مبا روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

  ده ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يقتل مسلم بكافر وال ذو عهد يف عه
احلنفية او بعضهم انه عليه السالم عطف عليه قوله وال ذو عهد يف عهده فيكون معناه وال ذو عهد يف عهده بكافر 
مث ان الكافر الذي ال يقتل به ذو العهد هو احلريب فيجب ان يكون الكافر الذي ال يقتل به املسلم ايضا هو احلريب 

  تسوية 

ف بأن التسوية بني املعطوف واملعطوف غري واجبة يف مجيع األحكام وهو بني املعطوف واملعطوف عليه أجاب املصن
جواب ضعيف ألن احلنفية ال يقولون باشتراك املعطوف واملعطوف عليه يف مجيع األحكام بل باشتراكهما يف 

  املتعلقات كاحلال والشرط واملصنف يوافق على ذلك 
الصحيح ان قوله وال ذو عهد يف عهده كالم تام ألنه لو قال كما نص عليه يف االستثناء املتعقب للجمل بل اجلواب 

وال يقتل ذو عهد لكان من اجلائز ان يتوهم منه متوهم ان من وجد منه العهد مث خرج عن عهده ال جيوز قتله فلما 
 قال يف عهده علمنا ان هذا النهي خمتص بكونه يف حال العهد وإذا ثبت كونه كالما تاما فال جيوز إضمار تلك

  الزيادة اعين لفظة بكافر ألن اإلضمار على خالف األصل 
فإن قلت ما وجه االرتباط بني هاتني اجلملتني حينئذ أعىن قوله ال يقتل مسلم بكافر وال يقتل ذو عهد يف عهده إذ 

  ال يظهر ألحدامها تعلق باألخرى 
أن عداوة الصحابة رضي اهللا عنهم قلت ظين ان أبا اسحق املروزي أحد أئمة أصحابنا أجاب عنه يف التعليقة ب

للكفار يف ذلك الوقت كانت شديدة جدا فنبه صلى اهللا عليه و سلم على ان صاحب العهد إذا كان يف عهده ال 
يقتل لئال يتجرد اللفظ الدال على ان املسلم ال يقتل بالكافر اعين قوله ال يقتل مسلم بكافر فتحمل العداوة 

كل كافر من معاهد وغريه وهذا اجلواب جدير بأن يغتبط وال يقال حرمة وان انتفى  الشديدة على اإلقدام على قتل
القصاص باقية وهي حتمل الصحابة الذين هم أهل الورع الشديد على اإلحجام ألنا نقول كان ذلك يف صدر 

القصاص بني  االسالم فال يلزم من كون املسلم ال يقتل بالكافر ان يكون قتل املعاهد حراما بل حكم وال بنفي
املسلم والكافر مطلقا والدليل على جواز قتل الكافر يف اجلملة قائم فبني ختصيص ذلك الدليل عن هنيه قتل املعاهد 

  يف عهده 
  قال التاسعة عود ضمري خاص ال خيصص مثل واملطلقات مع وبعولتهن ألنه ال يزيد على إعادته 

ص العام وإن شئت قلت إذا عقب اللفظ العام باستثناء او تقييد عود الضمري اىل بعض العام املتقدم هل يوجب ختصي
بصيغة او حكم خاص ال يتأتى يف كل مدلوله بل يف بعضه فهل يوجه ذلك ختصيصه اختلفوا فيه فذهب األكثر من 
أصحابنا إىل أن ذلك ال يوجب ختصيصه وبه جزء يف الكتاب واختاره الغزايل واآلمدي وابن احلاجب وصفي الدين 

  ندي اهل
وذهب أكثر احلنفية اىل انه خيصصه ولذلك قالوا يف قوله عليه السالم ال تبيعوا للرب بالرب اال كيال بكيل ان املراد منه 

  ما يكال من الرب فيجوز بيع احلفنة باحلفنتني ألن ذلك القدر مما ال يكال 



الكتاب لذلك بقوله تعاىل واملطلقات  وذهب مجاعة منهم إمام احلرمني وأبو احلسني واإلمام إىل التوقف ومثل يف
يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء مث أنه تعاىل قال وبعولتهن أحق بردهن وهذا اختص باملطلقة بالطالق الرجعي دون 

البائن فيقول األولون ان ذلك ال يقتضي إن املراد من املطلقات الرجعيات وتقول احلنفية يقتضيه ومثال اإلستثناء 
اح عليكم ان طلقتم النساء ما مل متسوهن اىل قوله اال ان يعفون فإستثناء العفو عنه الكناية راجعة قوله تعاىل ال جن

اىل النساء ومعلوم أن العفو ال يصح اال من البالغات العاقالت دون الصبية واجملنونة فهل يوجب ذلك ان يقال ان 
التقييد بالصفة قوله تعاىل يا أيها النيب إذا طلقتم املراد من النساء أو أول الكالم البالغات العاقالت فقط ومثال 

النساء فطلقوهن لعدهتن مث قال ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا يعىن الرغبة يف مراجعتهن وال ريب يف ان 
  ذلك ال يتأتى يف الطالق البائن فهل يقتضي بعد ذلك ختصيص املذكور يف أول الكالم بالرجعي 

كم آخر ما أورده املصنف وقد شرحناه واحتج املصنف بأن عود الضمري ال يزيد على إعادة ومثال ذلك التقييد حب
ذلك البعض أو صرح باإلعادة فقيل وبعولة املطلقات أحق بردهن يف املثال األول وإال أن يعفو العاقالت والبالغات 

  خمصصا اتفاقا فكذلك هنا يف املثال الثاين او حيدث أمرا يف الرجعيات يف املثال الثالث مل يكن ذلك 
واحتج املتوقف بأن ظاهر العموم يقتضي االستغراق وظاهر الكناية تقتضي مطابقتها للمكين يف العموم واخلصوص 

  وليست مراعاة ظاهر العموم بأوىل من مراعاة ظاهر الكناية فوجب التوقف 
خر بل مراعاة إجراء العام على عمومه أوىل واجيب عنه بأنا ال نسلم انه ليست مراعاة احدمها بأوىل من مراعاة اآل

من مراعاة مطابقة الكناية للمكىن ألن املكىن اصل والكناية تابعة ألهنا تفتقر يف داللتها على مسماها إليه من غري 
  عكس ومراعاة داللة املتبوع أوىل من مراعاة داللة التابع ومنه اكثر فائدة وأظهر داللة فكان بالرعاية اجدر 

سألت والدي رمحه اهللا يف قوله تعاىل فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم اال فائدة 
تعدلوا فواحدة او ما ملكت أميانكم وقول الشافعي رضي اهللا عنه ان ذلك يف األحرار بدليل ان العبد ال ميلك فقلت 

لصحيح فقال ليس هذا من ذلك القبيل ألن هذا من عطف الضمري اخلاص على العام فال يقتضي التخصيص على ا
  ذلك يف لفظ عام يتقدم ويأيت بعده ضمري ال يستقل بنفسه بل يعود على ذلك اللفظ املتقدم العام 

وهنا خطاب واملخاطب مل يتحقق فيه عموم وال خصوص واملرجع فيه اىل قصد املتكلم وما يدل عليه فقوله فأنكحوا 
  لعبيد ىف موضوعه بل حبسب ما يريد املتكلم من خماطبه خطاب ملخاطبني مل يتحقق دخول ا

فإذا دل يف آخر الكالم او يف أوله على املراد محل عليه وهنا قد دل دليل يف آخره وهو قوله او ما ملكت أميانكم 
  ويف أوله وهو وإن خفتم ان ال 

ر اليتيم فقلت اخلطاب األول جلميع الناس تقسطوا يف اليتامى فإنه إمنا خياطب به من يلي أمر اليتيم والعبد ال يلي أم
  األحرار والعبيد بدليل قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم فقال لنا يف اجلواب طريقان 

أحدمها ما قررناه غري مرة من أن أيا نكرة وهي املنادى وصف بالناس فاأللف والالم يف الناس للعهد واملعهود هي 
  تكلم والعهد مقدم على العموم النكرة املقصودة وهو الذي ناداه امل

والثاين أن يسلم أهنا للعموم ويقوم دليل على ان اخلطاب بعدها لبعضهم مثاله ان يقول لعشرة افعلوا كذا مث يقول 
لبعضهم افعلوا كذا فليس ختصيصا لألول وإمنا هو خطاب لغري من خوطب أوال وهو بعض منه وهو يشبه اإللتفات 

ملقتضي للتخصيص على خالف فيه بل هذا ال يقتضي التخصيص قوال واحدا ألن كل فليس من باب عود الضمري ا
  الكالمني مستقل بنفسه وان كان بينهما التئام واهللا اعلم 



قال تذنيب املطلق واملقيد ان احتد سببهما محل املطلق عليه عمال بالدليلني وإال فإن اقتضى القياس تقييده قيد وإال 
  فال 

لعام واخلاص وكل ما جيوز فيه ختصيص العام من األدلة أما على الوفاق اخلالف فإنه جيوز به تقييد املطلق واملقيد كا
  املطلق من غري تفاوت 

ولذلك جعل املصنف الكالم فيه ذنابة وتتمة للعام واخلاص واألخذ يف شرح ما أورده يستدعي تقدمي مقدمة فنقول 
هو طلق من كل وجه وقد يقال املطلق على اإلطالق وهو اجملرد عن املطلق منقسم اىل حقيقي وإضايف أما احلقيقي ف

مجيع القيود الدالة على ماهية الشيء من غري ان يدل على شيء من أحواهلا وعوارضها على ما ذكرنا يف باب العام 
  واخلاص 

ائع يف أما اإلضايف مثل قولك اعتق رقبه واضرب رجال فليس هو مطلقا من كل وجه بل هو دال على واحد ش
  اجلنس ومها قيدان زائدان على املاهية 

وهذا مطلق بالنسبة اىل قولنا رقبة مؤمنة ومقيد بالنسبة اىل اللفظ الدال على ماهية الرقبة من غري ان يكون فيها 
داللة على كوهنا واحدة أو كثرية شائعا يف اجلنس او معينا وإذا عرفت انقسام املطلق اىل قسمني فاعلم ان املقيد 

نقسم ايضا اىل قسمني مقابليهما فاملقيد من كل وجه او على اإلطالق هو اللفظ الذي ال اشتراك فيه أصال كأماء ي
  االعالم 

وأما املقيد من وجه دون وجه فنحو رقبة مؤمنة ورجل عامل وإذا عرفت ذلك فلنعد اىل الشرح واملقصود الكالم يف 
  طلق أما أن يكون غري متعلق حكم املقيد او ال يكون محل املطلق على املقيد اعلم ان متعلق حكم امل

فإن كان الثاين فال حيمل املطلق على املقيد وفاقا ألنه ال مناسبة بينهما وال تعلق ألحدمها باآلخر أصال ومثلوا هذا 
  بتقييد الشهادة بالعدالة وجريان ذكر الرقبة ىف الكفارة مطلقا جمرى العدالة 

حد السبب او خيتلف وعلى التقديرين إما ان يكون كل واحد من املطلق واملقيد أمرا أو وإن كان األول فأما أن يت
  هنيا أو أحدمها أمرا واآلخر هنيا فهذه أقسام ستة 

أحدمها ان يكون السبب واحدا وكل واحد منهما أمرا حنو ان نقول اعتقوا رقبة مؤمنة إذا أحسنتم مث نقول مرة 
ها هنا ال خالف ان املطلق حممول على املقيد وكذا لو قال أوال اعتقوا رقبة مث قال أخرى اعتقوا رقبة إذا أحسنتم ف

اعتقوا رقبة مؤمنة وكذا لو مل يعلم التاريخ بينهما ألن من عمل باملقيد فقد عمل باملطلق ضرورة ان املطلق جزء من 
  املقيد واآليت بالكل آت باجلزء فيكون العمل باملقيد عمال بالدليلني 

العمل باملطلق فليس عمال باملقيد ألن اآليت باجلزء ال يكون آتيا بالكل بل تاركا له فيكون العمل باملطلق وأما 
  يستلزم الترك ألحد الدليلني بالكلية فإذا كان اجلمع بني الدليلني واجبا مع إستلزامه الترك لشيء من مدلوالت 

ك على اخلالف يف تقابل املتأخر واخلاص املتقدم هبذا أحدها فليجب حيث ال يستلزم ذلك بطريق أوىل وال خيرج ذل
  الذي ذكرناه 

  فإن قلت فمقتضى اإلطالق التمكن من أي فرد شاء املكلف والتقييد يزيل 

التمكن من ذلك فلم كان هذا أوىل من محل األمر باملقيد على الندب قلت هذا احلكم الذي هو التمكن حالة 
هو اعتق رقبة مثال إمنا دل على احتاد عتق رقبه وكون الكافرة يف حالة االطالق اإلطالق غري مدلول عليه باللفظ و

  جمزئة 



إمنا جاء من تركيب العقل مع النقل ألنك تقول هذه الكافرة جتزىء ألهنا رقبة والرقبة جتزي لقوله اعتق رقبة فكون 
قيد غري املدلول عليه لفظا واملقيد وهو الكافرة جتزي غري مدلول عليه باللفظ فكان أوىل بالرعاية املطلق عاما وامل

  اعتق رقبة مؤمنة مدلول عليه باللفظ فكان أوىل بالرعاية 
الثاين ان يكون كل واحد من املطلق واملقيد هنيا حنو ان تقول ال تعتق رقبة مث تقول مرة أخرى ال تعتق رقبة كافرة 

ة ألن النهي الثاين عنده يدل على أجزاء من ليست فمن يقول مبفهوم اخلطاب يلزمه ان خيصص النهي العام بالكافر
  كافرة 

ولقائل ان يقول وجود املطلق واملقيد يف جانب النهي والنفي يصري املطلق عاما واملقيد خاصا ألن ذلك نكرة يف 
  سياق النفي فال يتصوران يف هذين اجلانبني 

يكون املطلق أمرا واملقيد هنيا حنو ان تقول اعتق  الثالث أن يكون أحدمها أمرا واآلخر هنيا وهو قسمان ألنه إما ان
رقبة كافرة مث تقول ال تعتق رقبة او بالعكس حنو ال تعتق رقبة مث تقول اعتق رقبة مؤمنة ففي هاتني الصورتني يوجب 

  املقيد تقييد املطلق بضده بال خالف 
يف كفارة الظهار فتحرير رقبة وقوله يف الرابع ان يكون كل واحد منهما أمرا ولكن السبب خمتلف حنو قوله تعاىل 

  كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فها هنا اختلفوا على ثالثة مذاهب 
أحدها ان حيمل عليه من غري حاجة اىل دليل آخر فان تقييد أحدها يوجب تقييد اآلخر لفظا وبه قال بعض أصحابنا 

يف حكم اخلطاب وحق اخلطاب الواحد ان يترتب املطلق قال امام احلرمني واقرب طريق هلؤالء ان كالم اهللا تعاىل 
  فيه على املقيد قال وهذا من فنون اهلذيان فان قضايا األلفاظ يف 

  كتاب اهللا تعاىل خمتلفة متباينة لبعضها حكم التعليق واإلختصاص ولبعضها حكم اإلستفالل واإلنقطاع 
بأن يف كتاب اهللا النفي واإلثبات واألمر والزجر  فمن ادعى تنزيل جهات اخلطاب على حكم كالم واحد مع العلم

واألحكام املتغايرة فقد أدعى أمرا عظيما وال يعين يف مثل ذلك اإلشارة اال احتاد الكالم األزيل ومضطرب املتكلمني 
  يف األلفاظ وقضايا الصيغ وهي خمتلفة المراء يف اختالفها فسقط هذا الكالم 

نه ال جيوز احلمل عليه حبال ألن ذلك الدليل ان كان دون املطلق يف القوة مل يصلح واملذهب الثاين وعليه احلنفية ا
  لنسخه وان كان مثله فمن علم شرط النسخ كان نسخا له وإال كان تعارضا فهو غري حممول على املقيد حبال 

إال فال وهذا ما والثالث وهو قول الشافعي ومجهور األصحاب أنه إن وجد قياس وكان دليل يقتضي تقييده قيد و
  جزم به يف الكتاب 

نقول ال تعتق رقبة  الرابع ان يكون كل واحد منهما هنيا والسبب خمتلف حنو ال تعتق رقبة يف كفارة الظهار مثال مث
مؤمنة يف كفارة القتل فالقائل باملفهوم وتقييد املطلق باملقيد ان وجد دليل ختصيص النهي العام بالكافرة ان وجد 

  دليل 
اخلامس ان يكون احدمها أمرا واآلخر هنيا والسبب خمتلف وهو قسمان ألنه إما ان يكون املطلق أمرا حنو اعتق رقبة 

فيد هنيا حنو ال تعتق رقبة كافرة يف كفارة القتل او بالعكس حنو ال تعتق رقبة يف كفارة الظهار مث يف كفارة الظهار وامل
يقول اعتق رقبة مسلمة يف كفارة القتل وحكمهما واحد وال خيفي عليك مما سبق وقد ذكر املصنف ما إذا احتد 

  السبب وما إذا اختلف 
يته لك من الشرع ومما أمهله املصنف ما إذا أطلق احلكم يف موضع وال يعسر عليك فهم كالمه بعد الصفو اىل ما ألق



مث قيد يف موضعني بقيدين متضادين فمن زعم إن التقييد باللفظ قال ببقاء املطلق على إطالقه إذ ليس تقييده بأحدمها 
  أوىل من تقييده باآلخر ومن محل املطلق على املقيد بالقياس محله على ما كان محله 

وقد مثل لذلك بقوله صلى اهللا عليه و سلم يف الغسالت من ولوغ الكلب إحداهن بالتراب ويف رواية عليه أوال 
أوالهن ويف رواية فعفروه الثامنة فال حيمل على إحدى الروايتني دون األخرى للترجيح من غري مرجح ان القياس 

ن املرات عمال برواية إحداهن املطلقة هنا متعذر بل يرجح اىل أصل اإلطالق ونقول جيوز التغفري يف كل واحدة م
هكذا ذكروه وبه أجاب الشيخ أبو العباس القرايف عن االعتراض وأورده بعض قضاة احلنفية على الشافعية بان 

قاعدهتم محل املطلق على املقيد فكان ينبغي او يوجبوا أوالهن لورود إحداهن وأوالهن فأجابه القرايف بأنه قد عارض 
  اية أخراهن يريد بذلك فعفروه الثامنة فريجع اىل اصل اإلطالق رواية أوالهن رو

قال بعض املتأخرين وعلى هذا ينبغي الوجوب يف األوىل والثامنة خيري فيها واعلم ان هذا هو الذي نص عليه 
  الشافعي يف األم فقال ما نصه وإذا غسلهن سبع مرات جعل أوالهن ترابا ال يطهر اال بذلك انتهى 

البويطي فقال يف أثناء باب غسل اجلمعة وهو بعد باب التيمم كيف هو وقبل كتاب الصالة ما نصه وإذا ويف خمتصر 
  ولغ الكلب يف اإلناء غسل سبعا أوالهن أو أخراهن بالتراب ال يطهر غري ذلك 

غرابة وكذلك روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واخلنزير قياسا عليه يغسل سبعا انتهى وهو يف غاية ال
وعليه جرى املرعشي من أصحابنا يف كتابه ترتيب األقسام وعبارته ما أصاب الكلب أو بعضو من أعضاءه من املاء 

القليل جنسه ومل يطهر اإلناء إال ان يغسل سبع مرات أوالهن أو أخراهن بالتراب لكن يف هذا البحث نظر ذكره 
وىل واألخرية لورود احلديث فيهما وال تنايف يف اجلمع بينهما والدي وهو انه إمنا ينبغي حينئذ ان يوجب كليهما اال

اللهم إال ان يراد بالثامنة ثامنة العدد ال األخرية فإنه حينئذ يكون مطلقا كإحداهن ويكون رواية إحداهن والثامنة 
  واحدة ومعىن رواية أوالهن فيعود اصل السؤال ويناظر هذا السؤال سؤاالن آخران 

يفة قال ال جيري التخالف بني املتبايعني اال إذا كانت السلعة قائمة أما إذا كانت تالفة فالقول قول أحدمها أن أبا حن
  املشتري والشافعي رضي 

اهللا عنه قال إذا اختلف املتبايعان حتالفا سواء كانت السلعة قائمة او تالفة مع انه روى انه صلى اهللا عليه و سلم قال 
وروي انه صلى اهللا عليه و سلم قال إذا اختلف املتبايعان والسلعة قائمة حتالفا فلم ال  إذا اختلف املتبايعان حتالفا

  محل مطلق على املقيد مع إعادة القاعدة 
والثاين إن يف كتاب فريضة الصدقة يف فريضة اإلبل فان زادت على عشرين ومائة وهو املطلق يف الزيادة وجاء 

فال ينبغي ان جيب يف مائة وعشرين وبعض واحدة اىل ما جيب يف مائة  مقيدا يف حديث ابن عمر فإن زادت واحدة
  وعشرين فقط واجلواب عن األول من وجوه 

أحدها أنه روى من حديث أيب وائل عن عبد اهللا ان النيب صلى عليه وسلم قال إذا اختلف املتبايعان واملبيع 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا اختلف املتبايعان مستهلك فالقول قول البائع رواه الدارقطين واخلصوم رووا ان ا

  فالقول ما قال البائع فإن استهلك فالقول قول املشتري 
وهذا يوافق احلديث املفيد بكون السلعة قائمة ومها قيدان متضادان فرجعنا اىل اصل اإلطالق مث ان هذا احلديث 

  ه يرويه احلسن بن عمارة وهو متروك رديء احلفظ يقتضي عدم جريان التحالف مطلقا وهم ال يقولون به مث ان
والثاين أن احلديث املشتمل على التقييد بكون السلعة قائمة يرويه القاسم ابن عبد الرمحن عن ابن مسعود ومل يلقه 



فيكون مرسال وحنن ال نقول باملراسيل واحلق ان احلديث الذي رواه من التقييد بقيام السلعة ضعيف والذي رويناه 
  التقييد هبالكها ضعيف ايضا وال حاجة اىل التطويل يف بيان ذلك  من

وضعف التقييدين يكفي يف الرجوع اىل اصل اإلطالق وقول الغزايل يف املآخذ فيما يرويه أصحابنا من التقييد 
  باهلالك أمجع أهل احلديث على صحته باطل نبهنا عليه لئال يقع االغترار به 

ام السلعة إمنا كان تنبيها على حالة تلفها ألنه إذا كان التحالف ثابتا عند حالة قيام والثالث أن التنصيص على قي
السلعة مع انه ميكن االستظهار بالرجوع اىل القيمة وتعرف صفاهتا فألن يتحالفا مع تلفها وال ميكن الرجوع اىل 

جيب ثالث بنات لبون فيما إذا زادت  صفاهتا أوىل وعن الثاين انه إمنا يرد على االصطخري من أصحابنا القائل بأنه
  بعض واحدة والصحيح انه إمنا جتب حقتان وفاء حبمل املطلق على املقيد فاندفع السؤال 

  الباب الرابع

  يف اجململ و املبني

وفيه فصول األول يف اجململ وفيه مسائل اجململ مأخوذ من اجلمل بفتح اجليم واسكان امليم وهو اخللط ومنه قوله 
سالم لعن اهللا اليهود حرم اهللا عليهم شحوم امليتة فجملوها أي خلطوها وباعوها فأكلوا مثنها فسمي اللفظ عليه ال

جممال الختالط املراد بغريه واملبني بفتح الياء أخر احلروف يف البيان يقال لفظ مبني وإذا كان نصا يف معناه مبعىن ان 
 وإذا كان اللفظ جممال مث بني يقال له مبني وبينت الشيء بيانا أي واضعه ومستعمله وصالبه اىل هناية البيان فهو مبني

  أوضحته ايضاحا وأما تعريفه اصطالحا فقد سبق يف تقسيم األلفاظ 
قال األول اللفظ أما ان يكون جممال بني حقائقه كقوله تعاىل ثالثة قروء او افراد حقيقة مثل ان تذحبوا بقرة او 

تكافأت فإن ترجح واحد ألنه اقرب اىل احلقيقة كنفي الصحة من قوله ال صالة ال صيام جمازاته إذا انتفت احلقيقة و
او ألنه اظهر عرفا وأعظم مقصودا كرفع احلرج وحترمي األكل من رفع عن اميت اخلطأ والنسيان وحرمت عليكم 

  امليتة محل عليه 
ق أوال واألول هو املشترك كقوله تعاىل ثالثة اللفظ اجململ إما ان يكون جممال بالنسبة اىل خصائصه ان كان ذا حقائ

قروء فإنه جممل بالنسبة اىل حقيقته اعين الطهر واحليض عند من يقول ان القرء موضوع هلما وضعا أوليا وهو 
  الصحيح 

فإن  والثاين إما ان يكون بالنسبة اىل افراد حقيقة واحدة أوال واألول مثل قوله تعاىل ان اهللا يأمركم ان تذحبوا بقرة
لفظ البقرة موضوع حلقيقة واحدة معلومة وهلا افراد واملراد واحد منها معني على كالم فيه سيأيت ان شاء اهللا يف 

  الفصل الثاين هذا 
والثاين ان يكون اإلمجال يف اخلارج عما وضع له اللفظ وإمنا يكون ذلك بأن تنتفي احلقيقة أي يظهر إرادة عدمها 

وى وأما إذا ترجح أحد اجملازاة فيتعني العمل به وال يكون اللفظ جممال وللترجيح أسباب وتتكافأ جمازاهتا أي تتسا
  ذكرها يف الكتاب 

  أحدها ان يكون اقرب اىل احلقيقة من اجملاز اآلخر كقوله صلى اهللا عليه و سلم ال صالة اال بطهور 
بل الفجر وهذا احلديث لفظه هكذا غري وقد تقدم الكالم على هذا احلديث وقوله ال صيام ملن مل يبيت الصيام ق



معروف ولكن رواه عبد اهللا بن أيب بكر ابن عمرو بن حزم عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه عن حفصة عن رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من مل يبيت الصيام قبل الفجر فال صيام له 

فحقيقة هذين اخلربين نفي الصالة عند عدم  وهذا إسناد صحيح قال احلاكم أبو عبد اهللا على شرط البخاري
  الطهارة وذات الصوم عند عدم النية املبيتة 

وهذه احلقيقة غري مرادة ألنا نشاهد الذات قد يقع بدون هذين الشرطني فتعني احلمل على اجملاز وهو إضمار 
كل الصفات ونفي الصحة الصحة والكمال وإضمار الصحة ارجح لكونه اقرب اىل احلقيقة ألن نفي الذات يستلزم 
  اقرب هبذا املعىن إذ ال يبقى البتة خبالف نفي الكمال فان الصحة تبقى معه وهي وصف 

ولك ان تقول ما ذكرمتوه يف هذين احلديثني منقدح إذا قلنا ان الصحة والفساد مما يعتوران املاهية اجلعلية أما إذا 
  قلنا الفساد يزيل امسها فنفي احلقيقة موجود 

 ان يكون أحد اجملازيني أظهر عرفا أشهر كقوله صلى اهللا عليه و سلم رفع عن اميت اخلطأ والنسيان فإن ظاهره الثاين
رفع نفس احلرج ونفس النسيان وليس مبراد فتعيني محله على اجملاز بإضمار احلكم أي حكم اخلطأ والنسيان واحلرج 

لعرف لتبادره اىل الذهن من قول السيد لعبده رفعت عنك يعين اإلمث أي امثهما واحلمل على اإلمث اظهر من جهة ا
  اخلطأ والنسيان وألنه لو قال ذلك مث اخذ يعاقبه على ما اخطأ فيه أو نسيه عد مناقضا 

واعلم ان احلديث الذي أورده املصنف رواه احلافظ أبو القاسم التيمي من حديث ابن عباس وروى ابن ماجه معناه 
  د ال يثبت وصححه ابن حبان وقال امح

والثالث ان يكون اعظم مقصودا من غريه كقوله تعاىل حرمت عليك امليتة وقوله عليه السالم يف البحر احلل ميتته 
فان حقيقة اللفظ إضافة احلرمة واحلل اىل نفس العني كما ذهب إليه الكرخي وهو عندنا باطل ألن األحكام عندنا 

ت العني كذلك فال تتعلق هبا حل وال حرمة فيتعني اجملاز باإلضمار فيضمر إمنا تتعلق باألفعال املقدورة للمكلف وليس
  أما األكل أو البيع أو حنومها واألكل أوىل ألنه اعظم املقصود من تلك األشياء عرفا فيحمل اللفظ عليه 
دة واجملازات وقد ذهب مجاعة من األصوليني اىل دعوى اإلمجال يف األمثلة املذكورة متمسكني بأن احلقيقة غري مرا

متعددة فال يضمر اجلميع ألن الضرورة تندفع بالبعض وليس بعضها من بعض فيترجح اإلمجال واجلواب لنا نضمر 
  البعض وال نسلم عدد األولوية فإن بعضها ارجح وأوىل ملا تقدم 
  واعلم ان اجململ ليس منحصرا فيما ذكره بل بقيت أشياء أمهلها 

  واسطة اإلعالل كاملختار فإنه صاحل السم الفاعل واسم املفعول أحدها اإلمجال العارض للفظ ب

والثاين بواسطة مجع الصفات واردافها مبا يصلح ان يرجع اىل كلها او اىل بعضها حنو قولك زيد طبيب أديب ماهر 
  ه فقولك ماهر يصلح ان يكون راجعا اىل الكل او اىل البعض فقط وذلك البعض يصح ان يكون هو األخري أو غري
  الثالث اجململ بواسطة االستثناء اجملهول كما تقدم يف العام إذا خص مبجهول كما يف قوله تعاىل اال ما يتلى عليك 

والرابع اجململ بواسطة التركيب كقوله تعاىل او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فإن من بيده العقدة حيتمل ان يكون 
  هو الزوج او الويل 

  ه فأخذ باألول الشافعي وبالثاين مالك رمحهما اهللا ولذلك اختلف العلماء في
واخلامس اجململ بسبب التردد يف عود الضمري اىل ما تقدمه كقولك كلمة علمه الفقيه فهو كما علمه فإن الضمري 

ناه يف هو متردد بني العود اىل الفقيه واىل معلوم الفقيه واملعىن يكون خمتلفا حىت انه قيل بعوده اىل الفقيه كان مع



  فالفقيه كمعلومه وان عاد اىل معلومه كان املعىن فمعلومه على الوجه الذي علم 
والسادس اجململ بسبب تردد اللفظ بني مجع األجزاء وبني مجع الصفات نظرا إىل اللفظ وان كان احدمها يتعني 

ني احدمها وبالنظر اىل صدق بدليل من خارج وذلك حنو قولك الثالثة زوج وفرد فإنه بالنظر اىل داللة اللفظ ال يتع
  القائل يتعني ان يكون املراد منه مجع األجزاء فإن محله على مجيع الصفات او على مجعها يوجب كذبه 

والسابع اإلمجال بسبب الوقف واإلبتداء كما يف قوله تعاىل وما يعلم تأويله اال اهللا والراسخون يف العلم يقولون 
  بني العطف واإلبتداء وخيتلف املعىن بذلك  فالواو يف قوله والراسخون مترددة

  الثامن اإلمجال بصالحية اللفظ املتشاهبني بوجه كالنور للعول ونور الشمس 

التاسع بصالحية للمتماثلني كاجلسم للسماء واألرض والرجل لزيد وعمرو قال الغزايل وقد يكون موضوعا هلما من 
آلخر كقولك األرض أم البشر واألم إمنا وضعت للوالدة وهذا غري تقدم وتأخر وقد يكون مستعارا ألحدمها من ا

كله يف اإلمجال يف اللفظ واملصنف جعل اللفظ مورد التقسيم فأفهم بذلك أن اإلمجال ال يكون يف الفعل وليس جبيد 
  بل قد يكون فيه فوائد 

والدليل عليه ما تكونا من  األوىل لتصحيح جواز اجململ يف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم
  اآليات ويف مسألة ورود املشترك يف كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم 

الثاين اختلفوا يف جواز إبقاء اإلمجال بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واختار امام احلرمني يف الربهان يف 
يسجل استمرار اإلمجال وما ال يتعلق به تكليف ال يستحيل ذلك أثناء حبث ان كل ما يثبت التكليف يف العلم به ف

  فيه وال يبعد 
والثالثة لقائل ان يقول جيوز التمسك بعموم أحلت لكم هبيمة األنعام إذا االستثناء وقع بقوله اال ما يتلى عليكم 

يقال هذا استثناء جمهول والتقدير فإنه ليس حبالل وعدم احلل ال يوجب احلرمة فيبقى على الرباءة األصلية وال 
  فيصري الباقي من العام جممال ألنه يكون كذلك ان لو حرم ما يتلى علينا واهللا اعلم 

قال الثانية قالت احلنفية وامسحوا برؤوسكم جممل وقالت املالكية يقتضي الكل واحلق انه حقيقة فيما ينطلق عليه 
  االسم دفعا لالشتراك واجملاز 
كما يف احملصول مجيع الرأس ألن قوله تعاىل وامسحوا برؤوسكم جممل ألنه حيتمل مسح  ذهبت احلنفية او بعضهم

مجيع الرأس ومسح بعضه وإذا قام االحتمال ثبت اإلمجال يف اآلية مث افترقوا فرقتني فقالت املالكية يقتضي مسح ألن 
  الرأس حقيقة يف مجيعها والباء دخلت لاللصاق وقالت طائفة إهنا 

ينطلق عليه االسم وهو القدر املشترك بني الرأس وبعضها ألهنا تأيت تارة ملسح الكل وتارة للبعض كما حقيقة فيما 
تقول مسحت برأس اليتيم ومل ميسح منها اال البعض قد جعلناه حقيقة فيهما لزم االشتراك او يف احدمها لزم اجملاز يف 

  از الذين مها على خالف األصل اآلخر فنجعله حقيقة يف القدر املشترك دفعا لالشتراك واجمل
ونقل اإلمام هذا املذهب عن الشافعي قال املصنف هنا وهو احلق والذي جزم به يف تغيري احلروف تبعا لإلمام أهنا 

  للتبعيض تفيد مسح بعض الرأس وهو احملكي عن بعض الشافعية 
الشق واإلبانة واحلق ان اليد للكل وتذكر قال الثالثة قيل آية السرقة جمملة ألن اليد حتتمل الكل والبعض والقطع 

  للبعض جمازا والقطع واإلبانة والشق إبانة 
قال بعضهم آية السرقة يعىن قوله تعاىل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جمملة يف اليد والقطع أما اليد فألهنا 



ذا أطلقت على الكل والبعض ومل تطلق على العضو من اصل املنكب وعليه من الكوع وعليه من أصول األناملة وإ
يعلم املراد فتكون جمملة واما القطع فألنه قد يراد به الشق أي اجلرح فقط كما يقال برى فالن قلمه فقطع يده وقد 

  يراد به اإلبانة 
وقال اجلمهور ال إمجال فيها بل حقيقة اليد للكل وهو العضو من املنكب وامنا يذكر للبعض جمازا وهلذا يصح ما 

عت يده بل بعضها وحقيقة القطع اإلبانة والشق إبانة ايضا ألن فيه إبانة ألجزاء اللحم بعضها عن بعض فيكون قط
  موضوعا للقدر املشترك بينهما وهو مطلق اإلبانة واما لفظ السارق والسارقة لإلمجال فيه وذلك متفق عليه 

  الباب الرابع

  يف املبني

  بكل شيء عليم واسأل القرية وذلك الغري يسمى مبينا وهو الواضح بنفسه أو بعني مثل واهللا 
  املبني بفتح الباء هو ما اتضحت داللته بالنسبة اىل معناه وهو على قسمني 

احدمها الواضح بنفسه وهو الكايف يف إفادة معناه وذلك إما ألمر راجع اىل اللغة مثل قوله تعاىل واهللا بكل شيء 
رية فإن حقيقة هذا اللفظ طلب السؤال من اجلدران لكن العقل صرفنا عن ذلك عليم أو بالعقل مثل قوله واسأل الق

وقضى بان املراد به األهل وهذا على كالم يف القرية تقدم يف اجملاز بالنقصان هذا ما ذكره املصنف يف الواضح 
  بنفسه وأمهل ما يكون بسبب القليل وهو ضربان 

  احدمها ان يكون احلكم يف املسكوت عنه أوىل 
وثانيهما كما يف قوله عليه السالم إهنا من الطوافني عليكم والطوافات وأمهل مما ال يكون تعليال ان األمر بالشيء 

  أمر مبا ال يتم إال به 

الثاين الواضح بغريه وهو ما يتوقف فهم املعىن منه على انضمام غريه إليه وذلك الغري أي الدليل الذي حصل به 
  لياء وله أقسام تأيت ان شاء اهللا تعاىل على األثر بأمثلتها البيان يسمى مبينا بكسر ا

تنبيهات أحدها اطالق املبني بفتح الباء على الواضح بنفسه صحيح ألن املتكلم أوضحه حيث مل يأت حبمل نبه عليه 
  اجلار بردى 

 للواضح بغريه وهو الثاين جعل العربي واجلار بردى واالسفرايين وغريهم من الشارحني قوله واسأل القرية مثاال
وهم ألنه قسم ذلك الغري يف املسألة اآلتية اىل القول والفعل وظاهر كالمه حصره فيهما فلو كان هذا من أقسامه مل 
ينحصر يف ذينك القسمني إذا املبني فيه ليس اىل العقل وهو غري القول والفعل والذي محلهم على ذلك أهنم ملا رأوه 

  انه من باب اللف والنشر كذلك قد مر قوله وبغريه فومهوا 
قال وفيه مسائل األوىل انه يكون قوال من اهللا والرسول وفعال منه كقوله تعاىل صفراء فاقع وقوله عليه السالم فيما 

  سقت السماء العشر وصالته وحجه فإنه دل فإن اجتمعا وتوافقا فالسابق وان اختلفا فالقول ألنه يدل بنفسه 
يكون بالقول وذلك باإلتفاق وقد يكون بالفعل وخالف يف ذلك شرذمة قليلون والقول إما ان املبني بكسر الياء قد 

يكون من اهللا تعاىل كقوله صفراء فاقع لوهنا تسر الناظرين فإنه مبني لقوله ان اهللا يأمركم ان تذحبوا بقرة وهذا املثال 
األمر وقد حكى ابن عباس خالف ذلك وانه  جار على املشهور من ان البقرة املأمور بذحبها كانت معينة يف نفس

  قال لو ذحبوا أي بقرة كانت ألجزأهم ذلك ولكنهم شددوا فسألوا فشدد اهللا عليهم 



وأما ان يكون من الرسول صلى اهللا عليه و سلم كقوله فيما سقت السماء وكان عشريا العشر وما سقى بالنضج 
 عنه وملسلم عن جابر حنوه وهو مبني لقوله تعاىل وآتوا نصف العشر رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي اهللا

حقه يوم حصاده واستفدنا من هذا املثال ان السنة تبني جممل الكتاب وهو الصحيح والفعل ال يكون إال من 
  الرسول صلى اهللا عليه و سلم وذلك كصالته فإهنا مبينة لقوله تعاىل أقيموا 

كما رأيتموين اصلي وكحجه فإنه مبني لقوله تعاىل وهللا على الناس حج الصالة بواسطة قوله عليه السالم صلوا 
البيت بواسطة قوله عليه السالم خذوا عين مناسككم قوله فإنه أدل أي علة جواز البيان بالفعل أنه أدل من القول 

مللجمي وهو على املقصود ألن فيه مشاهدة ومن األمثال ليس اخلرب كاملعاينة وهو مروي رواه امحد ابن حممد ا
ضعيف عن علي بن اجلعد عن شعبه عن قتادة عن انس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قاله ورواه امحد بن حنبل من 

حديث ابن عباس بإسناد صحيح والطرباين من حديث ابن عباس بإسناد صحيح والطرباين من حديث انس 
  واخلطيب يف التاريخ من وجه آخره موضوع 

ه السالم كالفعل وذلك كتركه التشهد األول بعد فعله إياه يبني انه غري واجب وإمنا مل يذكر تنبيه الترك منه علي
املصنف الترك لدخوله يف قسم الفعل على الرأي املرتضى قوله فإن ثبت انه جيوز البيان بكل واحد من القول 

احلق التفصيل وهو اهنما ان اتفقا يف  والفعل فورد بعد اجململ قول وفعل وكل منهما صاحل لبيانه فبماذا يكون البيان
غرض البيان وعلم ان احدمها سابق فهو املبني قوال كان أم فعال ويكون الثاين تأكيدا له وان مل يعلم فال يقضي على 
واحد منهما بأنه املبني بعينه بل يقتضي حبصول البيان بواحد مل يطلع عليه وهو األول يف نفس األمر والتأكيد بالثاين 

ا القسم أمهله يف الكتاب لوضوحه وحكم القسمني يف احلقيقة واحد بالنسبة اىل نفس األمر وإن اختلفا كما وهذ
روي انه صلى اهللا عليه و سلم أمر بعد نزول آية احلج يف القرآن بطواف واحد وروي انه طاف قارنا طوافني 

هو القول سواء كان متقدما على الفعل أو متأخرا  فاملختار عند اجلمهور منهم اإلمام وأتباعه وابن احلاجب ان املبني
أو حيمل الفعل على الندب أو على الواجب املختص به صلى اهللا عليه و سلم وذلك ألن القول يدل على البيان 

بنفسه خبالف الفعل فإنه ال يدل اال بواسطة انضمام القول إليه والدال بنفسه أدل وقال أبو احلسني املتقدم هو 
  البيان 

ائدة قد ذكر املصنف هنا ان الفعل أدل من القول وان القول يدل بنفسه يعين فيكون أدل وظاهر هذا التنايف بني ف
  الكلمتني والتحقيق ان الفعل أدل على الكيفية والقول أدل على احلكم ففعل الصالة أدل من وصفها بالقول 

ندب وغريمها بالقول أقوى وأوضح من الفعل  ألن فيه املشاهدة واستفادة وقوعها على جهة معينة من واجب أو
  لصراحته 

قال الثانية ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة ألنه تكليف مبا ال يطاق وجيوز عن وقت اخلطاب ومنعت املعتزلة 
  وجوز البصري ومنا القفال والدقاق وأبو اسحاق بالبيان اإلمجايل فيما عدا املشترك 

  ثني األول يف تأخري البيان عن وقت احلاجة والثاين يف تأخري وقت اخلطاب هذه املسألة تشتمل على حب
أما األول فاعلم ال جيوز تأخري بيان اجململ عن وقت احلاجة عن وقت احلاجة أي الوقت الذي قام الدليل على إيقاع 

لم به ممتنع والتكليف العمل باجململ فيه على التضييق من غري فسحة يف التأخري ألن اإلتيان بالشيء مع عدم الع
بذلك تكليف مبا ال يطاق وقد نقل القاضي يف خمتصر التقريب إمجاع أرباب الشرائع على ذلك ولقائل ان يقول 

التكليف باحملال جائز عند املصنف فكان ينبغي ان يفعل اإلمام فيقول إنا منعنا التكليف مبا ال يطاق فال جيوز تأخريه 



ال يقع ألن التكليف باحملال غري واقع واخصر من هذا أن يقول ال يقع تأخري للبيان عن وقت احلاجة واإلجياد لكن 
  عن وقت احلاجة 

  وأما الثاين وهو تأخريه عن وقت اخلطاب اىل وقت احلاجة فيقدم عليه أن اخلطاب احملتاج اىل البيان ضربان 
بيان النسخ وتأخري بيان األمساء الشرعية احدمها ما له ظاهر وقد استعمل يف خالفه كتأخري بيان التخصيص وتأخري 

  إذا استعملت يف املسميات الشرعية كالصالة إذا أريد هبا الدعاء وحنو ذلك بيان اسم النكرة إذا أريد هبا شيء معني 
  والثاين ما ال ظاهر له كاألمساء املتواطئة واملشتركة إذا عرفت هذا فنقول يف جواز تأخريه عن وقت اخلطاب مذاهب 

مها جيوز يف مجيع هذه األقسام واليه ذهب اكثر أصحابنا ومجاعة من أصحاب أيب حنيفة ونقله القاضي يف خمتصر احد
  التقريب عن الشافعي نفسه واختاره اإلمام وأتباعه وابن احلاجب 

ناه اإلمام وهو والثاين وإليه ذهب اكثر متقدمي املعتزلة انه ال جيوز اال يف النسخ فإهنم جوزوا تأخري بيانه كذا استث
مأخوذ من الغزايل فإنه ادعى االتفاق على انه جيوز تأخري بيان النسخ قال بل جيب تأخريه ال سيما عند املعتزلة فإن 

النسخ عندهم بيان لوقت العبادة وجيوز ان يرد لفظ يدل على تكرر األفعال على الدوام مث ينسخ ويقطع احلكم بعد 
الدوام لكن بشرط ان ال يرد نسخ وما ادعاه الغزايل ادعاه ابن برهان يف الوجيز حصول االعتقاد بلزوم الفعل على 

  ايضا 
وهذا الكالم من الغزايل مأخوذ من امام احلرمني فإنه قال ناقضت املعتزلة أصوهلم إذ النسخ عندهم بيان مدة 

ب والقاضي يف خمتصر التقريب التكليف ومل يكن هذا البيان مقترنا مبورد اخلطاب األول قال وليس هلم عن هذا جوا
ذكر ذلك ايضا فقال ومما إستدل به أصحابنا ان قالوا النسخ ختصيص يف الزمان والتخصيص يف األعيان مث جيوز ان 
ترد اللفظة مغلقة يف األزمان واملراد بعضها فإن مل يبعد ذلك يف األزمان مل يبعد يف األعيان قال القاضي وال يستقيم 

ك فإن النسخ ليس بتخصيص يف األزمان عند معظم احملققني من أصحايب وإمنا هو رفع واملصنف هنا االستدالل بذل
أمهل إستثناء النسخ وكذا الشيخ أبو اسحاق يف شرح اللمع وابن برهان يف الوجيز والغزايل اال انه نقل االتفاق 

  على النسخ بعد ذلك 
لعلم باالتفاق على النسخ وانه خارج عن صور النزاع اال كما عرفت ولعل من أطلق القول ترك االستثناء اكتفاء با

ان كالم مجاعة يقتضي ان النزاع يف النسخ موجود والذي يظهر من جهة النقل ان النزاع فيه موجود ولكن ليس 
  من القائلني بامتناع تأخري البيان كلهم من بعضهم 

ألمساء املتواطئة جاز تأخري بيانه ألنه ال يلزم حمذور من والثالث ان اجململ ان مل يكن له ظاهر كاملشترك قال اإلمام وا
تأخريه وان كان له ظاهر جاز تأخري البيان التفصيلي دون اإلمجايل فانه يشترط وجوده عند اخلطاب حىت يكون 

  مانعا من الوقوع يف اخلطأ فنقول مثال املراد من هذا العام هو اخلاص أو باملطلق املقيد أو بالنكرة املعني 
  قال اإلمام واآلمدي ان هذا احلكم ينسخ وهذا يدل على ان النسخ من 

حمل اخلالف وأما البيان التفصيلي وهو تشخيص بكذا مثال فليس بشرط وقد نقل املصنف تبعا لإلمام هذا املذهب 
أما الدقاق عن أيب احلسني البصري من املعتزلة والدقاق والقفال وأيب اسحاق فأما أبو احلسني فالنقل عنه صحيح و

فقد نقل عنه األستاذ أبو اسحاق يف أصوله موافقة املعتزلة وأما القفال فالظاهر أن املراد الشاشي ويف النقل عنه نظر 
فقد نقل عنه القاضي يف خمتصر التقريب والشيخ أبو اسحاق يف شرح اللمع وغريمها موافقة سائر األصحاب على 

ن هو املروزي كما صرح به اإلمام ففي النقل نظر إذ نقل عنه القاضي يف املذاهب املختار وأما أبو اسحاق فإن كا



خمتصر التقريب والشيخ أبو اسحاق والغزايل واآلمدي القول مبذهب املعتزلة وان كان مراد املصنف الشرازي 
راد فالنقل أيضا ليس جبيد ألنه قد صرح يف شرح اللمع اجلواز مطلقا وكذلك األستاذ ال يصح ان يكون هو امل

  لتصرحيه يف كتابه مبوافقة األصحاب وقد اقتصر يف الكتاب تبعا لإلمام على حكاية هذه املذاهب 
  والرابع انه جيوز تأخري بيان اجململ دون غريه كتخصيص العموم 

واخلامس جيوز التأخري يف األمر وكذا النهي كما قاله القاضي يف خمتصر التقريب والشيخ أبو اسحاق واإلمام أو 
ظفر بن السمعاين وغريهم وال جيوز يف اخلرب قال ابن السمعاين قال املاوردي ومل يقل هبذا القول أحد من أصحاب ال

  الشافعي 
  والسادس عكسه جيوز يف اخلرب وال جيوز يف االمر والنهي حكاه الشيخ أبو اسحاق 

لنسخ دون غريه وحبكاية هذا املذهب والسابع واليه ذهب اجلبائي ونقله اآلمدي عن عبد اجلبار جيوز تأخري بيان ا
يعلم ان النسخ من حمل اخلالف وابن برهان حكى عن عبد اجلبار جتويز تأخري التخصيص دون اجململ والقرايف قال 

قد جيمع بني هذا وبني من نقل االتفاق ان ال نفاق إمنا هو على جواز تأخري البيان التفصيلي واخلالف يف اإلمجال قال 
  حب العمد يف املعتمد وكذلك حكاه صا

  فائدتان إحدامها قال األستاذ يف كتابه هذه العبارة مزيفة يعىن تأخري البيان 

اىل وقت احلاجة قيل وهي الئقة مبذهب املعتزلة دون مذهبنا ألن عندهم املؤمنون هبم حاجة اىل التكليف حنو 
رضة وعندنا للباري تعاىل ينزل املؤمنني اجلنة فضال العبادات لينالوا هبا الدرجات الرفيعة ويستحقوهنا على طريق املعا

  ويدخل الكافرين النار 
عدال فالعبادة الصحيحة على مذهبنا ان نقول تأخري البيان عن وقت وجوب الفعل باخلطاب واىل وقت وجوب 

  الفعل 
لقا قال األستاذ يف كتابه وهذا الثانية نقل اجلماهري عن أيب بكر الصرييف موافقة املعتزلة على املنع من تأخري البيان مط

مذهب كان يذهب إليه الصرييف قدميا فنزل به أبو احلسن األشعري ضيفا فناظره يف هذا واستنزله عن هذه املقالة 
  ورجع اىل مذهب الشافعي وسائر املتسننة 

صوصا ان املراد من قوله ان قلنا لنا مطلقا قوله تعاىل مث ان علينا بيانه قيل البيان التفصيلي قلنا تقييد بال دليل وخ
تذحبوا بقرة معينة بدليل ما هي ما لوهنا والبيان تأخري قيل يوجب التأخري عن وقت احلاجة قلنا األمر ال يوجب الفور 

قيل لو كانت معينة ملا عنفهم قلنا للتواين بعد البيان وانه تعاىل انزل إنكم وما تعبدون فنقض ابن الزبعري باملالئكة 
زل ان الذين سبقت اآلية قبل ما ال تتناوهلم وان سلم لكن خصوا بالفعل واجيب بقوله والسماء وما واملسيح فن

  بناها وان عدم رضاهم ال يعرف اال بالنقل 
احتج على املذهب املختار بأدلة ثالثة أوهلا مطلق أي يدل على جواز التأخري مطلقا واآلخران مقيدان احدمها يدل 

رة النكرة واآلخر يف صورة العام الدليل األول الدال على جواز التأخري مطلقا قوله تعاىل على جواز التأخري يف صو
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه مث ان علينا بيانه ومث يف اللغة للتراخي أي واهللا أعلم علينا بيانه بعد القراءة وقوله مطلقا عبارة 

لصور ولو قال يدل مطلقا عموما لكان احسن ال سيما ركيكة وليس املراد حقيقة املطلق بل انه عام يتطلق على ا
  وقد قال بعد ذلك خصوصا 



واعترض أبو احلسني ومن وافقه بأن املراد البيان التفصيلي دون اإلمجايل وأجاب املصنف بأن هذا تقييد بال دليل 
لقول بان املراد البيان ولقائل ان يقول قوله بيانه مفرد مضاف فيعم البيانني اإلمجايل والتفصيلي وحينئذ فليس ا

التفصيلي تقييدا بال دليل بل تقييدا على خالف الدليل وفرق بني كون الشيء على خالفه وبني كونه بال دليل أي مل 
يدل عليه دليل وهذا اجلواب احسن من جواب املصنف وبه ضعف ضعف قوله اآلمدي البيان يراد به اإلظهار لغة 

 اآلية ان علينا بيانه للخلق وإظهاره فيهم واشتهاره يف اآلفاق فال يكون فيها تقول تبني احلق وتبني الكوكب معىن
حجة على صورة النزاع ألنا نقول البيان من حيث تعميمه باإلضافة كل ما يصدق عليه انه بيان قوله وخصوصا 

  هذا معطوف على قوله مطلقا 
ا يقابله العموم ولو أراد االطالق لقال وتقييدا وهذا وقد قلنا انه يظهر به ان مراده باملطلق العام ألن اخلصوص إمن

الدليل هو الثاين املختص بالنكرة اعين الدال على جواز تأخري البيان يف النكرة وتقريره ان شاء اهللا تعاىل أمر بين 
ولوهنا يف قوله إسرائيل بذبح بقرة يف قوله تعاىل ان اهللا يأمركم ان تذحبوا بقرة وأراد معينة بدليل سؤاهلم عن صفتها 

ادع لنا ربك اىل آخر اآليات مث مل يبينها هلم حىت سألوا هذه السؤاالت فدل على جواز تأخري البيان عن وقت 
  اخلطاب 

  واعترض اخلصم على هذا االستدالل بوجهني 
ن ذلك أحدمها ان بين إسرائيل أمروا بالذبح وقت اخلطاب فكانوا حمتاجني اىل البيان يف ذلك الوقت فتأخريه ع

  الوقت تأخري عن وقت احلاجة وهو ممتنع 
قال اخلصم فحاصل األمر انك مل تفعل مبا تقتضيه اآلية بل مبا ال تقتضيه أجاب بأن األمر ال يوجب الفور كما سبق 
فإن قلت هذا اجلواب مبين على ان األمر ال يقتضي الفور فال يعم املذاهب بل خيتص مبن يرى رأي املصنف مث ان 

  ذلك إمنا وقع للفصل بني اخلصمني اللذين تنازعا يف القتل والفصل واجب على الفور االمر ب

قلت أجاب القرايف بأن اآلية إذا دلت على جواز التأخري عن وقت اخلطاب دلت على جواز التأخري عن وقت 
  اخلطاب ألن كل من قال جبواز األول قال جبواز الثاين من غري عكس 

ثبت يف الثاين بطريق أوىل وأما قول القرايف هنا انا مل نقل مبا تقتضيه اآلية بل قلنا به وهذا وألنه إذا ثبت يف األول 
  الصحيح من مذهبنا بناء على جتويز مبا ال يطاق فضعيف ألنه عندنا غري واقع الكالم إمنا هو يف هذا الواقع 

ل على أهنا مل تكن معينة وبسببه مينع كوهنا والثاين إمنا ذكرمت وان دل على ان البقرة كانت معينة لكن عندنا ما يد
معينة وهو أهنا لو كانت معينة ملا عنفهم على السؤال عنها لكنه عنفهم بقوله فذحبوها وما كادوا يفعلون ومما يدل 

  على أهنا مل تكن معينة ما سلف من كالم ابن عباس وهو قوله شددوا فشدد اهللا عليهم 
عنفهم على السؤال وإمنا عنفهم على التواين أي التقصري بعد البيان هذا هو وأجاب املصنف بأنا ال نسلم انه 

  األقرب 
واحتمال كون التعنيف على السؤال بعيد ألنه لو وجب املعينة بعد إجياب خالفه لكان نسخا قبل الفعل وهو ال 

  جيوز عند اخلصم 
خصوصا يف النكرة كذا ويف جواز تأخري بيان قوله وأنه تعاىل هو معطوف على قوله وخصوصا ان املراد تقديره ولنا 

التخصيص انه تعاىل انزل وتقريره إن اهللا تعاىل ملا انزل قوله أنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم قال عبد 
  اهللا الزبعري قد عبدت املالئكة وعبد عيسى وليس هؤالء من حصب جهنم فتأخر بيان ذلك حىت نزل 

  ا احلسىن أولئك عنها مبعدون فإن قوله إن الذين سبقت هلم من



  قيل ال نسلم ان قوله وما تعبدون مندرج فيها املالئكة واملسيح وبيانه من وجهني 
احدمها ان لفظة ما تتناوهلم لكوهنا خمصصة مبن ال يعقل فال يتوجه نقض ابن الزبعري وال حيتاج اىل ختصيص قل 

اه األصوليون يف كتبهم من قوله صلى اهللا عليه و سلم كيف ميكن والتخصيص فرع الشمول ويدل على ذلك ما رو
  البن الزبعري حني قال ما قال ما أجهلك بلغة قومك أما علمت ان ما ملن ال يعقل ومن ملن يعقل 

والثاين وهو املشار إليه بقوله يف الكتاب ولو سلم انا سلمنا ان لفظة من تتناوهلم لكن خص املالئكة واملسيح من 
عقل ال بقوله ان الذين سبقت هلم منا احلسىن وذلك التعذيب إمنا يقع على جرمية وأي جرمية هلؤالء هذه اآلية بال

  بعبادة غريهم إياهم وهذا الدليل العقلي كان حاضرا يف عقوهلم قبل نزول إن الذين سبقت 
دل على ذلك إطالقها قلنا اجلواب عن األول انا ال نسلم ان صفة ما خمتصة بغري العقالء بل هي شاملة للجميع وي

  على اهللا تعاىل والسماء وما بناها 
  وكذلك قوله وما خلق الذكر واألنثى 

وقوله وال انتم عابدون ما اعبد وأهنا تأيت مبعىن الذي ال اتفاقا وكلمة الذي تتناول العقالء فكذلك صيغة ما 
  غري معروف لو ثبت لسمعنا واطعنا  واحلديث املذكور من قوله صلى اهللا عليه و سلم ان ما خمتصة مبن ال يعقل

وعن الثاين إن العقل إمنا جيعل ترك تعذيبهم إذا علم بالعقل ايضا أهنم غري راضني بالعبادة ألهنم ان رضوا بالعبادة 
  لكان ذلك الرضا موجبا للسخط وعدم رضاهم إمنا علم بالنقل وهذان اجلوابان ضعيفان أما األول فما وجهني 

  قدم يف باب العموم ان ما خمتصة مبا ال يعقل احدمها ان املصنف 
وثانيهما ان ما يف هذه اآليات مصدرية تقديره وخلق الذكر واألنثى والسماء وما بناها وال أنتم عابدون عباديت 

ذكره القرايف وأما قوله ترد مبعىن الذي فتتناول العقالء كما يتناول الذي فساقط ألن الذي وضعت للقدر املشترك 
  بني 

  لعقالء وغريهم وال نسلم أهنا تقوم مقامها ان استعملت يف غري العقالء وما ذلك اال أول النزاع ا
واما الثاين فإنه غري مستقيم على مذهب من يقول عصمة ذوي العصمة ثابتة بالعقل وهم املعتزلة وال على من يقول 

األصل يف إحالة هذا العقل لذلك إمنا هو  إهنا ثابتة بالسمع ألهنا قد اشتهرت وصار العقل حييل عدمها وان كان
  السمع ألنا بالضرورة من العقول ندرك ان املالئكة وعيسى عليهم السالم غري راضني بعبادة هؤالء إياهم 

فائدة ابن الزبعري بكسر الزاي املعجمة وفتح الباء املوحدة من حتت بعدها وقد تكسر ايضا بعدها عني مهملة 
وحة كان من اشد الناس على اإلسالم وأكثرهم أذى بلسانه فحشا وهجاء وبنفسه مكايدة ساكنة مث راء مهملة مفت

وعنادا مث اسلم عام الفتح وحسن إسالمه وهذا املذكور عنه مشهور يف كتب التفسري والسري وروى احلاكم أبو عبد 
نزلت إنكم وما تعبدون من  اهللا يف املستدرك عن احلسن بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال ملا

  دون اهللا حصب جهنم 
  قال املشركون فاملالئكة وعيسى وعزير يعبدون من دون اهللا 

  قوله لو كان هؤالء آهلة ما وردوها 
قال فنزلت ان الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون وهذا مسند صحيح لكن ليس فيه ذكر ابن 

  الزبعري خبصوصه 
لبيان أعز قلنا كذلك ما يوجب الظنون الكاذبة قيل كاخلطاب بلغة ال تفهم قلنا هذا غرضا إمجاليا قال قيل تأخري ا
  خبالف األول 



احتج أبو احلسن على اشتراط البيان اإلمجايل فيما له ظاهر بأن العموم خطاب لنا يف احلال امجاعا فاملخاطب إما أن 
  يقصد إفهامنا يف احلال مع ان ظاهره يقتضي كونه خطابا لنا ال يقصد إفهامنا يف احلال وهو باطل ألنه إذا مل 

يف احلال يكون قد أغوانا بأن نعتقد انه قصد إفهامنا يف احلال فيكون قصد ان جنهل ألن من خاطب قوما بلغتهم فقد 
  أغواهم بأن يعتقدوا فيه انه يعين ما يفهمونه منه فثبت بطالنه 

نفهم ان املراد ظاهره فقد أراد منا اجلهل وهو باطل أو غري مظاهره فقد أراد  وإما ان يقصد وحينئذ فإما ان يريد ان
  ما ال سبيل إليه وهو تكليف باحملال وهذا التقرير على هذا الوجه هو الذي أورده اإلمام وهو الصواب فاعتمده 

لى اجلواز أما وروده وأجاب املصنف بأنا ال نسلم ان ذلك ممتنع وقد ورد ما أوجب ظاهره الظنون الكاذبة فدل ع
فكثري قال اهللا تعاىل يد اهللا فوق أيديهم وقال الرمحن على العرش استوى وقال وجاء ربك فلو صح ما ذكرمت لزم ان 

يكون هذه اخلطابات لإلغواء ألنه أطلق وأراد خالف الظاهر ومن ها هنا عميت بصائر احلشوية وصمموا على 
مل يكن ومل يرجع وهو معتقد ال يعود وباله اال عليه وال يرجع نكاله اال إليه  فساد عقد لو نشر الواحد منهم باملباشر

  ولقائل ان يقول هذه األشياء حيتويها براهني عقلية ترشد اىل الصواب خبالف تأخري البيان 
 واعلم ان ظاهر ايراد املصنف يفهم ان هذا الدليل الذي أجاب عنه دليل للمانع مطلقا وعلى ذلك قرره العربي

واجلار بردي وليس كذلك بل هو حجة أيب احلسني كما قلناه وبه صرح اإلمام وكيف يتجه أن يكون حجة للمانع 
مطلقا واملشترك ليس فيه إيقاع يف اجلهل فإن نسبته عند عدم القرينة اىل كل معانيه على السوية وقد تنبه االسفرايين 

وقت اخلطاب مطلقا بأنه كاخلطاب بلغة ال نفهم مثل خطابك  هلذا وذكر ما أوردناه واحتج من منع تأخري البيان عن
  العريب باللغة الزجنية واخلطاب بلغة ال تفهم ممنوع 

  واجلامع بينهما كون كل واحد منهما ال يفيد املقصود حالة اخلطاب 
  وأجاب يف الكتاب بالفرق وهو ان اخلطاب مبا ال يفهمه املخاطب ال يفيد 

ترك وحنوه فإنه يفهم غرضا إمجاليا يستعد املكلف من اجله ملا يراد منه فان قيل مثال شيئا خبالف اخلطاب باملش
  اعتدى بثالثة أقراء أفاد ان املراد إما اإلظهار أو احليض وان العدة وجبت بأحدها 

نيب صلى واما اخلطاب مبا ال يفهم فال يفيد ال غرضا مجاليا وال تفصيليا وقد أجاب القاضي يف خمتصر التقريب ان ال
اهللا عليه و سلم مبعوث اىل العرب والعجم وكان ما يندر منه من األلفاظ العربية إلزاما للفريقني وفاقا وإذا شاع 

  خماطبة العجم بلغة العرب مل يبعد عكسه قلت وهذا حسن والتحقيق ان خطاب الغري اضراب 
  األول ان خياطب مبا يفهمه هو لغريه وهو جائز امجاعا 

  ه وفيه اخلالف املتقدم يف مسألة ان اهللا ال خياطبنا باملهمل والثاين عكس
والثالث ان يفهمه املخاطب بفتح الطاء دون غريه فيجوز اتفاقا سواء تعلق خباصة نفسه أم بغريه ويصري فيما إذا 

  تعلق بغريه كالترمجان واملبلغ 
ويظهر انه جائز اتفاقا الطالع املخاطب على والرابع ان يفهمه غريه وال يفهمه هو وهذا هو الذي تكلم فيه القاضي 

  مدلول اخلطاب من غريه 
واخلامس ان خياطب مجيعا بلغة يفهمها بعضهم دون بعض وهذا أيضا ال نزاع يف جوازه كيف والقرآن للعرب 

  والعجم 
  قال تنبيه جيوز تأخري التبليغ اىل وقت احلاجة وقوله تعاىل بلغ ال يوجب الفور 



 البيان عن وقت اخلطاب اختلفوا يف جواز تأخري تبليغ ما أوحي به اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم الذين منعوا تأخري
من األحكام واجلمهور على جوازه ألن امتناعه ال جائز ان يكون لذاته إذ ال يلزم من فرض وقوعه حمال وال ألمر 

ها حنن واحتج املمانع بقوله تعاىل يا أيها خارج إذ األصل عدمه كيف وحيتمل ان يكون يف التأخري مصلحة ال نعلم
الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك واجلواب ان االمر ال يقتضي الفور كما سبق قال اإلمام واآلمدي ولو سلمناه 

  لكن املراد هو القرآن إذ 

ملصنف يف أول هو الذي يطلق عليه القول بأنه منزل قلت ويف الفرق بني تبليغ القرآن وغريه نظر وقد يقال قال ا
الفصل وفيه مسائل ومل يورد سوى اثنتني وهذا التنبيه هو الثالثة وليس بشرط ان تصدر املسألة بلفظ الثالثة أو انه 
ذكر يف الثانية مسألتني تأخري البيان عن وقت احلاجة وعن وقت اخلطاب واالشتغال مبثل هذا مما يضيع الوقت وال 

  حتصل فائدة 
  ملبني له إمنا جيب البيان ملن أريد فهمه للعمل كالصالة أو الفتوى كأحكام احليض قال الفصل الثالث يف ا

جيب البيان ملن أريد فهمه ألن تكليفه بالفهم بدون البيان تكليف باحملال وال جيب بيانه لغريه إذا ال تعلق له به مث 
ء كآية احليض فإن تفهيم اجملتهدين ذلك إرادة الفهم قد تكون للعمل مبا يضمه اجململ كآية الصالة وقد تكون لإلفتا

  إمنا هو إلفتاء النساء به هذا ما ذكره املصنف تبعا لإلمام واإلمام تبعا فيه أليب احلسني وفيه نظر من وجهني 
احدمها اطالق قوله جيب البيان ملن أريد فهمه يشعر بأنه جيب على اهللا تعاىل وهذا إمنا يقوله املعتزلة فهي عبارة ردية 

  وىل التعبري بأن البيان ملن أريد فهمه ال بد من وقوعه واأل
والثاين ان فيه إشعارا بأنه ال جيب على النساء حتصيل العلم مبا كلفن به وليس كذلك بل النساء والرجال سواء يف 

  ذلك 

  الباب اخلامس

  يف الناسخ واملنسوخ

  الفصل األول يف تعريف النسخ

وخ وفيه فصالن األول يف النسخ وهو بيان حكم شرعي بطريق شرعي متراخ قال الباب اخلامس يف الناسخ واملنس
  وقال القاضي برفع احلكم ورد بأن احلادث ضد السابق فليس رفعه بأوىل من رفعه 

النسخ يف اللغة يطلق على اإلزالة نسخت الريح اثر القدم أي إزالته وعلى النقل والتحويل ومنه نسخت الكتاب 
بقوله تعاىل انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ومنه املناسخات وهي انتقال املال من وارث اىل  أي نقلته وهو املعىن

  وارث مث قال القاضي والغزايل انه مشترك بينهما وقال أبو احلسني حقيقة يف اإلزالة وقال القفال حقيقة يف النقل 
فقوله بيان جنس يدخل فيه احملدود  واما يف اإلصطالح فقال صاحب الكتاب هو بيان انتهاء حكم شرعي متراخ

وغريه وبإضافته اىل االنتهاء حكم عقلي كاملباح الثابت بالرباءة األصلية عند القائل به فإنه لو حرم فرد من تلك 
األفراد مل يسم نسخا وقوله بطريق شرعي حيترز به عن الطريق العقلي كاملوت فإنه إذا وقع تبني به انتهاء احلكم 

  مى نسخا يف اإلصطالح وملن سقط رجاله ال يقال نسخ عند غسل الرجلني الشرعي وال يس



وما قاله اإلمام يف املخصصات من انه نسخ واه بال ريب وقوله متراخ خيرج البيان املتصل باحلكم كاالستثناء 
  والشرط والصفة وغري ذلك وقال 

تقدم على وجه لواله لكان ثابتا مع تراخيه القاضي النسخ هو اخلطاب الدال على ارتفاع احلكم الثابت باخلطاب امل
عنه هذه عبارته يف خمتصر التقريب وهو معىن قول املصنف وقال القاضي رفع احلكم فإن التشاجر بني التعريفني إمنا 
هو يف لفظ الرفع والبيان وقد وافق القاضي على هذا الشيخ أبو اسحاق الشريازي والغزايل واآلمدي وابن احلاجب 

ضي بأن احلكم احلادث ضد السابق وليس رفع احلادث للسابق بأوىل من رفع السابق للحادث بل رفع ورد القا
  السابق للحادث أوىل 

إذ الدفع أوىل من الرفع فهذا الرد هو املذكور يف الكتاب وقد أجاب عنه بأنه دفع احلادث للسابق أوىل من العكس 
لعدمه حيصل عدمه أو وجوده قطعا ولوال األولوية المتنع حصوله  بدليل ان عند وجود التامة أو لعدم الشيء منافية

  وقد أورد على القاضي غري ما ذكره املصنف من ساقط ومتماثل وال نرى يف التطويل بذكره كبري فائده 
  واعترض على التعريف الذي ارتضاه يف الكتاب بوجوه 

  لثابت باخلرب ال نفس اخلرب أحدها انه غري جامع ألن املنسوخ يف احلقيقة إمنا هو احلكم ا
والثاين انه غري مانع ألنه منطبق على قول الراوي هذا منسوخ مع انه ليس كذلك كما ستأيت ان شاء اهللا تعاىل وفيه 

  نظر ألن قول الراوي نسخ حكم كذا بيانا لالنتهاء وإمنا هو أخبار عن وجود ما زعم انه بيان االنتهاء 
 فرقتني جاز للعامي األخذ بقول أي فرقة شاء مث إذا امجعوا على أحد القوانني حتتم الثالث ان األمة ان افترقت اىل

  عليه األخذ باجملمع عليه مع انه ليس بنسخ ألن اإلمجاع ال ينسخ وال ينسخ به قال وفيه مسائل 
ء وان نبوة حممد صلى اهللا االوىل وانه واقع واحالته اليهود لنا ان تبع املصاحل فيتغري بتغريها وإال فله ان يفعل ما يشا

عليه و سلم ثبتت بالدليل القاطع وقد نقل قوله ما ننسخ من آية وان آدم عليه السالم زوج بناته من بنيه واآلن 
  حمرم اتفاقا 

  امجع املسلمون على جواز النسخ وذهبت فئة من املنتمني اىل اإلسالم منهم 

واعتقادا منهم ان النسخ يؤدي إليه واما لليهود لعنهم اهللا فمنهم  أبو مسلم األصفهاين اىل منع النسخ هربا من البدء
من انكر جوازه عقال ووقوعه شرعا ومنهم من انكر وقوعه فقط وذهبت العسوية منهم وهم أصحاب أيب عيسى 

رب االصفهاين املعترفون بصحة نبوة نبينا عليه افضل الصالة والسالم لكن اىل بين إمساعيل عليه السالم وهم الع
خاصة اىل جوازه عقال ووقوعه مسعا واعلم انه ال حيسن ذكر هؤالء املبدعني يف وفاق وال خالق ولكن السبب يف 

حتمل املشقة بذكرهم التنبيه على اهنم مل خيالفوا مجيعا ىف ذلك وإما من أنكره من املسلمني فهو معترف مبخالفة شرع 
ان الشرع من قبلنا كان مغيا اىل غاية ظهوره عليه السالم وعند  من قبلنا لشرعنا يف كثري من األحكام ولكنه يقول

ظهوره صلى اهللا عليه و سلم زال التعبد بشرع من قبله النتهاء الغاية وليس ذلك من النسخ يف شيء بل هو جار 
الكتاب من جمرى قوله مث امتوا الصيام اىل الليل وحينئذ ال يلزم من انكار نبوة صلى اهللا عليه و سلم وقد ذكر يف 

  أدلتنا على النسخ اوجها ثالثة 
األول وهو دليل على اجلواز فقط ان حكم اهللا تعاىل أما أن يتبع املصاحل كما هو رأي املعتزلة فيلزم ان يتغري بتغري 

املصاحل فانا على قطع بأن املصلحة قد تتغري حبسب األشخاص واألوقات واألحوال واما ان ال يتبع املصاحل فله 
  وتعاىل ان حيكم ما يشاء ويفعل ما يريد  سبحانه



والثاين ان نبوة سيدنا حممد صلى اهللا عليه و سلم ثبتت بالرباهني القاطعة اليت ال يقبلها شك وال يدخلها ريب وقد 
نقل لنا عن اهللا تعاىل أنه قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها وصحة التمسك بالقرآن ان توقفت 

صحة النسخ عاد األمر اىل نبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم إمنا تصح مع القول بالنسخ ونبوته صحيحة قطعا على 
فدل على صحة النسخ وان مل يتوقف عليها صح االستدالل هبذه اآلية على جواز النسخ ويف هذا االستدالل نظر 

ن ننسخ وصدق املالزمة بني الشيئني ال يقتضي ذكره اإلمام يف التفسري وتقريره ان ما ننسخ مجلة شرطية معناها ا
  وقوع احدمها وال صحة وقوعه ومنه قوله تعاىل لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا 

وذكر القاضي يف خمتصر التقريب مع قوله تعاىل ما ننسخ وان أبدلنا آية مكان آية وهذه اآلية ساملة عن النظر الذي 
احملقق وقوعه وذكر ايضا قوله تعاىل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات  ذكره اإلمام ألن إذا تدخل اإلعلى

أحلت هلم وقال هلم على هذه اآليات أسئلة ومتويهات يسهل مدركها قلت ومن التمويهات يف ذلك قول قائلهم 
صم بدليل ال يسلم اليهود ال تعتقد بنبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم فاالستدالل عليهم بذلك االستدالل على اخل

مقدماته وهذا ساقط فان اخلصم إمنا ال يعترض عليه مبا ال يعتقده إذا كان شبهة فيه واما ما لبس فيه كمشكك بل 
  هو ثبات بثبوت احملسوسات بل يلتفت إىل عدم اعتقاده فيه 

زويج بناته من بنيه وهو والثالث مما يدل على وقوع النسخ انه ورد يف التوراة ان آدم عليه السالم كان مأمورا بت
اآلن حمرم بالنسخ اال ذلك فإن قلت جيوز ان يكون هذا شرع لبين آدم أي غاية معلومة وهي ظهور شريعة أخرى 

ومثل هذا ال يكون نسخا قلت أمر آدم كان مطلقا وتقييده يف علم اهللا ال ينايف النسخ فانه تعاىل ان أمر بالفعل 
قت الذي فيه بنسخه فتقييده يف علم اهللا تعاىل ال خيرجه عن حقيقة النسخ ولقائل مطلقا فهو عامل بأنه سينسخه والو

ان يقول حترمي ذلك يف حقنا إمنا يكون نسخا ان لو ثبتت اإلباحة قبل ذلك وهي مل تثبت اال يف حق بين آدم لصلبه 
   وثبوهتا يف حق أولئك ال يوجب ثبوهتا يف حقنا وهي مل ترفع يف حق أولئك فأين النسخ

قال قيل الفعل الواحد ال حيسن ويقبح قلنا مبىن فاسد ومع هذا فيحتمل ان حيسن لواحد أو يف وقت ويقبح آلخر 
أو يف آخر احتج مانعو النسخ بأن األمر بالشيء يقتضي حسنه والنهي عنه يقتضى قبحه فيلزم من وقوع النسخ 

  اجتماع الضدين اعين احلسن والقبح وهو حمال 
 على فاسد وهو قاعدة التحسن والتقبيح ومع هذا أي ولو سلمنا صحة تلك القاعدة فيحتمل ان أجاب أن هذا مبين

  حيسن لواحد ويقبح آلخر أو حيسن له 

  يف وقت ويقبح عنده يف وقت آخر وذلك ألن املصلحة كما تقدم تتغري بتغري األوقات واألشخاص 
ين لنا ان قوله تعاىل متاعا اىل احلول نسخت بقوله قال الثانية جيوز نسخ بعض القرآن ومنع أبو مسلم االصبها

يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا قال قد تعتد احلامل بسنة قلنا ال بل تعتد باحلمل وخصوص السنة الغ وأيضا 
تقدمي الصدقة على جنوى الرسول واجب بقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول اآلية مث نسخ قال زال 

زوال بسببه وهو التمييز بني املنافقني وغريهم قلنا زال كيف كان احتج بقوله تعاىل ال يأتيه الباطل قلنا الضمري ال
  للمجموع 

الالئق هبذه املسألة ان تذكر يف الفصل التايل هلذا الفصل الذي أودعه ما ينسخ وما نسخ أو حاصلها ان نسخ مجيع 
إليه املصنف يف آخر املسألة وكذا اإلمام يف أثنائها واما بعضه فجائز القرآن امجاعا كما صرح به بعضهم وأشار 

ومنع منه أبو مسلم األصفهاين كما نقله عنه اإلمام وأتباعه منهم املصنف وقد تقدم النقل عنه انه منع وقوعه مطلقا 



  واحتج يف الكتاب بوجهني 
يف قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية أحدمها ان اهللا تعاىل أمر املتوىف عنها زوجها باالعتداد حوال 

ألزواجهم متاعا اىل احلول مث نسخ ذلك بأربعة اشهر وعشر وقال أبو مسلم االعتداد باحلول مل يزل بالكلية ألهنا لو 
كانت حامال ومدة محلها حول كامل لكانت عدهتا حوال كامال وإذا بقي هذا احلكم يف بعض الصور كان ختصيصا 

ا وأجاب يف الكتاب انا مننع ان احلامل قد تعتد بسنة بل إمنا تعتد بوضع احلمل سواء حصل لسنة أم اقل أم ال نسخ
  اكثر وخصوص السنة إن وقع الغ ال عربة به وهو جواب صحيح 

اآلية  اال ان أبا مسلم مل يدع عدم النسخ يف اآلية هبذا التقرير املذكور بل بتقرير غريه فنقول اختلف العلماء يف هذه
فذهب مجهور املفسرين اىل أهنا منسوخة بقوله أربعة عشر اشهر وعشرا كما ادعاه األصوليون وهو الذي رواه 

البخاري بسنده إليه اىل أهنا غري منسوخة وإهنا ان مل ختتر السكىن كانت عدهتا أربعة اشهر وعشرا كما يف إحدى 
فحمل اآليتني على حالتني وذهب أبو مسلم االصبهاين اىل  اآليتني وإن اختارت اعتدت حبول كما يف اآلية األخرى

قول ثالث وهو ان معىن اآلية ان الذين يتوفون ان كانوا قد وصوا وصية ألزواجهم بنفقة احلول وسكىن احلول 
 فالعدة باحلول فإن خرجن قبل ذلك وخالفن وصية الزوج بعد املدة اليت ضرهبا اهللا تعاىل هلن فال حرج فيما فعلن يف

أنفسهن من معروف أي نكاح صحيح ألن إقامتهن هبذه الوصية غري الزمة قال والسبب يف ذلك اهنم كانوا يف زمان 
اجلاهلية يوصون بالنفقة والسكىن حوال كامال وكان جيب على املرأة اإلعتداد باحلول فبني اهللا تعاىل يف هذه اآلية ان 

أيب مسلم ولكن ليس بالطريقة املتقدمة من ان احلامل قد تعتد  ذلك غري واجب وعلى هذا التقدير فالنسخ زائل عند
  بسنة وحينئذ ال يصلح االستدالل باآلية عليه 

وقوله هذا هو الذي اختاره اإلمام يف التفسري وقال انه يف غاية الصحة وقد وافق والدي احسن اهللا إليه جماهدا وأبا 
  ارتضاه وهو ان اهللا تعاىل انزل يف املتوىف عنها زوجها آيتني مسلم على ان اآلية غري منسوخة وذهب اىل رأي رابع 

  إحدامها آية العدة بأربعة اشهر وعشرا 
والثانية آية الوصية ومعناها انه تعاىل جعل لألزواج وصية منه سبحانه وتعاىل سكىن حول كامل بعد وفاة أزواجهن 

  رج عنه بال دليل سواء أوصى الزوج بذلك أم مل يوص وهذا هو ظاهر اآلية فال خي
الوجه الثاين انه تعاىل أمر بتقدمي الصدقة بني يدي جنوى الرسول يف قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 

  فقدموا بني يدي جنواكم صدقة مث نسخ ذلك بقوله ءأشفقتم أن تقدموا بني يدي جنواكم 

حلكم واعترض أبو مسلم بأن ذلك إمنا زال لزوال سببه وهو صدقات اآلية قال الواحدي امجعوا على أهنا منسوخة ا
التمييز بني املنافق وغريه ألن املؤمن ميتثل واملنافق خيالف فلما حصل بعد ذلك التمييز سقط الوجوب وأجاب بأن 
املدعي إمنا هو زوال احلكم بعد ثبوته سواء لزوال سببه أم مل يكن ألن ذلك معىن النسخ وهو جواب ضعيف من 

  جهني و
  أحدمها انه سيأيت يف كالمه ان شاء اهللا تعلى ان زوال الشيء لزوال سببه أو شرطه ليس بناسخ 

الثاين انه ان أراد التمييز للنيب صلى اهللا عليه و سلم فهو عليه السالم كان عاملا بأعياهنم ومساهم حلذيفة بن اليمان 
مييز هلم وكيف وقد قيل ما كانت اال ساعة من هنار صاحب سره وإن أراد التمييز للصحابة فال نسلم حصول الت

حىت نسخت ومن البعيد حصول التمييز يف ساعة واحدة بل اجلواب ان اإلمجاع قد قام على أهنا منسوخة كما 
  حكيناه عن الواحدي وان التمييز ال حيصل يف ساعة من هنار كما ذكرناه 



يتصدق منافقا وهو باطل ألنه روي انه مل يتصدق غري على واما قول اإلمام يف اجلواب لو كان ذلك لكان من مل 
رضي اهللا عنه ويدل عليه قوله تعاىل فإن مل تفعلوا وتاب اهللا عليكم فهو ضعيف ألن عدم الصدقة إمنا يدل على 

النفاق لو وجدت النجوى معه وذلك مل يوجد ألنه مل يناج أحد من الصحابة بدون التصدق بل مل يصح ان أحدا 
  غري على رضي اهللا عنه ناجاه 

واما على فقيل مل يصح انه ناجاه واحتج بذلك على جواز نسخ احلكم قبل العمل به وهذا يشهد له قوله تعاىل فإن 
مل تفعلوا إذا جعلت إذ على باهبا واملعىن أنكم تركتم ذلك فيما مضى ولكن روى ليث عن جماهد قال قال علي ابن 

  اب اهللا آلية ما عمل هبا أحد قبلى وال يعمل هبا أحد بعدي آية النجوى أيب طالب رضي اهللا عنه أن يف كت

كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النيب صلى اهللا عليه و سلم قدمت بني يدي جنواي درمها مث نسخت 
تالل وإما ان فلم يعمل هبا أحد وعلى هذا جيب إخراج إذ عن باهبا وإما ان تكون مبعىن إذا كما قيل يف إذا اإلع

تكون مبعىن ان الشرطية وسواء صح املنقول عن علي أم مل يصح فعدم الصدقة إمنا كان لعدم النجوى فال يصح 
اجلواب مبا ذكره اإلمام فإن قلت كيف مل يعمل غري علي من أكابر الصحابة باآلية قبل نسخها كأيب بكر وعمر 

  وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم 
ملوا هبا فإما لسرعة نسخها وإما ألهنم فهموا ان املقصود الكف عن املناجاة تعظيما للرسول قلت إن صح أهنم مل يع

صلى اهللا عليه و سلم ألن سبب نزول اآلية ان املسلمني اكثروا املسائل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت 
ي اهللا عنهما فيكون كفهم عن املناجاة شقوا عليه وأراد اهللا ان خيفف عن نبيه كذا ذكره حرب االمة ابن عباس رض

  مبالغة يف التعظيم فإن قلت مل الفعل علي رضي اهللا عنه ما فعلوه مبالغة يف التعظيم 
قلت لعل الضرورة أجلأته اىل املناجاة وذلك غري مستبعد ألنه كان قريب األقرب وزوج ابنته والعادة تقضي بأن 

لم واحتج أبو مسلم بأنه تعاىل وصف كتابه بأنه ال يأتيه الباطل من بني يكون أحوج اىل مناجاته صلى اهللا عليه و س
يديه وال من خلفه فلو نسخ ألتاه الباطل وأجاب املصنف بان الضمري يأتيه عائد على جمموع القرآن أعين اهليئة 

اجملموع مل يكن دليال االجتماعية ال اجلمعية اعين كل فرد سواء كان جمتمعا مع غريه أم مل يكن وإذا كان عائدا اىل 
على حمل النزاع ألن جمموع القرآن ال ينسخ اتفاقا كما سلف وإمنا الكالم يف بعضه ويف هذا اجلواب نظر من 

  وجهني 
  احدمها انك مل قلت بعوده جملموعه دون مجيعه ومل ال كان العكس 

ة يطلق على كله وعلى بعضه كما تقدم يف والثاين ان الضمري يف يأتيه عائد اىل القرآن والقرآن من االلفاظ املتواطئ
  احلقيقة واجملاز فليس محله على الكل بأوىل من محله على البعض 

  فإن قلت وال محله على البعض ايضا بأوىل من العكس وحينئذ يبطل 

  استدالل أيب مسلم باآلية ملا ذكر من ان احلمل على واحد يقتضي الترجيح من غري مرجح 
أوىل لوقوع االتفاق عليه اذ من محل على الكل محل البعض من غري عكس وقد أجاب  قلت احلمل على البعض

اإلمام بأن املراد ان هذا الكتاب مل يتقدمه من كتب اهللا تعاىل ما يبطله وال يأتيه من بعده وأجاب غريه بأن النسخ 
وابني صحيح حسن قال ليس باطال إذ هو حق والباطل يضاد احلق فوجب محل الباطل على غري النسخ وكال اجل

  الثالثة جيوز نسخ الوجوب قبل العمل خالفا للمعتزلة 
كل نسخ على التحقيق فهو واقع قبل الفعل فإنه إمنا يرد على مستقبل الزمان دون ماضيه وهذا واضح وإمنا 



ن أصحابنا اخلالف يف انه هل جيوز ان يقال صل غدا ركعتني مث انه ينسخه قبل جميء الغد فجوز ذلك اجلماهري م
وخالفت املعتزلة وكثري من احلنفية واحلنابلة وهذه هي املسألة امللقبة بنسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به 

  واملصنف عرب عنها بنسخ الوجوب قبل العمل وهذا يوهم اختصاص املسألة بالوجوب وليس كذلك 
ما إذا حضر وقت العمل به لكنه مل ميض مقدار  والتعبري األول غري واف باملقصود ايضا ألنه قد يقال انه ال يتناول

ما يسعه وهذه الصورة من صور النزاع وقد يعتذر املعرب هبذه العبارة بأنه ال يتصور حضور وقت العمل به اال إذا 
مضى ما يسعه ولو عرب عنها بنسخ الشيء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته لتناول مجيع صور النزاع من غري شك 

وز النسخ بعد مضي مقدار ما يسعه وان مل يكن قد فعل املأمور به قال اهلندي ويف بعض املؤلفات وعلى هذا جي
القدمية أن بعضهم كالكرخي خالف فيه أيضا وقال ال جيوز النسخ قبل الفعل سواء مضى من الوقت مقدار ما يسعه 

 فرق بني الوقت وما قبله وما بعده أم مل ميض واملصنف أطلق قوله قبل العمل وهو يقتضي ان اخلالف جار من غري
  فأما قبله ويف معناه ما إذا دخل ولكن مل ميض زمن يسع الفعل فقد عرفت انه حمل النزاع وأما بعد 

خروج الوقت قال اآلمدي فقد انفق القائلون جبواز النسخ على جتويزه وأما وقوع النسخ يف الوقت ولكن بعد 
ت صور النزاع مبا حكاه اهلندي عن الكرخي ولكن صرح ابن برهان يف التمكن من فعله فقد عرفت انه داخل حت

الوجيز يف آخر املسألة بأن النزاع مل يقع يف جواز النسخ بعد التمكن من الفعل وإمنا وقع يف النسخ قبل التمكن من 
  الفعل وكذلك اآلمدي يف أثناء اإلستدالل فإنه قال واخلالف إمنا هو قبل التمكن ال بعده 

ه ذكره اهلندي اعلم ان كل من قال ان املأمور ال يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من االمتثال يلزمه ان يقول تنبي
بعدم جواز النسخ قبل التمكن من االمتثال إذ النسخ قبله على هذا التقدير تبني ان االمر يف نفس األمر وإن كنا 

  النسخ عند عدمه نتوهم وجوده والنسخ يستدعي حتقق االمر السابق فيستحيل 
واما من مل يقل بذلك فجاز ان يقول جبوازه وان ال يقول بذلك ملا يظهر له من دليل خيصه ويتضح عند هذا ان هذه 
املسألة ليست فرع تلك املسألة على اإلطالق اعين يف اجلواز وعدم اجلواز كما وقعت إليه اإلشارة يف كالم الغزايل 

  بل يف عدم اجلواز فقط 
ن ابراهيم عليه السالم أمر بذبح ولده بدليل افعل ما تؤمر ان هذا هلو البالء املبني وفديناه بذبح عظيم قال لنا ا

فنسخ قبله قيله تلك بناء على ظنه قلنا ال خيطىء ظنه قيل امتثل فإنه قطع فوصل قلنا لو كان كذلك مل حيتج اىل 
  وز لالبتالء الفدا قيل الواحد بالواحد يف الواحد ال يؤمر وينهي قلنا جي

استدل أصحابنا على اجلواز بالوقوع يف قصة الذبيح عليه السالم قالوا وذلك ان اهللا تعاىل أمر ابراهيم عليه السالم 
  بذبح ولده مث نسخ ذلك قبل الفعل أما انه أمره بالذبح فلثالثة اوجه 

ام اين أذحبك فإن قوله ما تؤمر ال بد وان أحدها قول ولده يا أبت افعل ما تؤمر جوابا لقوله يا بين اين أرى يف املن
  تعود اىل شيء وليس مث غري اين أذحبك فوجب صرفه إليه 

والثاين قوله تعاىل حكاية عن ابراهيم عليه السالم ان هذا هلو البالء املبني يدل على ان املأمور به هو الذبح ألن 
  مقدمات الذبح ال توصف بذلك 

علم بعدم وجوب الذبح أو مطلقا واألول مسلم والثاين ممنوع وهذا ألن االمر فإن قلت مىت ال توصف بذلك مع ال
باضجاع الولد واخذ املدية املستفاد من االمر بالذبح مع غلبة الظن بأن الذبح سيؤمر به بالء مبني قلت مىت غلب 

  على ظنه بشيء فهو الواقع يف نفس االمر إذ هو نيب فال خيطىء ظنه 



  فديناه بذبح عظيم ولو مل يؤمر بالذبح ملا احتاج اىل الفداء والثالث قوله تعاىل و
واما كونه نسخ قبل الفعل فألنه لو مل ينسخ لذبح ضرورة انه عليه السالم ال خيل بأمر ربه لكنه مل يذبح فدل على 

وإمنا كان انه نسخ ومل يستدل املصنف على هذا لظهوره واعترض اخلصم أوال بأنا ال نسلم انه كان مأمورا بالذبح 
  مأمورا باملقدمات فظن انه أمر به والدالئل اليت متسكتم هبا إمنا هي بناء على ظنه 

وأجاب يف الكتاب بأن ظنون األنبياء مطابقة يستحيل فيها اخلطأ واعترض ثانيا بأنا سلمنا انه أمر بذبح لكن ال 
ع موضعا من اخللق وتعداه اىل غريه أوصل نسلم انه نسخ قبل العمل وبيانه ان ابراهيم عليه السالم كان كلما قط

  اهللا تعاىل ما تقدم قطعه 
وأجاب بأنه لو كان كذلك مل حيتج اىل الفداء ألن الفداء بدل والبدل ال حيتاج إليه مع وجود املبدل ولقائل ان يقول 

ستدل اخلصم بأن قوله لعل الفداء إمنا كان للحياة اليت من اهللا تعاىل عليه هبا مع حصول الذبح ال لنفس الذبح وا
  صل غدا ركعتني ليس موضوعا إال لألمر بالصالة يف ذلك الوقت لغة وشرعا 

وقوله ال تصل غدا ركعتني ليس موضوعا إال للنهي عنها يف ذلك الوقت لغة وشرعا فلو جاز ان يرد االمر بشيء مث 
حيل اال إذا كان املقصود حصول النهي عن فعله يف ذلك الوقت الواحد مأمورا ومنهيا أجاب بان ذلك ال يست

  الفعل وأما إذا كان الغرض ابتالء املأمور أي اختياره وامتحانه فيجوز 

فإن السيد قد يقول للعبد اذهب غدا اىل موضع كذا وال يريد الفعل بل امتحان العبد ليتبني رياضته مث يقول ال 
نسخ بالتحرمي أما إذا نسخ باجلواز فليس الشيء  تذهب قلت وال خيفى ان هذه الشبهة إمنا ترد إذا كان الوجوب قد

مأمورا به ومنهيا عنه فان قلت اهللا تعاىل يعلم من ميتثل ممن ال ميتثل واالختيار إمنا يكون مما يستدعي خربا يستفيد منه 
  ما مل يكن عاملا به قلت املراد إظهار ذلك للخلق والتنبيه بذكر العبد املمتثل بني العامل 

ابراهيم عليه السالم صار له بذلك لسان صدق يف اآلخرين ورمبا ان بعض من كان ال يؤمن به رآه قد أال ترى ان 
بادر اىل امتثال هذا االمر املدبر فصدق به وآمن وعرف انه على احلق املبني ومنهم من أجاب عن هذه الشبهة بأنه مل 

  مر وذكر القاضي يف خمتصر التقريب جيتمع االمر النهي يف وقت واحد بل بورود النهي انقطع تعلق اال
هذا وطريقة أخرى وهي ان نقول كان الرب تعاىل قال افعل الفعل الفالين تقربا منك اىل ما دام االمر متصال بك 
فإذا هنيتك عنه فال تفعله تقربا اىل وال تقربا اىل غريي ليتبني للعبد انه عند النهي منهي عن قصد التقرب مبا أمر به 

  هللا تعاىل وهو منهي عن اصل فعله ايضا من غري قصد التقرب أوال اىل ا
فائدة الصحيح عن مجهور العلماء ان الذبيح هو إمساعيل عليه السالم واحتجوا له بأمور كلها ظاهرة غري قطعية 

 واستنبط والدي رضي اهللا عنه من القرآن دليال على ذلك يقارب القطع أو يقتضي القطع بذلك مل يسبقه إليه أحد
وهو ان البشارة اليت وقعت إلبراهيم عليه السالم بالولد من اهللا تعاىل كانت مرتني مرة يف قوله اين ذاهب اىل ريب 
سيهدين رب هب يل من الصاحلني فبشرناه بغالم حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بين اين أرى يف املنام اين أذحبك 

  بيح فهذه اآلية قاطعة يف ان هذا املبشر به هو الذ
وقوله تعاىل وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويليت أءلد وأنا عجوز 

  وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب 

فقد صرح يف هذه اآلية ان املبشر به فيها اسحاق ومل يكن سؤال من ابراهيم عليه السالم بل قالت امرأته أهنا عجوز 
ذلك يف الشام ملا جاءت املالئكة إليه بسبب قوم لوط وهو يف أواخر أمره واما للبشارة االوىل ملا وانه شيخ وكان 



انتقل من العراق اىل الشام حني كان سنه ال يستغرب فيه الولد ولذلك سأله فعلمنا بذلك أهنما بشارتان يف وقتني 
ال وهو غريه فقطعنا بأنه إمساعيل وهو الذبيح بغالمني احدمها بغري سؤال وهو اسحاق صرحيا والثانية قبل ذلك بسؤ

وال يرد على هذا قوله وجنيناه ولوطا اىل األرض اليت باركنا فيها للعاملني ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة ووجه 
اإليراد ذكر هبة اسحاق بعد اإلجناء ألنا نقول ملا ذكر لوطا واسحاق هو املباشر به يف قضية لوط ناسب ذكره ومل 

  ه ومل يكن يف اآلية ما يدل على التعقيب والبشارة األوىل ومل يكن للوط فيها ذكر واهللا أعلم يذكر
  واعلم ان هذه الفائدة ليس هلا كبري تعلق مبا حنن فيه من الشرح ولكن ملا عظم موقعها حسن إيرادها 

الكفار بالقتال استدل  قال الرابعة جيوز النسخ بال بدل أو يبدل أثقل كنسخ وجوب تقدمي النجوى والكف عن
  بقوله تعاىل نأت خبري منها قلنا رمبا يكون عدم احلكم أو األثقل خريا 

املسألة مشتملة على حبثني احدمها يف جواز نسخ الشيء ال اىل بدل ذهب إليه اجلمهور وخالف فيه قوم من أهل 
بأن وجوب تقدمي الصدقة بني يدي  الظاهر وكذلك املعتزلة كما قال القاضي يف خمتصر التقريب واستدل اجلمهور

مناجاته عليه السالم نسخ بال بدل واعلم ان األصوليني صدروا املسالة باخلالف يف اجلواز وهذا الدليل يدل على 
اهنم خيتارون الوقوع وهو صحيح إذ الظاهر ان نسخ الصدقة قبل النجوى ال إىل بدل وقول من قال وجوب الزكاة 

  ف من وجهني هو الناسخ وهو البدل ضعي
  احدمها انه تعاىل قال فان مل تفعلوا وتاب اهللا عليكم فأقيموا الصالة وآتوا 

الزكاة وأطيعوا اهللا ورسوله فلو كانت الزكاة ناسخة لزم مساواة الصالة والطاعة هلا وأقام الصالة وطاعة اهللا 
  ورسوله واجبان قبل ذلك 

يعيد بل الظاهر انه ملا نسخ عنهم وجوب الصدقة أمروا بلزوم وثانيها انه حيتاج اىل نقل التاريخ يف ذلك وهو 
الواجبات اليت هي عليهم باقية تنبيها على أهنا هي ذروة االمر وسنامه واستدل القاضي يف خمتصر التقريب على 

ال اىل  جتويز نسخ الشيء ال اىل بدل بانا جيوز ارتفاع التكليف عن املخاطبني مجلة فألن جيوز ارتفاع عبادة بعينها
بدل أوىل قال واملخالفون يف ذلك وهم املعتزلة ال جيوزون ارتفاع التكليف فلهذا خالفونا يف هذه املسألة فهذا هو 

  مثار اخلالف يف هذه املسألة 
فائدة قال الشافعي يف الرسالة يف ابتداء الناسخ واملنسوخ وليس بنسخ فرض أبدا اال اثبت مكانه فرض كما 

قدس فأثبت مكاهنا الكعبة انتهى وظاهر هذه العبارة انه ال يقع النسخ اال ببدل وليس ذلك نسخت قبله بيت امل
مراده بل هو موافق للجماهري على ان النسخ قد يقع بال بدل وامنا أراد الشافعي هبذه كما نبه عليه أبو بكر الصرييف 

على حسب أحوال الفروض قال ومثل ذلك يف شرح الرسالة انه ينقل من حظر اىل إباحة أو إباحة اىل حظر وختيري 
مثل املناجاة كان يناجي النيب صلى اهللا عليه و سلم بال تقدمي صدقه مث فرض اهللا تقدمي الصدقة مث أزال ذلك فردهم 
اىل ما كانوا عليه فان شاءوا وتقربوا بالصدقة اىل اهللا وان شاءوا ناجوه من غري صدقة قال فهذا معىن قول الشافعي 

فتفهمه انتهى وهذا ال خيالفه فيه األصوليون فاهنم يقولون إذا نسخ االمر بقوله رفعت الوجوب أو  فرض مكان
  التحرمي مثال عاد االمر اىل ما كان عليه وهو حكم ايضا 

البحث الثاين جيوز عند اجلمهور نسخ الشيء واإلتيان ببدل اثقل منه وخالف بعض أهل الظاهر قال ابن برهان يف 
  ناقلون ذلك عن الشافعي وليس بصحيح وانتهى وليس بصحيح عنه  الوجيز ونقل

ومنهم من أجاز ذلك عقال ومنع منه مسعا لنا ان الكف عن الكفار كان واجبا بقوله تعاىل ودع أذاهم وحنوه مث نسخ 
  بإجياب القتال وهو اثقل أي 



بقوله تعاىل خبري منها أو مثلها فدل  اكرب مشقة واستدل اخلصم على منعها أعين النسخ بال بدل والنسخ ببدل اثقل
على انه ال بد ان يأيت بالبدل وهو املدعي أوال وعلى ان البدل منحصر يف األول واملساوي وهو املدعي ثانيا وأجاب 
بأن عدم احلكم قد يكون خري للمكلف منه يف ذلك الوقت واعترض اهلندي على هذا بان العدم الصرف ال يوصف 

تى به فهو شيء وهو صحيح اال ان نقول النسخ يزيل احلكم ويعيد االمر اىل ما كان عليه فكان بقوله نأت ألن ما أ
  مشتمال على اإلتيان باحلكم الذي كان من قبل ومن هذا يظهر انه أتى بشيء 

وهذا إمنا استفاد من كالم الصرييف واألصل فيه كالم الشافعي رضي اهللا عنه وهذا تقرير اجلواب عنهم قوهلم ال 
يكون النسخ اال ببدل والقاضي يف خمتصر التقريب قال اجلواب عن هذه اآلية هذا إخبار عن أن النسخ يقع على 

  هذا الوجه وليس فيه ما يدل على انه ال جيوز وقوع النسخ على غري هذا الوجه 
  قال هذا واضح عند التأمل 

النسخ ال يقع إال على هذا الوجه وهذا ما  قلت وهذا من القاضي يفهم ان حمل اخلالف يف اجلواز وانه يسلم ان
اقتضاه كالم اآلمدي يف آخر املسالة إذ قال ان سلم امتناع وقوع ذلك شرعا لكنه ال يدل على عدم اجلواز العقلي 
وقد قدمنا ان االستدالل بآية النجوى يدل على ان اخلالف يف الوقوع ايضا وبذلك صرح اهلندي إذ قال اآلية وان 

على عدم الوقوع فذلك كاف ألنه إذا ثبت عدم الوقوع ثبت عدم اجلواز ألن كل من يقول باجلواز قال مل تدل اال 
بالوقوع فالقول بعدم الوقوع من اجلواز قول مل يقل به أحد واألظهر ان ما قال باجلواز قال بالوقوع كما ذكره 

ز وقد صرح اآلمدي بدليلني وقال احدمها اهلندي وكالم اآلمدي إمنا هو على سبيل النزل إذ صدر املسالة باجلوا
يدل على اجلواز العقلي والثاين على اجلواز الشرعي وكالم القاضي ليس بالصريح يف ذلك ان قال بعد ذلك أو 

  يقول يعين يف اجلواز 
قوله ما ننسخ من آية حيمل على بعض األحكام دون بعض قال ويقوى ذلك على منع صيغ العموم قلت ومن هنا 

  ن كالم القاضي ان النكرة يف يؤخذ م

سياق الشرط تعم كما قدمناه يف باب العموم عن امام احلرمني لقوله ويقوى ذلك على منع صيغة العموم ومفهوم 
هذا انه ال يقوى عند تسليمها واما اجلواب عند استدالهلم بقوله خبري منها أو مثلها على ان البدل منحصر يف 

  األخف واملساوي 
الكتاب عنه بقوله أو األثقل خريا يعين ان اخلري يصدق على ما هو اجزل ثوابا واصلح لنا يف املعاد فقد أجاب يف 

وان كان اثقل يف احلال ومن اخلصوم من استدل بقوله يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر واقتصر املتأخرون 
اليسر يف اآلخرة ومناسب هذا اجلواب واحلق  يف اجلواب عن االستدالل هبذه اآلية على قوهلم ان ذلك حممول على

يف اجلواب عن ذلك ما ذكره القاضي يف خمتصر التقريب من ان ذلك إمنا ورد يف خماطبة املرضى من املسلمني ملا 
  خفف الصيام عنهم وال تعلق له مبسألتنا 

س مثل ما نقل الشيخ والشيخة قال اخلامسة ينسخ احلكم دون التالوة مثل قوله تعاىل متاعا اىل احلول آية وبالعك
إذا زنيا فارمجومها البتة وينسخان معا كما روي عن عائشة قالت كان فيما انزل عشر رضعات معلومات فنسخن 

  خبمس 
جيوز نسخ احلكم دون التالوة وبالعكس ونسخهما معا وخالف يف ذلك كله بعض الشاذين واستدل يف الكتاب 

م دون التالوة فكنسخ االعتداد باحلول من قوله تعاىل متاعا اىل احلول بقوله لكل من الصور بالوقوع أما نسخ احلك
يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا وقد سبق الكالم يف آية احلول فكان األوىل التمثيل بغري هذه اآلية املختلف يف 



كم فكما روى سعيد بن أهنا هل هي منسوخة واآليات يف هذا القسم كثرية واما عكسه اعين نسخ التالوة دون احل
املسيب عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال إياكم ان هتلكوا عن آية الرجم ان يقول قائل ال جند حديثا يف 

كتاب اهللا فلقد رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوالذي نفسي بيده لوال ان يقول الناس زاد عمر يف كتاب 
  فارمجومها البتة فإنا قد قرأناها رواه الشافعي وهذا لفظه  اهللا لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا

وروى الترمذي حنوه والبخاري ومسلم ما يقرب منه وروى النسائي عن أيب أمامة اسعد بن سهل بن حنيف عن 
ا خالته قالت لقد أقرأناها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آية الرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البته مب

قضينا من لديهما وإسناده جيد واملراد بالشيخ والشيخة احملصن واحملصنة قلت وأنا ال يبني يل معىن قول عمر رضي 
اهللا عنه لوال ان يقول الناس زاد عمر يف كتاب اهللا لكتبتها إذ ظاهر هذا ان كتابتها جائزة وإمنا منعه من ذلك قول 

  مينعه الناس واجلائز يف نفسه قد يقوم من خارج ما 
وإذا كانت كتابتها جائزة لزم ان تكون التالوة باقية ألن هذا شأن املكتوب وقد يقول القائل يف مقابلة هذا لو 

كانت التالوة باقية لبادر عمر رضي اهللا عنه اىل كتابتها ومل يعرج على مقال الناس ألن مقال الناس ال يصلح مانعا 
ذه املالزمة اعين لوال قول الناس لكتبت ولعل اهللا ان ييسر علينا حل من فعل هذا الواجب وباجلملة ال يبني يل ه

هذا األثر مبنه وكرمه فانا ال نشك يف ان عمر رضوان اهللا عليه إمنا نطق بالصواب ولكنا نتهم فهمنا واما نسخهما 
ول اهللا صلى معا فكما روي عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت كان فيما انزل عشر رضعات معلومات فتويف رس

اهللا عليه و سلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم وحنن نعلم انه ليس يف القرآن اليوم وان حكمه غري ثابت 
وقد تكلم العلماء يف قوهلا وهي فيما يقرا من القرآن فإن ظاهره يقتضي ان التالوة باقية وليس كذلك فمنهم من 

جلواب ان التالوة نسخت ايضا ومل يبلغ ذلك كل الناس اال بعد وفاة أجاب بان املراد قارب الوفاة واألظهر يف ا
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتويف وبعض الناس يقرأها فيصدق انه تويف وهي فيما يقرأ 

واعترض اهلندي بأن ثبوت نسخ تالوة ما هو من القرآن وحكمه يتوقف على كونه من القرآن وكونه من القرآن ال 
لواحد فال يثبت به تالوة ما هو من القرآن وحكمه معا قلت واالعتراض وارد ايضا يف منسوخ التالوة يثبت خبرب ا

دون احلكم فال ينبغي ان يقصره على هذا القسم مث قال اهلندي ممكن ان جياب بان القرآن املثبت بني الدفتني هو 
ت خبرب الواحد سلمنا لكن الشيء قد يثبت ضمنا مبا الذي ال بد يف نقله من التواتر وأما املنسوخ فال نسلم أنه ال يثب

  ال يثبت به استقالال كما قال بعض األصوليني 

إذا قال الصحايب يف أحد اخلربين املتواترين إنه كان قبل اآلخر قبل ولزم منه نسخ املتأخر وان مل يقبل قوله يف نسخ 
أما األول فأنا ال نعقل كونه منسوخا حىت نعقل كونه املعلوم ولقائل ان يقول ال يندفع السؤال بواحد من اجلوابني 

قبل ذلك من القرآن وكونه من القرآن ال يثبت خبرب الواحد قلنا وقوله ال نسلم ان القرآن املنسوخ ال يثبت خبرب 
الواحد ألن نسخه ال يكون اال بعد ثبوت كونه من القرآن مث يرد النسخ بعد ذلك متأخرا يف الزمان فيصدق إثبات 

رآن غري منسوخ خبرب الواحد مث إثبات نسخه خبرب الواحد ويوضح هذا ان قول الراوي كانت الكلمة الفالنية من ق
القرآن مث نسخت تالوة وحكما يف قوة خربين احدمها أهنا من القرآن مث نسخت تالوة وحكما يف قوة خربين 

ي فيه خرب الواحد واما الثاين ففيما حنن فيه مل احدمها أهنا من القرآن والثاين أهنا منسوخة وكال اخلربين ال يكف
يتعارض وليالن وفيما استشهد به تعارض دليالن فلذلك رجحنا يف موضع التعارض مبرجح ما وهو قول الصحايب 
هذا متقدم وإمنا الذي يظهر يف اجلواب عن هذا السؤال أن زماننا هذا ليس زمان النسخ ويف زمان النسخ مل يقع 



  واحد النسخ خبرب ال
فرع قال اآلمدي هل جيوز بعد نسخ تالوة اآلية ان ميسها احملدث ويتلوها اجلنب تردد فيه األصوليون واألشبه املنع 

من ذلك قلت اخلالف وجهان ألصحابنا والصحيح جواز املس واحلمل وقول اآلمدي ان املنع أشبه ممنوع وذكر 
ج حكى عن بعض األصحاب وجها انه قرأ قارىء آية الرجم الرافعي يف أول باب خالفه حد الزنا ان القاضي ابن ك

  يف الصالة مل تفسد والصحيح خالفه 
قال السادسة جيوز نسخ اخلرب املستقبل خالفا أليب هاشم لنا انه حيمل ان يقال ألعاقنب الزاين أبدا مث يقول أردت 

  سنة قيل يوهم الكذب قلنا ونسخ االمر يوهم البداية 
األخبار والنسخ أما ان يكون لنفس اخلرب أو ملدلوله ومثرته فإن كان األول فأما ان تنسخ تالوته  هذه املسالة يف نسخ

  أو تكليفنا باألخبار به إذا كنا قد كلفنا بأن خنرب بشيء فهذان جائزان من غري نزاع سواء كان ما نسخت 

عاىل وحدوث العامل أو كاألخبار بكفر زيد تالوته ماضيا أو مستقبال وسواء كان مما ال يتغري كاألخبار بوجود اهللا ت
وإميانه ألن مجيع ذلك حكم من األحكام الشرعية فجاز كونه مصلحة يف وقت ومفسدة يف آخر لكن هل جيوز ان 

ينسخ تكليفنا باالخبار عما ال يتغري تكليفنا باالخبار بنقيضه قال اآلمدي قالت املعتزلة ال جيوز ألنه كذب والتكليف 
ا مبين على قاعدة احلسن والقبيح الباطلة عندنا وعلى هذا فال مانع من التكليف باخلرب بنقيض احلق به قبيح وهذ

هذا كالم اآلمدي وال يقال عليه ان الكذب نقض وحنن نوافق على ان قبحه عقلي ألنا نقول هو يف هذه الصورة 
 اآلمر باألخبار وجيوز التكليف مبا هو نقص نقص يف املكلف بفتح الالم وهو املخري ال املكلف بكسرها وهو اهللا تعاىل

يف حق العبد ألن له تعاىل ان يفعل ما يشاء واما ان كان النسخ ملدلول اخلرب فإن كان ال يتغري فال خالف يف امتناع 
نسخه وان كان مما يتغري فهي مسإلة الكتاب ومذهب اكثر املتقدمني منهم أبو هاشم فيها املنع سواء كان اخلرب 

أو مستقبال أو وعيدا أو خربا عن حكم كاخلرب عن وجوب احلج واختاره ابن احلاجب وقال عبد اجلبار وأبو  ماضيا
  عبد اهللا وأبو احلسني واإلمام واآلمدي جيوز مطلقا وفصل بعضهم 

يكن فقال ان كان مدلوله مستقبال جاز وإال فال وهذا هو الذي اختاره املنصف وليعلم ان حمل اخلالف فيما إذا مل 
مبعىن االمر أو النهي كقوله تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن وقوله ال ميسه اال املطهرون فإن هذا جيوز نسخه وال 
نعرف فيه خالفا وال يتجه ألنه مبعىن األمر والنهي قال اهلندي وما نقل اإلمام وغريه من اخلالف يف اخلرب عن حكم 

خرب يف هذا اللفظ واملعىن مدلوله حكم شرعي وما حنن فيه ليس  شرعي ليس هو هذا ألن ذلك حممول على ما هو
اال صيغة اخلرب استعملت يف االمر على وجه التجوز فهو يف معىن االمر وحنن على جزم بأن الصيغة ال مدخل هلا يف 

زاين أبدا ان جتويز النسخ وعدمه فهو يف معىن االمر وقد استدل املصنف على ما اختاره بأنه يصح ان يقال ألعاقنب ال
ال يلزم من وقوعه حمال مث يقال أردت سنة واحدة وال نعىن بالنسخ اال هذا فإن النسخ إخراج بعض الزمان وهو 

  موجود هنا واستدل املانع بأن نسخه يوهم 

ضا الكذب إذ املتبادر منه اىل الفهم ليس اال استيعاب املدة املخرب هبا وإيهام الكذب قبيح أجاب بأن نسخ األمر اي
يقتضي ان يظن الظان ظهور الشيء بعد خفائه أي فلو امتنع نسخ اخلرب لإليهام المتنع نسخ األمر وال قائل به من 

املنازعني يف هذه املسألة هذا ما يف الكتاب واحلق يف املسألة ما ذكره القاضي يف خمتصر التقريب من بناء املسألة على 
ذلك فقال إذا اخرب اهللا سبحانه عن ثبوت شريعة فيجوز ان خيرب بعدها  ان النصح بيان أو رفع فمن قال باألول جوز

فيقول أردت ثبوهتا بأخباري األول اىل هذا الوقت ومل أرد أوال اال ذلك وهذا ال يقضي اال جتويز خلف والوقوع 



قطعا ألن  خرب خبالف خمرب وأما من قال بالثاين كالقاضي فال جيوز ذلك كيف ونسخ اخلرب حينئذ يستلزم الكذب
اخلرب ان كان صادقا كان الناسخ املقتضي رفع بعض مدلوله كاذبا ضرورة أنه صدق وإال فهو كاذب وهبذا يظهر 

  لك ان من وافق القاضي على ان النسخ رفع ال حيسن منه الذهاب اىل جتويز نسخ االخبار 

  الفصل الرابع

  يف الناسخ واملنسوخ

  قال الفصل الثاين يف الناسخ واملنسوخ 
وفيه مسائل االوىل األكثر على جواز نسخ الكتاب بالنسبة كنسخ اجللد يف حق احملصن وبالعكس كنسخ القبلة 

  وللشافعي رضي اهللا عنه قول خبالفها دليله يف األول قوله تعاىل 
بقوله  نأت خبرب منها بأن السنة وحي ايضا وفيهما بقوله لتبني للناس وأجيب األول بان النسخ بيان وعورض الثاين

  تبيانا 
املراد هنا بالناسخ واملنسوخ ما ينسخ وما ينسخ به من األدلة اعلم انه جيوز نسخ الكتاب به والسنة املتواترة هبا 

واآلحاد مبثله وباملتواتر وأما نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب فاجلمهور على جوازه ووقوعه وذهب ابن سريح 
قريب اىل جائز ولكن مل يرد وذهب قوم اىل امتناعها ونقل عن الشافعي رضي اهللا كما نقل القاضي عنه يف خمتصر الت

عنه وقد استنكر مجاعة من العلماء ذلك من الشافعي حىت قال الكيا اهلراسي هفوات الكبار على أقدارهم ومن عن 
فروع فلما وصل اىل خطأوه عظم قدره وقد كان عبد اجلبار بن امحد كثريا ما ينصر مذهب الشافعي يف األصول وال

هذا املوضع قال هذا الرجل كبري لكن احلق اكرب منه قال واملغالون يف حب الشافعي ملا رأوا هذا القول ال يليق بعلو 
قدره كيف وهو الذي مهد هذا الفن ورتبه وأول من أخرجه قالوا ال بد وان يكون هلذا القول من هذا العظيم حممل 

د الكيان بعضها واعلم اهنم صعبوا أمرا سهال وبالغوا يف غري عظيم وهذا ان صح فتعمقوا يف حمامل ذكروها وأور
  عن الشافعي 

  فهو غري منكر وان جنب مجاعة من األصحاب عن نصرة هذا املذهب فذلك ال يوجب ضعفه 
يف العلم  ولقد صنف شيخ الدنيا الشيخ اجلليل أبو الطيب سهل بن اإلمام الكبري املتفق على جاللته وعظمته وبلوغه

املبلغ الذي يتضاءل عنده مجاعة من اجملتهدين أيب سهل الصعلوكي كتابا يف نصرة هذا القول وكذلك األستاذان 
الكبريان أبو اسحق االسفرايين وتلميذه أبو منصور البغدادي ومها من أئمة األصول والفقه وكانا من الناصرين هلذا 

  الرأي قال القاضي يف خمتصر التقريب 
  ف الذين منعوا نسخ القرآن بالسنة فمنهم من منعه عقال ومنهم من قال جيوز مسعا وامنا امتنع بأدلة السمع واختل

قال القاضي وهذا هو الظن بالشافعي مع علو مرتبته يف هذا الفن ومنهم من نقل للشافعي يف كل من نسخ الكتاب 
باب اهلدية وجهني يف نسخ السنة بالقرآن أو  بالسنة وعكسه قولني وهو ما أورده يف الكتاب والرافعي حكى يف

  قولني التردد منه 
  قال وينسب املنع اىل اكثر األصحاب فإن جرى اخلالف يف نسخ السنة بالقرآن فليكن من العكس بطريق أوىل 
 وقال امام احلرمني قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب ال ينسخ بالسنة وتردد يف قوله يف نسخ السنة بالكتاب قلت

وهنا هو الذي قاله يف الرسالة فانه قال يف باب ابتدأ مسي الناسخ واملنسوخ ما نصه وال ينسخ كتاب اهللا اال كتابه 



  كما كان املبتدي بفرضه فهو املزيل املثبت ملا شاء منه جل ثناؤه وال يكون ذلك ألحد من خلقه انتهى 
ال ينسخها اال سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال ما نصه وهكذا سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ولو احدث اهللا لرسوله يف أمر سن فيه غري ما سن فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لسن فيما حدث اهللا إليه 
حىت يبني للناس ان له سنة ناسخة لليت قبلها مما خيالفها انتهى ومن صدر هذا الكالم اخذ من نقل عن الشافعي رمحه 

  اهللا أن 

النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا سن سنة مث انزل اهللا يف كتابه ما ينسخ ذلك احلكم فال بد ان يسن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته االوىل لتقوم احلجة على الناس يف كل حكم بالكتاب والسنة 

  مجيعا وال تكون سنة منفردة ختالف الكتاب 
له ولو احدث اهللا اىل آخره صريح يف ذلك قوله بعد ذلك ما نصه فان قال هل تنسخ السنة بالقرآن قيل له لو وقو

نسخت السنة بالقرآن كانت للنيب صلى اهللا عليه و سلم سنة تبني ان سنته االوىل منسوخة لسنة األخريه حىت تقوم 
  احلجة على الناس بأن الشيء ينسخ مبثله انتهى 

ره بعد ذلك يف باب مجل الفرائض اليت احكم اهللا فرضها بكتابه وبني كيف فرضها على لسان نبيه وكذلك ما ذك
  صلى اهللا عليه و سلم فإنه قال ملا تكلم على صالة ذات الرقاع ما نصه 

ويف هذا داللة على ما وصفت قبل يف هذا الكتاب من ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سن سنة فأحدث اهللا 
 تلك السنة نسخا أو خمرجا اىل سنة منها سن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسنة تقوم احلجة على الناس هبا يف

  حىت يكونوا إمنا صاروا من سنته اىل سنته اليت بعدها انتهى 
اكثر فهذا هو معىن القول املنسوب اىل الشافعي أعين انه ال بد ان يسن النيب صلى اهللا عليه و سلم سنة أخرى و

  األصوليني الذين تكلموا يف ذلك مل يفهموا مراد الشافعي وليس مراده اال ما ذكرناه 
واستدل املصنف على كون السنة املتواترة تنسخ الكتاب بان النيب صلى اهللا عليه و سلم رجم احملصن مع مشول آية 

كتاب بالسنة مث إنه ثابت بالقرآن اجللد له وفيه نظر فإن هذا ختصيص واملصنف قد ذكره بعينه مثاال لتخصيص ال
  الذي نسخت تالوته وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها 

واستدل على أن الكتاب ينسخ السنة بأن التوجيه اىل بيت املقدس كان ثابتا بالسنة مث نسخ بقوله تعاىل فول وجهك 
  شطر املسجد احلرام قوله 

نسخ الكتاب بالسنة قوله تعاىل نأت خبري منها أو مثلها وقد استدل هبا دليله يف االول أي دليل الشافعي يف امتناع 
  الشافعي رمحه اهللا يف الرسالة وميكن تقرير وجه الداللة منها بطريقني 

  احدمها انه تعاىل اسند لألنبياء باخلرب أو املثل اىل نفسه وامنا يكون ذلك إذا كان الناسخ القرآن 
رب أو املثل والسنة ليست خريا من الكتاب وال مثله فدل على ان اإلتيان إمنا هو والثاين انه تعاىل قال نأت باخل

  بالقرآن 
واجلواب ان السنة منزلة إذ هي حاصلة بالوحي كقوله تعاىل وما ينطق عن اهلوى فاآليت هبا هو اهللا واما اخلرب أو املثل 

نسخ الكتاب بالسنة ويف عكسه قوله تعاىل وأنزلنا  فاملراد هبما األكثر ثوابا واملساوي ودليل الشافعي فيهما اي يف
إليك الذكر لتبني للناس فإما نسخ الكتاب بالسنة فألن اآلية دلت على ان السنة تبني مجيع القرآن بدليل قوله ما 

  نزل إليهم فلو كانت ناسخة كانت رافعة ال مبينة 



فلو كان القرآن ناسخا بالسنة لكان القرآن بيانا  وأما نسخ السنة بالكتاب فألهنا تدل على ان السنة تبني القرآن
للسنة فيلزم كون كل واحد منهما بيانا لآلخر أجيب عن األول بأن النسخ ال ينايف البيان بل هو عينه بناء على بيان 

ة كما انتهاء احلكم وعن الثاين بقوله تعاىل يف صفة القرآن تبيانا لكل شيء فإنه يقتضي ان يكون الكتاب تبيانا للسن
يف قوله لتبني يقتضي أن تكون السنة مبينة للكتاب فلما تعارض مقتضامها مل يكن االستدالل بواحد منهما ارجح من 
عكسه ويف االستدالل بقوله لتبني على املقامني معا نظر آخر ألن البيان ان مل يكن مغايرا للنسخ مل يتجه االستدالل 

ن مغايرا مل يتجه ان يستدل به على العكس وأورد القرايف عل الشافعي به على امتناع نسخ الكتاب بالسنة وإن كا
بأن قوله تعاىل ما نزل إليهم عام يف الكتاب ويف السنة ألن السنة منزلة ايضا فقد يفهم ان اآلية انه عليه السالم يبني 

  القرآن والسنة بغريمها وهو خالف اإلمجاع 

آلية إمنا تدل على أنه بينهما ال تعارض هلا للمبني به ولعل املبني به منهما فما تدل عليه اآلية وقد جياب عن هذا بأن ا
أو من احدمها على ان هذا كله خالف ما يقتضيه ظاهر اآلية وسياقها فان املفهوم منها ان التبيني هو التفهيم ال 

  النسخ 

  نسخ املتواتر باآلحاد

ظن قيل ال أجد منسوخا مبا روي انه عليه السالم هنى عن أكل قال ال ينسخ املتواتر باآلحاد ألن القاطع ال يدفع بال
  كل ذي ناب من السباع قلت ال أجد للحال فال نسخ 

نسخ املتواتر باآلحاد جائز يف النقل ونقل قوم االتفاق على ذلك وليس جبيد فقد حكى القاضي يف خمتصر التقريب 
ا ابن احلاجب توهم ان اخلالف فيه وعلى ذلك عن بعضهم انه ذهب اىل منع ذلك عقال وعبارة املصنف وهكذ

جرى اجلار بردي يف شرحه وهو صحيح ملا حكاه القاضي اال انه ليس مقصود املصنف غري اجلواز السمعي بدليل 
انه اختار انه ال ينسخ ولو نصب املسألة يف اجلواز العقلي لكان الظن به ان ال خيتار ذلك وإذا عرفت وقوع 

فاعلم ان اجلماهري وان قالوا باجلواز اال اهنم اختلفوا يف الوقوع فذهب األكثرون اىل انه غري االختالف يف اجلواز 
واقع وذهب مجاعة من أهل الظاهر اىل وقوعه وفصل القاضي يف خمتصر التقريب والغزايل بني زمان الرسول وما 

  بعده فقاال بوقوعه يف زمانه عليه السالم دون ما بعده 
االمة على منعه بعد الرسول صلى اهللا عليه و سلم قال وإمنا اختلفوا يف زمانه وكذا امام  ونقل القاضي امجاع

  احلرمني قال امجع العلماء على ان الثابت قطعا ال ينسخه مظنون ومل ينقرض لزمان الرسول صلى اهللا عليه و سلم 
ل املصنف على املنع بأن املتواتر قطعي وخرب واعلم ان املراد املتواتر يف هذه املسألة القرآن والسنة املتواترة واستد

  الواحد ظين والظين ال يعارض القطعي ألن ترجيح األضعف على األقوى غري جائز وهذا الدليل إمنا يتمشى إذا كان 

حمل النزاع يف اجلواز العقلي كذا اعترض به اهلندي ظنا منه وقوع االتفاق على انه جيوز عقال فإنه ممن نقل االتفاق 
  ه علي

وقد عرفت انه حمل خالف اال انا نقول قد قررنا ان املصنف إمنا تكلم يف الوقوع ودليله هذا يقتضي عدم اجلواز 
  وهو ال يقول به فيكون منقوضا مث انه ضعيف من اوجه أخر 

يف  أحدها ما ذكره القاضي يف خمتصر التقريب من انا نقول وجوب العمل خبرب الواحد مقطوع به فما يضرنا التردد
اصل احلديث مع انا نعلم قطعا وجوب العمل به فكان صاحب الشريعة قال إذا نقل من ظاهره العدالة فاقطعوا بأن 



  حكم اهللا تعاىل عليكم العمل بظاهره وصدق الناقل 
ا والثاين انا ال نسلم ان املقطوع ال يدفع باملظنون اال ترى ان انتفاء األحكام قبل ورود الشرائع مقطوع به عندن
وثبوت احلظر أو اإلباحة مقطوع به عند آخرين مث إذا نقل خرب عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم أحادا يثبت 

  العمل به ويرتفع ما نقرر قبل ورود الشرائع ذكره القاضي ايضا 
و قلنا والثالث انا مهما جوزنا نسخ النص خبرب الواحد فال نسلم مع ورود خرب الواحد كون النص مقطوعا به فإنا ل

ذلك لزمنا ان نقطع بكذب الراوي وهذا ما ال سبيل إليه ذكره القاضي ايضا ومراده ان املقطوع به إمنا هو اصل 
  احلكم ال دوامه والنسخ مل يرد على اصل احلكم وامنا قطع دوامه ومنهم من ضعف هذا الدليل بوجهني آخرين 

كتاب والسنة املتواترة وان كان مقطوعي املنت لكنهما احدمها منع لزوم ترجيح األضعف على األقوى وسنده ان ال
مظنونا الداللة وخرب الواحد بالعكس لكونه خاصا فتعادال بل خرب الواحد اخلاص أقوى داللة على مدلوله ألن 

تطرق الضعف إىل مدلول اخلرب الواحد اخلاص إمنا هو احتمال الكذب والغلط وتطرق الضعف اىل مدلول الكتاب 
هو من جهة ختصيصه وارادة بعض مدلوالته دون بعض ومعلوم ان تطرق التخصيص اىل العام اكثر من  العام إمنا

  تطرق الكذب والغلط اىل العدل املتحفظ وضعفه الشيخ صفي الدين اهلندي بأنه ليس 

ذكر بل من شرط املنسوخ من الكتاب والسنة املتواترة ان يكون عاما وناسخه من خرب الواحد خاصا حىت يتأتى ما 
  قد يكون عامني أو خاصني واملنسوخ خاصا والناسخ عاما على رأي من يرى ان العام املتأخر ينسخ اخلاص املتقدم 
وإذا مل يتأت ما ذكر من املنع لزم ترجيح األضعف على األقوى فلم جيز النسخ يف هذه الصور وإذا مل جيز يف هذه 

صل يف وال تعارض مبثله بان يقال إذا جاز النسخ يف تلك الصورة الصور ومل جيز يف تلك الصورة لعدم القائل بالف
لتساويهما جاز يف هذه الصورة لعدم القائل بالفصل ألن إحلاق الفرد باألكثر أوىل وألن حتقق املفسدة ىف صور 

  عديده اشد حمذورا من حتققها يف صوره واحدة 
يص أهون فال يلزم من جوازه جواز النسخ وأيضا وثانيهما النقض جيوزان ختصيصهما به ولقائل ان يقول التخص

  فالتخصيص ال يلزم منه ترجيح األضعف على األقوى ملا ذكر من املعىن فال يلزم النقض واستدل اخلضم بقوله تعاىل 
قل ال أجد يف ما أوحي إىل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة اآلية فإنه يقتضي حصر التحرمي فيما ذكر يف 

وقد نسخ ذلك مبا روت األئمة الستة من هنيه صلى اهللا عليه و سلم عن أكل كل ذي ناب من السباع فقد  اآلية
نسخ الكتاب بعد هذا اخلرب الظين وأجاب يف الكتاب بأن اآلية إمنا دلت على الرسول صلى اهللا عليه و سلم مل جيد 

ال أوحى بلفظ املاضي وبقي ما عداها على األصل يف ذلك الوقت من احملرم اال األربعة املذكورة يف اآلية ولذا ق
احلل وهنيه صلى اهللا عليه و سلم عن أكل كل ذي ناب وجد بعد ذلك فال نسخ ألن اآلية دلت احلال ومل تتعرض 
لالستقبال واحلديث إمنا دل على االستقبال ولو قدر تناول اآلية لالستقبال فاحلديث خمصص لعموم ليس غري هذه 

وهو عموم املفهوم من حصر التحرمي يف االربعة بناء على ان للمفهوم عموما وحينئذ فهو خمصص ال  االربعة مبجرد
  ناسخ 

قال الثالثة االمجاع ال ينسخ ألن النص يتقدمه وال ينعقد االمجاع وال ينسخ به أما النص واإلمجاع فظاهران واما 
  القياس فلزواله بزوال شرطه 

  هذه املسألة تشتمل على حبثني 
األول يف ان احلكم الثابت باالمجاع ال ينسخ وان احلكم الثابت بامجاع هذا هو رأي اجلماهري اعين ان االمجاع ال 



ينسخ وال ينسخ به وبه جزم يف الكتاب ودليله انه لو انتسخ لكان انتساخه إما بالكتاب والسنة أو االمجاع أو 
تاب والسنة متقدم على االمجاع ألن مجيع النصوص متلقاة القياس والكل باطل أما بطالنه باألوليني فألن نص الك

من النيب صلى اهللا عليه و سلم وال ينعقد االمجاع يف زمنه ألهنم ان امجعوا دونه مل يصح وان كان معهم أو علم هبم 
اعني وسكت فالعربة بقوله أو تقريره واما باالمجاع فالستحالة انعقاده على خالف االمجاع للزوم خطا أحد االمج

واىل هذا أشار بقوله وال ينعقد االمجاع خبالفه واما القياس فألن شرط صحته ان ال خيالف االمجاع فإذا قام القياس 
على خالف االمجاع مل يكن معتربا لزوال شرطه واما ان االمجاع ال ينسخ به فألن املنسوخ به إما النص أو االمجاع 

القياس لزواله بزوال شرطه كما عرفت أيضا وأعلم أن ما ذكرناه من  او القياس واألوالن باطالن ملا عرفت وكذا
أن اإلمجاع ال ينعقد يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم هو ما ذكره األصوليون على طبقاهتم القاضي يف خمتصر 

ا إذا جوزنا التقريب ملن بعده ولقائل ان يقول إذا كانت األمة ال جتتمع على خطا انعقد اإلمجاع بقوهلا وال سيم
االجتهاد يف زمانه وهو الصحيح فلعلهم اجتهدوا يف مسألة وامجعوا عليها ومل يعلم هو صلى اهللا عليه و سلم هبم 

واالمام وان جرى هنا على ما ذكره األصوليون من ان االمجاع ال ينعقد يف زمانه صلى اهللا عليه و سلم فقد ذكر ما 
  يناقضه بعد ذلك 

  خ مقياس اجلي منه قال والقياس إمنا ينس
البحث الثاين يف نسخ القياس والنسخ به وقد اختلفوا يف ذلك والذي ذهب إليه املصنفون ان القياس إمنا ينسخ 

بقياس اجلي من القياس األول وأظهر ويعرف قوة أحد القياسني مبا سيأيت ان شاء اهللا يف ترجيح األقيسة وإمنا حصر 
ه ألن غريه أما نص أو إمجاع وميتنع النسخ هبما لزوال شرطه حينئذ كما الذي ينسخ يف القياس األجلي دون غري

تقدم واما قياس مساو لألول وميتنع الترجيح من غري مرجح واما قياس أخفى وميتنع لتقدمي املرجوح على الراجح 
  فقد حترر من كالم املصنف هذا ان القياس قد يكون منسوخا وقد يكون ناسخا ألن 

القياس ذلك ومنهم من منع نسخه والنسخ به مطلقا ومنهم من جوز نسخه بسائر األدلة ونسخ يف نسخ القياس ب
مجيع األدلة وقال اإلمام نسخ القياس إما ان يكون يف زمان حياة الرسول صلى اهللا عليه و سلم وبعد وفاته فإن كان 

رسول صلى اهللا عليه و سلم يف الفرع حال حياته فال ميتنع رفعه بالنص واإلمجاع والقياس أما بالنص فبأن ينص ال
  على خالف احلكم الذي يقتضيه القياس بعد استقرار التعبد بالقياس 

واما باالمجاع فألنه ان اختلفت االمة على قولني قياسا مث امجعوا على أحد القولني رافعا حلكم القياس الذي اقتضى 
جيعله معلال بعلة موجودة يف ذلك الفرع ويكون إمارة القول واما بالقياس فبأن ينص يف صورة خبالف ذلك احلكم و

  عليتها أقوى من امارة علية الوصف للحكم األول يف األصل األول ويكون كل ذلك بعد التعبد بالقياس األول 
واما بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه و سلم فإنه جيوز نسخه يف املعىن وان كان ذلك ال يسمى نسخا يف اللفظ أما 

إذا اجتهد إنسان يف طلب النصوص مث مل نظفر بشيء أصال مث اجتهد فخرج شيئا بالقياس مث ظفر بعد ذلك  بالنص
بنص أو امجاع أو قياس أقوى من القياس األول على خالفه فان قلنا كل جمتهد مصيب كان هذا الوجدان ناسخا 

ال به بشرط ان ال يعارضه شيء من ذلك حلكم األول من القياس لكنه ال يسمى ناسخا ألن القياس إمنا يكون معمو
وان قلنا املصيب واحد مل يكن القياس األول معتدا به فلم يكن النص الذي وجده آخر ناسخا لذلك القياس واما 
  ان يكون القياس ناسخا فهو أما ان ينسخ كتابا أو سنة أو امجاعا أو قياسا واألقسام الثالثة األول باطلة باالمجاع 

هو كونه ناسخا لقياس آخر فقد تقدم الكالم فيه هذا كالم اإلمام قال صاحب التحصيل ولقائل ان واما الرابع و
  يقول يف هذه االقسام نظر فليتأمله الناظر وما ذكره صاحب التحصيل صحيح فان النظر من اوجه 



بل ذلك ان االمجاع ال أحدها قوله جيوز نسخ القياس حال حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم باالمجاع يناقض قوله ق
  ينعقد يف زمنه وانه ميتنع نسخ القياس به ايضا 

  والثاين بناء ذلك على ان كل جمتهد مصيب غري سديد فان ذلك النص 

الذي يطلع عليه اجملتهد بعد ذلك ال بدوران يكون كان موجودا يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم ضرورة ان 
قد خفى عليه فإذا بان له تبني إذ ذاك ان حكم القياس مرتفع من اصله وليس هو النصوص ال تنشا بعده ولكنه كان 

  من النسخ يف شيء ال يف اللفظ وال يف املعىن سواء قيل كل جمتهد مصيب أم مل يقل بذلك 
  والثالث ان بناء ذلك على ان كل جمتهد مصيب ان صح مل خيتص مبا بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

انه نقل االمجاع على بطالن االقسام الثالثة األول وليس جييد ملا نقله مجاعة من جتويز نسخ الكتاب بالسنة  والرابع
  وبالقياس عن طائفة 

واخلامس يف قوله ان قلنا املصيب واحد مل يكن القياس األول متعبدا به قلنا ال نسلم فإن املصيب وان احتد فقد 
جمتهد ان يعمل به ومن قلده مبا اداه إليه اجتهاده من قياس أو غريه وإن كان انعقد االمجاع على انه جيب على كل 

قد اخطأ احلكم املقرر يف نفس األمل كما يقول فيمن اجتهد مث اخطأ الكعبة جيب ان يصلي اىل اجلهة اليت استقبلها 
  احلسني يف املعتمد  وان كانت خطأ يف نفس األمر واعلم ان اإلمام مل خيترع هذا التفصيل بل سبقه إليه ابو

وقال اآلمدي العلة اجلامعة يف القياس ان كانت منصوصة فهي يف معىن النص وميكن نسخه بنص أو قياس يف معناه 
لو ذهب إليه ذاهب بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم لعدم اطالعه على ناسخه بعد البحث فانه وان وجب عليه 

ه على الناسخ ال يكون نسخا متجددا بل يتبني انه كان منسوخا وان اتباع ما ظنه فوقع حكمه يف حقه بعد اطالع
كانت مستنبطة فحكمها يف حقه غري ثابت باخلطاب فرفعه يف حقه عند الظفر بدليل يعارضه ويترجح عليه ال يكون 

  نسخا لكونه ليس خبطاب ألن النسخ هو اخلطاب 
صوصة وإال فإن كان القياس قطعيا كقياس االمة على أما النسخ بالقياس فاختار فيه انه يصح ان كانت العلة من

العبد يف السراية فانه وان كان مقدما لكن ليس نسخا لكونه ليس خبطاب والنسخ عنده هو اخلطاب وان كان ظنيا 
  بان تكون العلة مستنبطة فال يكون نسخا 

في امللزوم والفحوى يكون قال الرابعة نسخ األصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس ألن نفي الالزم يستلزم ن
  ناسخا 

فحوى اخلطاب هو مفهوم املوافقة كما سبق واختلف يف ان نسخ األصل كتحرمي التأفيف مثال هل يستلزم نسخ 
الفحوى كتحرمي الضرب ويف عكسه وهو ان نسخ الفحوى وهو حترمي تضرب هل يستلزم نسخ األصل وهو حترمي 

  التأفيف على مذاهب 
ما يستلزم نسخ اآلخر واختاره صاحب الكتاب واستدل على ان نسخ الفحوى يستلزم بان أحدها ان نسخ كل منه

  الفحوى الزم لألصل ونفي الالزم يستلزم نفي امللزوم ومل يستدل على عكسه وسيأيت ان شاء اهللا تعاىل 
  والثاين انه ال يلزم من نسخ اآلخر 

تصور بقاء التابع مع ارتفاع املتبوع ونسخ الفحوى ال والثالث ان نسخ األصل يستلزم ألن الفحوى تابع له وال ي
يستلزم وجزم اإلمام بنسخ األصل يستلزم واما نسخ الفحوى هل يستلزم فنقله عن اختيار أيب احلسني وسكت 

عليه وقال اآلمدي املختام ان حترمي الضرب ىف حمل السكوت ان جعلناه من باب القياس فنسخ االصل يوجب نسخ 



ة بقاء الفرع دون اصله وان جعلناه ثابتا بداللة اللفظ فال شك ان داللة اللفظ على حترمي التأفيف الفرع الستحال
جبهة صريح اللفظ وعلى الضرب جبهة الفحوى ومها داللتان خمتلفتان غري ان داللة الفحوى تابعة فيمكن حينئذ ان 

  يقال ال يلزم من رفع إحدى الداللتني رفع األخرى 
تابع فكيف حيتمل بقاؤه مع ارتفاع املتبوع قلت نسخ حكم املنطق ليس نسخا لداللته بل نسخا فان قلت الفحوى 

حلكمه وداللة الفحوى تابعة لداللة املنطوق على حكمه ال تابعة حلكمه وداللته باقية بعد نسخ حكمه كما كانت 
قوله والفحوى تكون ناسخا  قبل ذلك فما هو اصل لداللة الفحوى غري مرتفع وما هو مرتفع ليس أصال للفحوى

قد ادعى اإلمام واآلمدي يف ذلك االتفاق وفيه نظر حجاجا ونقال أما احلجاج فوقوع االختالف يف انه هل هو من 
  باب القياس 

  وإذا كان من باب القياس ويف النسخ بالقياس ما تقدم من اخلالف فال ينفك عن خالف وأما النقل 
 شرح اللمع ما ذكرناه إذ قال من أصحابنا من جعله بالقياس فعلى هذا ال جيوز قال الشيخ أبو اسحاق الشريازي يف

النسخ به انتهى أي بناء على أنه ال جيوز النسخ بالقياس وذلك هو املختار عند الشيخ أيب اسحاق وكذلك القاضي 
  كما نص عليه يف خمتصر التقريب وفاتنا ان حنكي ذلك فيما تقدم ولكن العهد به قريب 

تدل اإلمام على ان الفحوى ينسخ بأن داللته ان كانت لفظية فظاهر وان كانت عقلية قال القرايف يعىن قياسية واس
  أي أدرك العقل احلكمة اليت ألجلها ورد احلكم فاحلق املسكوت باملنطوق قياسا 

ل غلطنا يف ان ذلك احلكم قال اإلمام فهي يقينية فيقتضي النسخ ال حمالة ولقائل ان يقول القياس ليس يقينيا الحتما
يف األصل معلل وان العلة هي ما ذكرنا فلعل العلة غريها ولعلها تقضي نفي ما يريد ثباته واملسالة خالفية بني 

  العلماء وال قاطع مع اخلالف واهللا اعلم 
واضح كقوله وهذا متام القول يف مفهوم املوافقة واما مفهوم املخالفة فيجوز نسخه مع نسخ األصل وبدونه وذلك 

عليه السالم املاء من املاء فإنه نسخ مفهومه بقوله عليه السالم إذا التقى اخلتانان وبقي اصله وهو وجوب الغسل من 
اإلنزال ذكره صفي الدين اهلندي قال واما نسخ األصل بدونه فأظهر االحتمالني انه ال جيوز ألنه إمنا يدل على 

ا بطل تأثري ذلك القيد بطل ما يبىن عليه فعلى هذا نسخ االصل نسخ للمفهوم العدم باعتبار ذلك القدر املذكور فإذ
وليس املعىن منه ان يرتفع العدم وحيصل احلكم الثبويت بل املعىن منه ان يرتفع العدم الذي كان شرعيا ويرجع اىل ما 

  كان عليه من قبل 
  ة العبادة قال اخلامسة زيادة صالة ليس بنسخ قبل تغري الوسط قلنا وكذا زياد

  اتفق العلماء على أن زيادة عبادة من غري جنس ما سبق وجوبه كزيادة 

وجوب الزكاة مثال على الصالة ليس بنسخ واختلفوا يف ان زيادة صالة على الصلوات اخلمس هل يكون نسخا 
  فذهب اجلماهري اىل انه ليس بنسخ 

الوسط أي أهنا جتعل ما كان وسطا غري وسط فيكون وقال بعض أهل العراق انه نسخ ألن زيادة هذه السادسة بغري 
  ذلك نسخا لألمر باحملافظة على الصالة الوسطى 

وأجاب بان هذا غري سديد إذ يلزم عليه ان تكون زيادة عبادة على آخر العبادات نسخا ألنه جيعل العبادة األخرية 
ة ال يبقى ذلك فيكون نسخا واعلم ان هذا غري اآلخرة فلو كان عدد كل الواجبات قبل الزيادة عشرة فبعد الزياد

اجلواب غري سديد ألن غري الصالة من العبادات مل يرد فيه االمر فاحملافظة على الوسطى ليقال مثله فيها بل احلق 



عندي أهنم ان أرادوا بكوهنا تغري الوسط أهنا جتعل املتوسط بني الشيئني غري وسط فذلك غري سديد ألن كون العبادة 
حقيقي ليس بشرعي والنسخ إمنا يتطرق اىل احلكم الشرعي وان أرادوا به ما ذكر من نسخ االمر  وسط أمر

باحملافظة على الوسطى فنقول ان كانت الوسطى علما على صالة بعينها أما الصبح أو العصر وليست فعلى من 
مر باحملافظة على تلك الصالة املتوسط بني الشيئني فما ذكرمتوه ساقط إذ ال يلزم من زيادة صالة ان يرتفع اال

الفاضلة لعدم منافاته له وان كانت الوسطى املتوسطة بني الصلوات فالقول حينئذ الذي يظهر ان االمر خيتلف مبا 
يزيد واحلالة هذه فان زيدت واحدة فهي ترفع الوسط بالكلية ويتجه ما ذكروه اجتاها واضحا ألن الوسط حينئذ 

الشرع ورد عليه وقرره فيكون نسخا للحكم الشرعي وان زيدت ثنتني وحنومها مما ال  وان كان أمرا حقيقيا اال ان
يرفع الوسط فال نسخ إذ مل يرفع للوسط وامنا خرجت الظهر مثال عن ان يكون وسطا وكوهنا كانت الوسط إمنا هو 

   يزل بل هو باق امر حقيقي اتفاقي ال يرد النسخ عليه واألمر باحملافظة على الوسط شيء وراء ذلك وهو مل
قال أما زيادة ركعة وحنوها فذلك عند الشافعي رضي اهللا عنه ونسخ عند ايب حنيفة رمحه اهللا وفرق قوم بني ما نفاه 

  املفهوم وما مل ينفه والقاضي عبد اجلبار بني ما ينفي اعتداد االصل وبني ما مل ينفه وقال البصري ان نفي ما 

دة ركعة على ركعتني نسخ الستعقاهبما التشهد وزيادة التغريب على احلد ليس ثبت شرعا كان نسخا وإال فال زيا
  بنسخ 

  مضى الكالم يف زيادة العبادة املستقلة كزيادة ركعة أو ركوع ففيه مذاهب 
  أحدها أهنا ليست نسخا وهو مذهب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه وقول ايب علي وأيب هاشم 

  ية الثاين أهنا نسخ وهو قول احلنف
الثالث التفصيل فقال قوم ان كانت الزيادة قد نفاها املفهوم فيكون نسخا وإال فال كما قال يف سائمة الغنم زكاة مث 
قال يف املعلومة زكاة وقال القاضي عبد اجلبار بن امحد إن كانت الزيادة قد غريت املزيد عليه تغريا شديدا حىت صار 

ا كان يفعل قبلها مل يعتد به بل وجوده كعدمه وجيب استئنافه فانه يكون نسخا املزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على م
كزيادة ركعة على ركعتني وإن كان املزيد عليه لو فعل على حنو ما كان يفعل قبل الزيادة لصح مل تكن نسخا 

  كزيادة التغريب على حد القاذف 
ليل شرعي كان نسخا سواء ثبت باملنطوق أم بد٢وقال أبو احلسني البصري ان كان الزائد رافعا حلكم ثابت 

باملفهوم وان كان ثابتا بدليل عقلي كالربآة األصلية فال وهذا هو األحسن عند اإلمام واملختار عند اآلمدي وابن 
احلاجب قوله فزيادة أي فعل ما ذكره أبو احلسني زيادة ركعة على ركعتني يكون حينئذ نسخا ألهنا رفعت حكما 

ب التشهد عقيب الركعتني وزيادة التغريب على احلد يف حق الزاين ال يكون نسخا ألن عدم شرعيا وهو وجو
التقريب كان ثابتا بالربآة األصلية وكالم املصنف يوهم ان هذين املثالني من تتمة كالم أبو احلسني وليس كذلك 

  ا بنسخ فقد نقل عنه اآلمدي يف الفرع الثاين من فروع املسالة أن املثالني مجيعا ليس
أما الثاين فظاهر واما األول فألن التشهد ليس حمله بعد الركعتني خبصوصهما بل آخر الصالة وذلك غري مرتفع 

  وقال بعضهم واختاره الغزايل إن 

كانت الزيادة متصلة باملزيد عليه اتصال احتاد رافع للتعدد واالنفصال كزيادة ركعتني على ركعيت الصبح فهو نسخ 
  لك كزيادة عشرين على حد القاذف فال ومل يذكر يف الكتاب هذا املذهب واهللا اعلم وان مل يكن كذ

قال خامتة النسخ يعرف بالتاريخ فلو قال الراوي هذا سابق قبل خبالف ما لو قال هذا منسوخ جلواز ان يقوله عن 



  اجتهاد وال يراه 
نسوخ وإمنا ذكر ذلك آخر الباب وجعله خامتة املقصود من هذه اخلامتة بيان الطرق اليت هبا يعرف الناسخ من امل

لنقله جبميع أنواع النسخ ومجلة القول فيه ان النسخ يعرف إما بأن ينص عليه الشارع ومل يتعرض املصنف هلذا 
القسم لوضوحه وإما بالتاريخ بأن يعلم بطريق صحيح ان أحد الدليلني املتنافيني متأخر عن اآلخر فيحكم بأنه ناسخ 

الراوي هذه اآلية نزلت قبل تلك اآلية أو يف سنة كذا واألخرى يف السنة اليت بعدها وهذا احلديث سابق  له فلو قال
على ذلك احلديث أو كان يف سنة كذا وكذا وهذا يف السنة اليت بعده قبل قوله يف ذلك وان كان قبوله يقتضي 

ان تابعا وال يغتفر أصال يف مسائل كثرية نسخ املتواتر وذلك ألن النسخ حصل بطريق للتبع والشيء يغتفر إذا ك
أصولية وفقهية كما ان الشفعة ال تثبت يف األشجار واألبنية بطريق األصالة وتثبت تبعا لألرض إذا بيعت معها وكما 
إذا قطعت يد احملرم فانه ال فدية عليه للشعر الذي عليها والظفر ألهنما هنا تابعان غري مقصودين باإلبانة وعلى قياس 

ذا لو كشط جلدة الرأس فال فدية ويشبه هذا مبا لو كان حتته امرأتان صغرية وكبرية فأرضعت الكبرية الصغرية ه
فإنه يبطل النكاح وجيب املهر ولو قتلتها ال جيب املهر ألن البضع تابع عند القتل غري مقصود ويلتحق به ايضا ما يف 

االختيار يف النكاح ان اسلم الكافر على اكثر من أربع نسوة ألن  الرافعي عن التتمة من انه ال جيوز توكيل املرأة يف
  الفروج ال تستباح بقول النساء 

ويف االختيار للفراق وجهان ألنه وان تضمن اختيار األربع للنكاح فليس أصال فيه بل تابعا فاغتفر وكذلك إذا أذن 
ب يف ذمته يتبع هبا إذا عتق بال خالف وال يقال السيد للعبد يف النكاح وأطلق فزاد على مهر املثل فإن الزيادة جت

  هل األخرى يف ثبوت هذه الزيادة يف ذمة العبد بغري إذن السيد خالف كما 

  جرى يف ضمان العبد بغري إذن السيد ألن االلتزام ها هنا جرى يف ضمن عقد مأذون فيه 
لع العبد قوال واحدا وميتنع من متليك وقد ميتنع الشيء مقصودا وان حصل يف ضمن عقد مل ميتنع ونظريه يصح خ

  السيد بعقد اهلبة على اصح الوجهني ومسائل هذا الفصل خترج عن حد العد 
أما لو قال الراوي هذا منسوخ مل يقبل جلواز ان يقوله عن اجتهاد منه وال يلزمنا ذلك االجتهاد أو ال يقتضيه رأينا 

خ هذا فاألمر كذلك جلواز ان يقوله عن اجتهاد وان مل يعينه وقال الكرخي ان عني الراوي الناسخ كقوله هذا نس
  بل اقتصر على قوله هذا منسوخ قبل ألنه لوال ظهور النسخ فيه ملا أطلق النسخ إطالقا 

قال اإلمام هذا ضعيف فلعله قاله لقوة ظنه يف أول االمر كذلك وليس كذلك وباهللا التوفيق والعون مت اجلزء األول 
  ف فسح اهللا يف مدته ومن جتزئة املصن

-   

  الكتاب الثاين

  يف السنة

قال رمحه اهللا الكتاب الثاين يف السنة وهي قول الرسول صلى اهللا عليه و سلم أو فعله قد سبق مباحث القول 
والكالم يف األفعال وطريق ثبوهتا وذلك يف بابني الباب األول يف أفعاله وفيه مسائل االوىل أن األنبياء عليهم السالم 

  معصومون ال يصدر عنهم ذنب اال الصغائر سهوا والتقرير مذكور يف كتاب املصباح 



السنة يف اللغة الطريقة والسرية ويف االصطالح ما ترجح جانب وجوده على عدمه ترجيحا ليس معه املنع من 
ست لإلعجاز وهذا النقيض وتطلق السنة على ما صدر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من األقوال واألفعال اليت لي

هو املراد هنا ويدخل يف األفعال التقرير ألنه كف عن اإلنكار والكف فعل على املختار كما سبق فإذا أردنا تعريف 
السنة اليت عقد هلا هذا الكتاب قلنا هي الشيء الصادر عن حممد املصطفى صلى اهللا عليه و سلم ال على وجه 

واألمر والنهي والعام واخلاص واجململ واملبني والناسخ واملنسوخ  اإلعجاز وقد سبقت مباحث القول بأقسامها
وكالمنا اآلن يف األفعال والباب األول معقود هلا ويف الطريق اليت يتوصل هبا اىل ثبوت األفعال والباب الثاين معقود 

  لذلك ويف الباب األول مسائل 
كالم يف هذه املسألة حملة علم الكالم واختيار املصنف االوىل يف عصمة األنبياء عليهم الصالة والسالم واعلم ان ال

قد عرفته وهو رأي مجاعات ويشترط عند من يقول بوقوع ذلك بطريق السهو ان حيصل الذكر والذي خنتاره حنن 
وندين اهللا تعاىل عليه انه ال يصدر عنهم ذنب ال صغري وال كبري ال عمدا وال سهوا وان اهللا تعاىل نزه ذواهتم 

  ة عن صدور النقائص وهذا هو الشريف

اعتقاد الشيخ اإلمام الوالد أيده اهللا وعليه مجاعة منهم القاضي عياض بن حممد اليحصيب ونص على القول به 
األستاذ أبو اسحاق يف كتابه يف أصول الفقه وزاد انه ميتنع عليهم النسيان ايضا واما دعوى اإلمام يف الكالم على 

صحة اخلرب مما عدا املتواتر يف الكالم على خرب الرسول صلى اهللا عليه و سلم انه وقع الطرق الدالة على القطع ب
االتفاق على جواز السهو والنسيان فهي دعوى غري سديدة ملا حكاه األستاذ وذهب إليه واملصنف أحال الكالم يف 

  هذه املسالة على كتابه مصباح األرواح 
د مالك والندب عند الشافعي والوجوب عند ابن سريج وأيب سعيد قال الثانية فعله اجملرد على اإلباحة عن

  االصطخري وتوقف الصرييف وهو املختار الحتماهلا واحتمال ان تكون من خصائصه 
  فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم على أقسام 

 اصلي وقوله األول ان يدل آخر أو قرينة معه على انه لوجوب كقوله صلى اهللا عليه و سلم صلوا كما رأيتموين
عليه السالم خذوا عين مناسككم فان هذين احلديثني يدالن على وجوب اتباعه يف أفعال الصالة وأفعال احلج إال ما 

  خصه الدليل والقول يف هذا القسم متضح فانه على حسب ما يقوم الدليل والقرينة عليه وفاقا 
حنو قطعه يد السارق من الكوع إذ فعله بيانا لقوله تعاىل الثاين ما علم انه صلى اهللا عليه و سلم فعله بيانا لشيء 

  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
الثالث ما عرف بالقرينة انه لإلباحة كاألفعال اجللية حنو القيام والقعود واألكل والشرب وغري ذلك وأمره واضح 

ناقته حىت يربكها يف موضع بركت فيه  اال أن التأسي مستحب وقد كان ابن عمر رضي اهللا عنه ملا حج جير خطام
  ناقة النيب صلى اهللا عليه و سلم تربكا بآثاره الظاهرة ومواطن نعاله الشريفة 

  والرابع ما عرف انه خمصوص به كالضحى واألضحى 
  اخلامس ما عرف انه غري خمصوص به كأكثر التكاليف فهذه االقسام 

  هذه االقسام خرجت بقول املصنف فعله اجملرد فافهم ذلك  كلها ليس فيها شيء من اخلالف وأمرها واضح وكل
السادس ما جتري عن مجيع ما ذكرناه اال ان قصد القربة ظاهر فيه فهذا ليس أيضا جمردا من كل وجه ولك ان 
  تقول انه خيرج ايضا بقول املصنف اجملرد ويف هذا القسم اختالف لنا غرض يف تأخري حكايته اىل سابع األحكام 



ع ما مل يظهر فيه قصد القربة بل كان جمردا مطلقا فهذا أمر دائر بني الوجوب والندب واإلباحة ألن احملرم ميتنع الساب
صدوره عنه ملا تقرر يف مسألة عصمة األنبياء واملكروه يندر وقوعه من أحاد عدول املسلمني فكيف من سيد املتقني 

من مجلة ما عصم عنه وإذا دار االمر بني هذه األمور فهل يدل على وإمام املرسلني والذي نراه انه ال يصدر منه وانه 
  واحد منها مسألة الكتاب وفيها مذاهب 

  أحدها انه يدل على اإلباحة وهو مذهب مالك وتابعه يف ذلك مجاعة من األئمة وجزم به اآلمدي 
ه قالت طوائف من األئمة ونقله والثاين انه يدل على الندب وهو املنسوب اىل الشافعي واختاره امام احلرمني وب

  القاضي أبو الطيب عن ايب بكر القفال وعن الصرييف وسيأيت النقل عن الصرييف بالوقف 
الثالث انه يدل على الوجوب وبه قال ابن سريج وأبو سعيد االصطخري وابن خريان وابن أيب هريرة واحلنابلة 

مالك قال القرايف وهو الذي نقله أئمة املالكية يف كتبهم  وكثري من املعتزلة ونقله القاضي يف خمتصر التقريب عن
األصولية والفروعية وفروع املذهب مبنية عليه مث قال القاضي واختلف القائلون بالوجوب على طريقني فذهب 

  بعضهم اىل انا ندرك الوجوب بالعقل وذهب بعضهم اىل انا ندركه بأدلة السمع 
 منا كالصرييف والواقفية واختاره الغزايل واالمام واتباعه منهم املصنف وصححه الرابع التوقف وعليه مجهور احملققني

  القاضي أبو الطيب يف الكفاية عن اكثر األصحاب وأيب بكر الدقاق وأيب القاسم بن كج وقالوا ال ندري أنه 

  للوجوب أو الندب أو لإلباحة الحتمال هذه األمور كلها واحتمال ان يكون ايضا من خصائصه 
واخلامس انه على اخلطر يف حقنا حكاه الغزايل قال اآلمدي وهو قول بعض من جوز على األنبياء املعاصي قلت 

وليس مستندا لقائل هبذه املقالة جتويز املعاصي بل ما ذكره القاضي يف خمتصر التقريب فقال ذهب قوم اىل انه حيرم 
ل ورود الشرائع فاهنم زعموا أهنا على اخلطر ومل جيعل فعل اتباعه وهذا من هؤالء االنباء على أصلهم يف األحكام قب

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علما يف تثبت حكم فبقي احلكم على ما كان عليه يف قضية العقل قبل ورود 
  الشرائع انتهى وكذلك ذكر الغزايل وقال لقد صدق هذا القائل يف قوله بقي على ما كان وأخطا يف قوله 

قبل الشرع على اخلطر ملا قررناه يف موضعه فان قلت فهل قصد القربة يف الفعل قرينة الوجوب أو  ان األحكام
الندب حىت ال يتأتى فيه اخلالف املذكور قلت ال لتصريح بعضهم جبريان اخلالف يف القسمني مجيعا اعين ما ظهر فيه 

  سم األول باإلباحة والتوقف يضعف فيه قصد القربة وما مل يظهر غري ان القول بالوجوب والندب يقوي يف الق
واما القسم الثاين فبالعكس منه فإن قلت فكيف يتجه جريان قول باإلباحة فيما يظهر فيه قصد القربة فإن القربة ال 

جبامع استواء الطرفني قلت النيب صلى اهللا عليه و سلم قد يقدم على ما هو مستوى الطرفني ليبني لالمة جواز 
يثاب صلى اهللا عليه و سلم هبذا القصد وهذا الفعل وان كان مستوى الطرفني فيظهر يف املباح قصد االقدام عليه و

القربة هذا االعتبار وال يتجه جريان القول باإلباحة اال هبذا التقريب على انا مل نر من املتقدمني من صرح حبكايته يف 
ه اآلمدي ومن تلقاه منه وال مساعد لآلمدي على هذا القسم أعين السادس وهو ما ظهر فيه قصد القربة نعم حكا

  حكايته وأنا قد وقفت على كالم القاضي فمن بعده 
الثامن ما دار األمر فيه بني ان يكون جبليا ان يكون شرعيا وهذا القسم مل يذكره األصوليون فهل حيمل على اجلبلي 

  تعث لبيان الشرعيات  ألن االصل عدم التشريع أو على الشرعي ألنه صلى اهللا عليه و سلم

وهذا القسم قاعدة جليلة وهي مفتتح كتابنا األشباه والنظائر وقد ذكرت يف كتاب األشباه والنظائر انه قد خيرج 
فيها قوالن من القولني يف تعارض االصل والظاهر ان االصل عدم التشريع والظاهر انه شرعي لكونه مبعوثا لبيان 



  الشرعيات 
ه صلى اهللا عليه و سلم دخل من ثنية كداء وخرج من ثنية كداء فهل كان ذلك ألنه ومن صور هذا القسم أن

صادف طريقة أو ألنه سنة فيه وجهان ومنها جلسة االستراحة عندما محل اللحم فقيل ذلك جبلي فال يستحب 
الشرعي وقيل شرعي ومنها انه صلى اهللا عليه و سلم طاف راكبا فهل حيمل على اجلبلي فال يستجيب أو على 

  ومنها حجه راكبا ومنها ذهابه يف العيد يف طريق وإيابه يف آخر القاعدة مستوفاة يف كتابنا األشباه والنظائر كمله اهللا 
قال احتج القائل باإلباحة بأن فعله ال يكره وال حيرم واألصل عدم الوجوب والندب فبقي اإلباحة ورد بأن الغالب 

  من فعله الوجوب أو الندب 
قائل باإلباحة بأن فعله صلى اهللا عليه و سلم ال يكون حراما ملا تقرر يف مسألة العصمة وال مكروها ملا احتج ال

قدمناه من انه نادر بالنسبة اىل آحاد العدول فكيف اىل اشرف املرسلني وهذا عند من جيوز وقوع املكروه وقد 
  قدمناه يف ذلك يف املكروه الذي ال يقصد بفعله بيان جوازه 

ما فعله ليبني انه جائز فقد يقال مل ال يقع االقدام ويكون مستحبا أو واجبا بالنسبة إليه ملا يف أقدامه عليه من  أما
تبيني اجلواز كما قدمناه والذي يظهر انه ال يقدم على فعله إذ يف القول مندوحة عن الفعل وإذا انتفى احملرم 

  ح واالصل عدم الوجوب والندب فلم يبق اال اإلباحة واملكروه احنصر االمر يف الواجب واملندوب واملبا
وأجاب بأن الغالب على فعله الوجوب والندب فيكون احلمل على احدمها أوىل ألن إحلاق الفرد باألعم األغلب 

ارجح وأوىل من إحلاقه خبالف ذلك ولقائل ان يقول الوجوب والندب وان كانا غالبا اال انا ال نسلم انه يقاوم 
  ي اشرنا إليه بل االصل أوىل قال وبالندب بأن قوله تعاىل لقد االصل الذ

  كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة يدل على الرجحان واالصل عدم الوجوب 
واحتج القائل بالندب بقوله تعاىل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة واالستدالل هبذه اآلية يقرر على أربعة 

  دبية والرابع يدل على الوجوب اوجه ثالثة منها تدل على الن
األول التمسك بقوله لكم ووجهه انه قال عليكم وذلك يفيد انه مندوب إليه إذ املباح ال نفع فيه والالم 

  لالختصاص جبهة النفع والظاهر من جهة الشرع اعتبار النفع األخروي ال الدنيوي 
لتأسي لو كان واجبا لقال عليكم كما عرفت فلما قال والثاين هو ما أورده اإلمام التمسك بقوله أسوة وتقريره ان ا

  لكم دل على عدم الوجوب وملا اثبت األسوة دل على رجحان جانب الفعل على الترك فلم يكن مباحا 
الثالث وهو ما أورده يف الكتاب التمسك بقوله حسنة ووجهه ان قوله حسنة تدل على الرجحان والوجوب منتف 

  ب عن هذا بل مجع بينه وبني دليل اإلجياب باألصل فتعني الندب ومل جي
  وأجاب عنهما بأن األسوة واملتابعة من شرطهما العلم بصفة الفعل 

والرابع الدال على الوجوب وتقريره انه تعاىل قال لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا 
ن معىن اآلية ان يرجو اهللا واليوم اآلخر فله فيه األسوة واليوم اآلخر وهذا جار جمرى التهديد على ترك التأسي به أل

احلسنة ومن ال يرجو اهللا واليوم اآلخر فليس له فيه األسوة احلسنة فيكون وعيدا على ترك التأسي به أو نقول 
يوم اآلخر بعبارة أخرى انه جعل التأسي به الزما لرجاء اهللا واليوم اآلخر فيلزم من عدم التأسي به عدم رجاء اهللا وال

وهو حمرم فكذلك ما يستلزمه والتأسي به يف الفعل إمنا هو بإتيان مثل فعله فيكون اإلتيان مبثل فعله واجبا هذا تقرير 
  األوجه 



واعلم أن الذي يظهر يف اآلية أن اهللا تعاىل جعل للمؤمنني يف النيب صلى اهللا عليه و سلم أسوة حسنة وتلك األسوة 
امة يف كل شيء إذ هي نكرة يف سياق االثبات فال تقتضي العموم فال يلزم دخول الفعل هي االقتداء به وليست ع

اجملرد حتتها هذا من حيث اللفظ وسواء قرر على الوجه املقتضي للوجوب أم للندب واحلق من الدالئل اخلارجية 
ة اخلليقة ولكن االقتداء به والرباهني القاطعة ان االقتداء به يف كل شيء مشروع حمبوب ألن اهللا تعاىل جعله قدو

  يستدعي العلم بصفة الفعل والفعل اجملرد مل تعلم صفته فال يدل وجوب االقتداء وال استحبابه عليه 
واما متسك اإلمام بلفظ األسوة ففيه نظر إذ املعىن ان لكم فيه قدوة وانه شرع االقتداء به وذلك اعم من ان يكون 

احة كما تقول زيد قدمه وليس املعىن انه جيب االقتداء به وال يستحب بل ما على سبيل الوجوب أو الندب أو اإلب
  هو اعم من ذلك 

واما متسك املصنف بقوله حسنة فقد أورد عليه ان احلسنة ال تدل على الرجحان ملا تقرر يف أوائل الكتاب من ان 
اآلية اىل فهم الرجحان من قوله حسنة املباح حسن وهذا ايراد الئح يف مباديء النظر اال ان الذهن يسابق يف هذه 

  ال يكاد يتمارى فيه 
ولعل سبب ذلك انه قال لكم أسوة فأفاد ذلك مشروعية االقتداء فلما قال حسنة بعد ذلك اقتضى زيادة على 

املشروعية وليست تلك الزيادة اال الرجحان كما تقول زيد إنسان فان هذا كالم مفيد يفهم اللبيب منه بقولك 
وق ما يفهم من مدلول إنسان من حيث هو وهو انه حلو اخلصال اإلنسانية الشريفة ولو مل يفهم زيادة على إنسان ف

  مدلول اإلنسان مل يعد الكالم مفيدا إذ كل زيد إنسان 
قال والوجوب بقوله تعاىل فاتبعوه قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين وما آتاكم الرسول فخذوه وإمجاع الصحابة على 

الغسل بالتقاء اخلتانني لقول عائشة رضي اهللا عنها فعلته انا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاغتسلنا وجوب 
واجيب بأن املتابعة هي اإلتيان مبثل ما فعل على وجهه وما آتاكم معناه وما أمركم بدليل وما هناكم واستدالل 

  الصحابة بقوله خذوا عىن مناسككم 

  نص واإلمجاع أما النصف ففي مواضع واحتج القائل بالوجوب بال
  أحدها قوله تعاىل فآمنوا باهللا ورسوله النيب األمي الذي يؤمن باهللا وكلماته واتبعوه وظاهر االمر الوجوب 

وثانيها قوله تعاىل قل ان كنتم حتبون اهللا فاتبعوين دلت على ان حمبة اهللا تعاىل اليت هي واجبة امجاعا مستلزما ملتابعة 
  لى اهللا عليه و سلم والزم الواجب واجب فمتابعته واجبة الرسول ص

وثالثها قوله تعاىل وما آتاكم الرسول فخذوه فإذا فعل فقد أتانا بفعل فوجب علينا ان نأخذه واما االمجاع فان 
تان الصحابة رضي اهللا عنهم اختلفوا يف وجوب الغسل من التقاء اخلتانني فقالت عائشة رضي اهللا عنها إذا جاوز اخل
اخلتان فقد وجب الغسل فعلته انا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاغتسلنا رواه اإلمام امحد والترمذي وقال 

  حسن صحيح فرجعوا لقول عائشة واتفقوا على وجوب الغسل بالتقاء اخلتانني 
ه من الندب أو غريه حىت لو واجلواب عن الدليلني األولني بان املتابعة هي اإلتيان مبثل فعله عل الوجه الذي اتى ب

  فعله على جهة الوجوب ففعلناه على جهة الندب مل حتصل املتابعة 
وحينئذ فيلزم توقف االمر باملتابعة على معرفة اجلهة وإذا مل نعلم هبا مل نؤمر باملتابعة واعلم ان املتابعة والتأسي مبعىن 

  الذي احتج به الذاهب إىل الندب كما عرفت واحد فلذلك جعل املصنف جواب املتابعة جوابا على التأسي 
وللمتابعة والتأسي شرط آخر مع ما ذكر وهو أن يقع الفعل لكونه فعل ومن هنا يغايران املوافقة فانه ال يشترط فيها 

  ان تكون علة إياه كونه فعله وعن 



م واما االمجاع على وجوب الغسل اآلية الثالثة ان معىن قوله آتاكم أمركم يدل على ذلك انه قال يف مقابلة وما هناك
  فليس جملرد الفعل بل ألنه فعل يف باب املناسك وقد كانوا مأمورين بأخذ املناسك عنه بقوله خذوا عىن مناسككم 

واللفظ وان ورد يف احلج فهو عام يف كل نسك أي كل عبادة قلت ويف اجلواب نظر فان يف احلديث بعد قوله 
ي لعلي ال أحج بعد حجيت هذه كذا رواه مسلم وامحد والنسائي وعامة من رواه خذوا عين مناسككم فإين ال ادر

  ويتعني هبذا اللفظ محله على أعمال احلج دون غريها 
وميكن ان يقال يف اجلواب عن االمجاع اهنم مل جيمعوا مبجرد فعله عليه السالم بل لفعل عائشة رضي اهللا عنها معه 

ينا واحد خبالفه الحتمال اخلصوصية فيه مث لقائل ان يقول هذا القسم مما ظهر فيه فان بفعلها يتبني ان احلكم فيها ف
  قصد القربة واملصنف إمنا تكلم يف املتجرد 

قال الثالثة جهة فعله أما بتنصيصه أو تسويته مبا علم جهته ومبا علم انه امتثال آية دلت على أحدها أو بياهنا 
وإقامة وكونه موافقة نذر أو ممنوعا لو مل جيب كالركوعني يف اخلسوف  وخصوصا الوجوب بإمارته كالصالة بأذان

  والندب بقصد القربة جمردا وكونه قضاء ملندوب 
تقدم أن املتابعة مأمور هبا وأن من شرطها العلم جبهة الفعل وهذه املسألة يف بيان الطرق اليت يعرف هبا اجلهة وقد 

يف الواجب واملندوب واملباح فالطريق حينئذ قد يعم هذه األمور وقد عرفت ان فعله صلى اهللا عليه و سلم منحصر 
  خيص البعض منها فالعام أربعة 

  أحدها ان ينص على كونه من القسم الفالين 
الثانية ان يسويه بفعل علمت جهته كما إذا قال هذا الفعل مساو للفعل الفالين وكان ذلك الفعل املساوي إليه 

  معلوم اجلهة 
  يقع امتثاال آلية دلت على أحد هذه الثالثة  والثالث ان

والرابع ان يقع بيانا آلية جمملة دلت على أحدها واىل هذا القسم أشار بقول أو بياهنا وهو مرفوع عطفا على قوله 
  امتثال أي ويعلم جهة فعله بسبب أن 

ات الدالة عليه وذلك يف علم ذلك الفعل امتثال آية أو بيان قوله وخصوصا أي ويعلم خصوصا الوجوب بالعالم
  أشياء 

  أحدها ان يقع صفة تقرر يف الشريعة أهنا امارة الوجوب كالصالة بأذان وإقامة 
والثاين ان يكون جزاء شرط كفعل ما وجب بالنذر بأن يقول مثال هللا على إن جرى األمر الفالين صوم غد مث نرى 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم غري متصور ان قلنا بكراهته جريان ذلك االمر وصومه يف غد واعلم ان وقوع النذر من ا
  وهو الذي حكاه الشيخ أبو علي السبخي عن نص الشافعي كما نقل ابن أيب الدم 

الثالث ان يكون ممنوعا لو مل جيب كاإلتيان بالركوعني يف صالة اخلسوف والكسوف وكاخلتان ولقائل ان يقول هذا 
وة فإهنما شيئان وممنوع منهما لوال املقتضى هلما ويعرف الوجوب ايضا ال ينتقض بسجود السهو وسجود التال

بكون قضاء الواجب هذا قد ذكره املصنف يف املندوب ومن العجب إخالله به هنا ويعرف ايضا باملداومة على 
 الفعل مع عدم ما يدل على عدم الوجوب وهذا دليل ظاهر على الوجوب كأنه لو كان غري واجب لنص عليه دليال

  أو ألدخل بتركه لئال يوهم إجياب ما ليس بواجب 
  وقوله والندب أي وخيتص معرفته الندب بشيئني 

احدمها قصد القربة جمردا عن امارة دالة على الوجوب فانه يدل على انه مندوب ألن الرجحان ثبت بقصد القربة 



  واالصل عدم الوجوب ويف هذا ما تقدم من اخلالف 
ء ملندوب وبعرف الوجوب والندب كالمها بالداللة على انه كان خمريا بينه وبني فعل آخر والثاين كون الفعل قضا

  نبت وجوبه ألن التخيري ال يقع بني الواجب وما ليس بواجب هذا أمهله املصنف 
قال الرابعة الفعالن ال يتعارضان فإن عارض فعله الواجب اتباعه قوال متقدما نسخه وان عارض متأخرا عاما 

  كس وان اختص بنا خصنا قبل الفعل ونسخ عنا بعده وان جعل التاريخ فاألخذ بالقول يف حقنا الستبداده فبالع

التعارض بني الشيئني هو تقابلهما على وجه مينع منهما مقتضى صاحبه والتعارض بني الفعلني غري متصور ألهنما وان 
الوقت خبالفه ألن األفعال ال عموم هلا ولو  تناقض حكمهما فيجوز ان يكون الفعل يف ذلك واجبا ويف مثل ذلك

فرض مع الفعل األول قول مقتض الوجوب تكراره فالفعل الثاين قد يكون ناسخا أو خمصصا لكن ذلك القول ال 
للفعل فاملتعارض بني الفعلني ممتنع بل أما ان يقع بني قولني أو قول وفعل وحمل الكالم يف األول كتاب التعادل 

  والتراجيح 
  ا الثاين فذكره هنا وله أحوال ألنه إما ان يكون القول متقدما أو متأخرا أو جيهل احلال وام

قوله قوال متقدما هذا هو احلال األول ومجلة القول فيه انه عليه السالم إذا فعل فعال وقام الدليل على وجوب اتباعه 
كقوله مثال صوم يوم عاشوراء واجب علينا مث فيه فإنه يكون ناسخا للقول املتقدم عليه سواء كان ذلك القول عاما 

  انا نراه افطر فيه وأقام الدليل على اتباعه فيه أم كان خاصا به أم خاصا بنا 
قوله فإن عارض متأخرا هذا هو احلال الثاين فإذا كان القول متأخرا عن الفعل الذي دل الدليل على وجوب اتباعه 

ل فال تعارض وتركه املصنف لوضوحه وان دل على وجوب تكرره فيه فإن مل يدل دليل على وجوب تكرر الفع
عليه وعلى أمته فالقول املتأخر إما ان يكون عاما يشمله يشمل أمته فيكون ناسخا للفعل املتقدم كما إذا صام 

عاشوراء وقام الدليل على وجوب اتباعه فيه وجوب تكرره مث قال ال جيب علينا صومه هذا شرح قوله فإن عارض 
  خرا عاما فبالعكس أي يكون الفعل منسوخا عكس حالته االوىل اليت كان فيها ناسخا للقول متأ

واما ان يكون خاصا به عليه السالم كقوله يف املثال املذكور ال جيب علي صيامه فال تعارض بالنسبة اىل االمة لعدم 
وسالمه عليه وإما ان يكون خاصا بنا  تعلق القول هبم فيستمر حكم الفعل األول عليهم وينسخ يف حقه صلوات اهللا

  كقوله ال جيب عليكم صومه فال تعارض أيضا وحكمه صلى اهللا عليه و سلم مستمر 

واما حنن فريتفع عنا التكليف به مث ان ورد ذلك قبل صدور الفعل منا كان خمصصا مبينا لعدم الوجوب وهذا يتجه 
م اىل ان يبقى واحد وان ورد بعد صدور الفعل كان ناسخا ان يكون بناء على انه جيوز التخصيص يف اللفظ العا

  لفعلنا املتقدم وال يكون ختصيصا إلستلزامه تأخري البيان عن وقت احلاجة 
واعلم ان هذا التفصيل إمنا يأيت إذا كانت داللة الدليل الدال على وجوب اتباع الفعل ظاهرة كاإلتيان بلفظ عام 

ان قلنا املخاطب داخل يف عموم خطابه أو علينا معاشر الناس واما إذا كانت  مثل هذا الفعل واجب على املكلفني
قطعية فال ميكن محل القول املتأخر على التخصيص أصال بل يتعني محله على النسخ مطلقا مث هذا كله فيما إذا كان 

  إلينا لعدم تعلق احلكم بنا  الفعل املتقدم مبا جيب علينا اتباعه كما عرفت واما ان مل يكن كذلك فال تعارض بالنسبة
واما بالنسبة إليه صلى اهللا عليه و سلم فإن الدليل على وجوب تكرر الفعل وكان القول املتأخر خاصا به أو متناوال 

له بطريق النص فيكون القول ناسخا للفعل وان كان بطريق الظهور فيكون الفعل السابق خمصصا هلذا العموم ألن 
  تأخره عن العام  املخصص عندنا ال يشترط



ومل يذكر املصنف ذلك لظهور قوله فإن جهل هذا هو احلال الثالث وهو ان يكون املتأخر منهما اعين من القول 
والفعل جمهوال فان أمكن اجلمع بينهما بالتخصيص أو غريه مجع ألن اجلمع ما بني الدليلني ولو من وجه أوىل من 

  لم املصنف ففيه مذاهب خالفه وان مل يكن اجلمع بوجه ما وفيه تك
أحدها ان األخذ بالقول ألنه مستقل بالداللة موضوع هلا خبالف الفعل فإنه مل يوضع هلا وإن دل فإمنا يدل بواسطة 

  القول فيقلد القول الستلزامه وهذا ما جزم به اإلمام وأتباعه واختاره اآلمدي 
  ني به القول كالصالة واحلج والثاين أنه يقدم الفعل ألنه أوضح الداللة أال ترى انه يب

والثالث الوقوف اىل ظهور التاريخ لتساويهما يف الداللة واختار ابن احلاجب قوال رابعا من هذه الثالثة وهو الوقف 
  بالنسبة إليه صلى اهللا عليه و سلم والقول بالنسبة 

حب الكتاب ألنه قال فاألخذ ترجح القول فيعمل به يف حقنا ال يف حقه بشيء وهذا هو الذي اشعر به اختيار صا
  بالقول يف حقنا وسكت عن حقه صلى اهللا عليه و سلم قال اخلامسة انه عليه السالم قبل النبوة تعبد بشرع وقيل ال 

  املسالة مشتملة على حبثني 
فائدته اىل األول فيما كان صلى اهللا عليه و سلم عليه قبل ان يبعثه اهللا تعاىل برسالته قال امام احلرمني وهذا ترجع 

  ما جيري جمرى التواريخ وقد اختلف العلماء يف ذلك على مذاهب 
األول انه كان قبل النبوة متعبدا بشرع واختاره ابن احلاجب واملصنف وعلى هذا فقيل كان على شريعة آدم وقيل 

نه تشرع من ابراهيم وقيل نوح وقيل موسى وقيل عيسى عليهم وعليه صلوات اهللا وسالمه وقال بعضهم ما ثبت ا
  غري ختصيص 

  واملذهب الثاين انه عليه السالم مل يكن قبل املبعث متعبدا بشيء قطعا 
قال القاضي يف خمتصر التقريب وهذا هو الذي صار إليه مجاهري املتكلمني مث اختلف القائلون هبذا املذهب فقالت 

ه غري ممتنع عقال قال القاضي وهذا ما نرتضيه املعتزلة بإحالة ذلك عقال وذهب عصيبة أهل احلق اىل انه مل يقع ولكن
  وننصره 

واملذهب الثالث التوقف وبه قال امام احلرمني والغزايل واآلمدي وهو املختار وقد اعتمد القاضي على ما ذهب إليه 
بأنه لو كان على ملة القتضى العرف ذكره هلا ملا بعثه نبيا ولتحدث بذلك أحد يف زمانه وبعده وعارض امام 

  رمني ذلك بأنه لو مل يكن على دين أصال لنقل فإن ذلك أبدع وابعد عن املعتاد مما ذكره القاضي احل
قال فقد تعارض األمران والوجهان يقال كانت العادة اخنرقت للرسول صلى اهللا عليه و سلم يف أمور منها انصراف 

ل أمر باالقتباس ويكذبه انتظار الوحي وعدم مهم الناس عن أمر دينه والبحث عنه قال وبعدها األكثر على املنع وقي
  مراجعته ومراجعتنا 

قيل راجع يف الرجم قلنا لإللزام واستدل بآيات أمر فيها فاقتفاء األنبياء السالفة عليهم السالم قلنا يف أصول 
  الشريعة وكلياهتا 

لكالم يف ذلك مع من مل ينف التعبد البحث الثاين يف انه صلى اهللا عليه و سلم هل تعبد بشرع بعد النبوة من قبله وا
  قبل النبوة 

  واما من نفاة قبل النبوة فقد نفاه بعده بطريق أوىل 
وقد ذهب االكثرون من املعتزلة وأصحابنا اىل انه مل يكن متعبدا بشرع أصال مث افترقوا فقالت معتزلتهم ان التعبد 



حبطيطة ونقيصة يف شرعنا ولتضمن ذلك ايضا إثبات بشرع من قبلنا غري جائز عقال زاعمني ان ذلك لو قدر ألشعر 
  احلاجة اىل مراجعة من قبلنا وهذا حط من رتبة الشريعة 

  وقال اآلخرون ان العقل ال حييل ذلك ولكنه ممنوع شرعا واختاره اإلمام واآلمدي 
   وقال قوم من الفقهاء انه كان متعبدا أي مأمورا باالقتباس من كتبهم كما أشار إليه املصنف

وهذا هو اختيار ابن احلاجب وهو معىن قوهلم إذا وجدنا حكما يف شرع من قبلنا ومل يرد يف شرعنا ناسخ له لزمنا 
  التعلق به 

  قال امام احلرمني وللشافعي ميل اىل هذا وبنا عليه أصال من أصوله يف كتاب األطعمة وتابعه معظم أصحابه 
ذهب إليه بعض الفقهاء انه صلى اهللا عليه و سلم كان ينتظر قال يف الكتاب ويكذب هذا املذهب أي يبطل ما 

الوحي وال يقتبس من كتبهم وال يراجعها إذ لو فعل ذلك الشتهر ويكذبه ايضا عدم مراجعتنا إذ لو كان متعبدا 
لوجب على علمائنا الرجوع اىل كتبهم بأسبابه وهذا الوجه هو الذي اعتمد عليه القاضي رضي اهللا عنه وكذلك 

  م احلرمني اما
وقال هو املسلك القاطع فان الصحابة كانوا يترددون يف الوقائع بني الكتاب والسنة واالجتهاد إذ مل جيدوا متعلقا 

  فيهما وكانوا ال يبحثون على أحكام 

ط الكتب املنزلة على من قبل نبينا صلى اهللا عليه و سلم وكذلك من بعدهم من التابعني وتابع التابعني مل يفتقروا ق
يف جزئية وال كلية اىل النصارى واليهود وال التفتوا حنو التوراة واإلجنيل بشفة وال إمياء مع تقابل اإلمارات وتزاحم 
املشكالت ولقد كانوا جيتزون بقياس الشبه وطرق التلويح والترجيع فكان ذلك امجاعا قاطعا وبرهانا واضحا على 

  عدم الرجوع اىل ذلك 
  رائع من قبلنا لبحث علماؤنا عنها كما حبثوا عن مصادر الشريعة ومواردها إذ لو كانوا خماطبني بش

قال القاضي فإن قال اخلصوم بأن ذلك امتنع عليهم من جهة ان أهل األديان السالفة حرفوا وبدلوا ومل يبق من نقلة 
بعد برخيا قيل هلم اجلمع  كتبهم من يوثق به حىت قال أهل التواريخ مل يبق من يقوم بالتوراة بعد عزير وال اإلجنيل

بني هذا السؤال واملصري اىل األخذ بشرع من قبلنا تصريح بالتناقض ألن سياقه حبر اىل انه ال جيب تتبع الشرائع 
املتقدمة ملكان التباسها واندراسها وصريورة التكليف هبا تكليفا باملستحيل لعدم التمكن من الوصول إليه فكأنكم 

العلة وإيضا فلو كان لنا تعلق يف شرع من قبلنا لنبهنا الشرع على مواقع اللبس حىت ال وافقتم املذهب وخالفتم 
  يتعطل علينا مراجعة األحكام 

وأيضا فأنا نقول من أحكام األوائل ما نقل إلينا نقال يقع به العلم فهل اخذ أهل االعصار به وإيضا فان من أهل 
والثقة أعلى الرتبة كعبد اهللا بن سالم وكعب االحبار فهال رجع الكتاب من اسلم وحسن إسالمه وبلغ من األمانة 

للصحابة اىل قوهلما يف االخبار عما مل يبدل من التوارة واعتذر القرايف عن هذا اجلواب األخري بأن الذين اسلموا من 
اال اهنم وجدوا  االخبار وان كانوا عدوال عظماء يف الدين غري أهنم ليس هلم رواية بالتوراة وال سند متصل وليس

  آباءهم يقرؤون هذا الكتاب واجلميع يف ذلك الوقت كفار فال رواية 
ولو وقعت كانت عن الكفار والرواية عن الكفار ال تصح ومن اطلع على أهل الكتاب يف شرائعهم ومطالعة 

  أحواهلم حصل على جزم بذلك 
  ة الرجم ففي الصحيحني واعترض اخلصم بأنه صلى اهللا عليه و سلم رجع اىل التوراة يف قص



من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال ان اليهود جاؤوا اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكروا له 
ان إمرأه منهم ورجال زنيا فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما جتدون يف التوارة يف شأن الرجم قالوا 

بن سالم كذبتم فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية  نفضحهم وجيلدون فقال عبد اهللا
الرجم فقرا ما قبلها وما بعدها فقال له عبد اهللا بن سالم إرفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا 

الرجوع إليها إمنا كان إللزام حممد فأمر هبما النيب صلى اهللا عليه و سلم فرمجا احلديث وهذا اعتراض ضعيف ألن 
اليهود حيث أنكروا ان وجد وجوب الرجم يف التوراة فأقيمت احلجة عليهم بوجود ذلك فيما بني أيديهم وان 

احلكم فيه موافق لشريعتنا ووضح هبتهم وعنادهم ومل يكن ذلك رجوعا من النيب صلى اهللا عليه و سلم اىل التوراة 
وحي إليه لتعذر الوصول اىل ما يف التوراة لعدم اتصال السند عن الثقاة كما ذكره بل يتعني اعتقاد ان ذلك كان ب

  القرايف 
واحتج اخلصم بآيات من الكتاب العزيز يدل على انه صلى اهللا عليه و سلم كان مأمورا باقتفاء األنبياء السالفة 

الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده وقوله  عليهم السالم كقوله تعاىل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وقوله أولئك
ومن يرغب عن ملة ابراهيم اال من سفه نفسه وقوله مث أوحينا إليك ان اتبع وقوله انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 

حيكم هبا النبيون وهو عليه السالم سيد النبيني واجلواب ان املراد بذلك إمنا هو وجوب املتابعة يف األشياء اليت مل 
لف باختالف الشرائع وتلك أصول الديانات وكلياهتا كقواعد العقائد املتعلقة بذات اهللا تعاىل وصفاته والقواعد ختت

العملية املشتركة بني مجيع الشرائع حلفظ العقول والنفوس واألموال واألنساب واألغراض فان قلت ألستم تقولون 
وجوب االتباع فهو املقصد قلت أجاب القاضي يف خمتصر ان هذه الكليات ال جتب عقال وامنا جتب مسعا وإذا ثبت 

التقريب بانا نقول انه تعاىل ما أوجب إن نبيه التوحيد اال ابتداء مث نبه على انه كلفه مبثل ما كلف من قبله قال 
  القاضي رضي اهللا عنه وأقوى ما يتمسك به يف إبطال استدالهلم 

من األنبياء املغيبني قط ال نوح وال ابراهيم وال غريمها ولو كان  انه صلى اهللا عليه و سلم ما حبث عن دين واحد
مأمورا باتباع شريعة لبحث عنها فوضح انه ليس املعىن بأنه شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وأمثال ذلك اال 

  النهي عن اإلشراك وما تابعه من الكليات 
  لهم واعتقد يف التوحيد مثل ما اعتقدوه واما قوله تعاىل فبهداهم اقتده فاملراد به افعل مثل فع

قال القاضي ويدل عليه انه مجع األنبياء عليهم السالم يف هذه اجلملة وحنن نعلم اهنم ال جيتمعون قضية الشريعة 
والذي اجتمعوا عليه هو التوحيد ومعرفة اهللا تعاىل وأمثال ذلك فان قلت لئن استقام لكم ذلك يف اآلية املنطوية عل 

  براهيم عليه السالم باالتباع قلت أجاب القاضي بأنه كما خص ابراهيم خصص نوحا ختصيص ا
وحنن نعلم اختالف ملتيهما واستحالة اجلمع بينهما مجلة فدل ذلك على انه مل يرد اتباع الشريعة وامنا خصص من 

ومنك ومن نوح مع خصص بالذكر تكرميا له وتعظيما قال وهذا كقوله تعاىل وإذا أخذنا من النبيني ميثاقهم 
  اندراجهما يف اسم النبيني ونظائر ذلك يكثر يف الكتاب العزيز فروع 

األول ان قلنا ان شرع من قبلنا شرع لنا فاالختالف السابق يف البحث األول انه هل هو شرع آدم أو نوح أو 
  ابراهيم أو موسى أو عيسى عليهم السالم جل ههنا بعينا 

 ميكن معرفة حكمه من كتاب وال سنة وال استطابة وال استحباب وال غري ذلك مما قرره والثاين إذا وجدنا حيوانا ال
علماء شريعتنا من املأخذ وثبت حترميه يف شرع من قبلنا فهل يستجب حترميه فيه قوالن األظهر انا ال نستصحب 

  وهو قضية كالم عامة األصحاب فان استصحبناه فشرطه ان يثبت حترميه يف 



اب أو السنة ويشهد به عدالن اسلما منهم يعرفان املبدل من غريه كذا ذكره أصحابنا وخيدشه ما شرعهم بالكت
  سلف عن القرايف 

والثالث اختلف الفقهاء يف ان االسالم هل هو شرط يف اإلحصان أم ال ومذهبنا انه ليس بشرط فإذا حكم احلاكم 
يف اإلحصان واستدل أصحابنا حبديث رجم اليهوديني على الذمي احملصن رمجه ومذهب أيب حنيفة ان االسالم شرط 

  املتقدم واعتذر احلنفية عنه رمجهما حبكم التوراة وهذا ضعيف يظهر مبا تقدم فائدة الشرائع املتقدمة ثالثة أقسام 
  األول تعلمه ال من كتبهم ونقل أخبارهم الكفار وال خالف ان التكليف به علينا 

التكليف به وهو ما علمناه بشرعنا انه كان شرعا هلم وامرنا يف شرعنا مبثاله كقوله والثاين ما انعقد االمجاع على 
تعاىل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وقد قال كتب عليكم القصاص يف القتلى وقام دليل الشرع على 

  القصاص 
موضوع اخلالف فاضبط ذلك الثالث ما ثبت انه من شرعهم بطريق صحيح نقبله ومل نؤمن به يف شريعتنا فهذا هو 

  وباهللا التوفيق 
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لبيضاوي: كتاب  األصول ل إىل علم  وصول  ال ملنهاج على منهاج  ا   اإلهباج يف شرح 
لسبكي: املؤلف  لكايف ا ا عبد  بن   علي 

  الباب الثاين

  يف االخبار

  قال الباب الثاين يف االخبار وفيه فصول 
  األول فيما علم صدقه وهو سبعة 

  األول ما علم وجود خمربه بالضرورة أو االستدالل 
  اهللا تعاىل وإال لكنا يف بعض األوقات اكمل منه تعاىل ونزه  والثاين خرب

  الثالث خرب الرسول صلى اهللا عليه و سلم واملعتمد دعواه الصدق وظهور املعجزة على وفقه 
  الرابع خرب كل االمة الن االمجاع حجة 

  اخلامس خرب مجع عظيم عن أحواهلم 
  السادس اخلرب احملفوف بالقرائن 

سام الكالم والقول يف انه حقيقة يف اللساين أو النفساين أو مشترك على اخلالف السابق وقد اخلرب قسم من أق
  يستعمل اخلرب يف غري القول كقوله 

  ختربين العينات ما القلب كامت لكنه جماز لعدم تبادره اىل الذهن 
يث هو حيتمل الصدق وقد سبق الكالم على حد اخلرب يف باب تقسيم االلفاظ واعلم ان اخلرب وان كان من ح

والكذب لكنه قد يقطع بصدقه أو بكذبه ألمور خارجة أو ال يقطع بواحد منهما لفقدان ما يوجب القطع وحينئذ 
  فقد يظن الصدق وقد يظن الكذب وقد يستوي األمران واملصنف تكلم يف فصول فيما 

ى هذه الفصول وقد علمت مما ذكرناه يقطع بصدقه والثاين فيما يقطع بكذبه والثالث فيما يظن بصدقه واقتصر عل
ان اخلرب منحصر يف الصدق والكذب ألنه إما مطابق للواقع وهو الصدق أو ال وهو الكذب وجعل اجلاحظ بينهما 
واسطة فقال الصادق وهو املطابق للواقع مع اعتقاد كونه مطابقا والكاذب غري املطابق مع اعتقاد كونه غري مطابق 

اد يصحبه فليس بصدق وال كذب سواء طابق الواقع أم ال يطابق وهذا قول مزيف عند قال وأما الذي ال اعتق
  اجلماهري 

  الفصل األول فيما يقطع بصدقه وهو سبعة أقسام 
األول اخلرب الذي علم وجود خمربه أي املخرب به وهو بفتح الباء وحصول العلم به قد يكون بالضرورة كقولنا 

  االستدالل كقولنا العامل حادث الواحد نصف االثنني وقد يكون ب
الثاين خرب اهللا تعاىل ألنه لو جاز الكذب عليه لكنا يف بعض األوقات وهو وقت صدقنا وكذبه اكمل منه من جهة 

  الصدق والكذب ان الصدق صفة كمال والكذب صفة نقص وتنزه اهللا تعاىل وتبارك عن ذلك علوا كبريا 
دته العلم انه ادعى الصدق وظهرت املعجزات على يف فقه وذلك داليل والثالث خرب الرسول يف الدليل على إفا

صدقه المتناع ظهور املعجزة على يد الكافر وإذا ثبتت نبوته فكل ما خيرب به صحيح قطعا المتناع الكذب على 



فألنه معصية عندنا األنبياء أما إن فيما كان يتعلق بالتبليغ والتشريع فبإمجاع األمة واما إذا مل يكن متعلقا بالتبليغ 
  وكل معصية من صغرية أو كبرية فهي ممتنعة على األنبياء عليهم السالم 

والرابع خرب كل األمة ألن االمجاع حجة كما سيأيت ان شاء اهللا تعاىل وهذا إمنا يتم عند من يقول ان االمجاع قطعي 
  واما من يقول انه ظين فهو ينازع يف إفادته العلم 

واجلم الغفري عن الصفات القائمة بقلوهبم من الشهوة والنفرة واجلوع والعطش كقول زيد انا اخلامس خرب العدد 
  جائع وعمرو انا ظاميء وخالد أنا 

شاكر وبكر انا داع وهلم جرا فانا نقطع بأنه ال بد فيه من الصدق وانه ليس كذبا ولكنا جنهل الصحيح منه كما انا 
 عليه و سلم صدق وان جهل عينه وال يتومهن املتوهم ان هذا هو التواتر ال نشك يف ان بعض املروي عنه صلى اهللا

  اآليت ان شاء اهللا تعاىل يف آخر الفصل 
وذلك ألن اجلمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب إذا اخربوا فتارة يتفقون يف اللفظ وهو املتواتر وتارة 

به وقع عليه اتفاق كما إذا اخرب واحد عن حامت انه خيتلفون يف اللفظ واملعىن مع وجود معىن كان فيما اخربوا 
اعطى دينارا وآخر انه اعطى مجال وآخر فرسا وهلم جرا فان املخربين وان اختلفوا يف اللفظ واملعىن فقد اتفقوا 

  على معىن كلي وهو االعطاء 
كلي وال جزئي بل كل أحد خيرب وهذا هو التواتر املعنوي وتارة تتغاير االلفاظ واملعاين وال يقع االتفاق على معىن 

عن شان نفسه خبرب يغاير ما اخرب به اآلخر وهم مجع عظيم تقتضي العادة بأنه ال بد فيهم من صادق يف مقاله وهذا 
  هو القسم الذي يتكلم فيه 

عليه ضمنا  فالثابت يف املتواتر ذلك الشيء اخرب به أهل املتواتر ويف املعنوي القدر املشترك وهو كل أمر وقع االتفاق
  ويف هذا القسم أمر جزئي مل يتفقوا عليه 

السادس اخلرب احملفوف بالقرائن ذهب النظام وإمام احلرمني والغزايل واالمام واتباعه منهم املصنف واآلمدي وابن 
  احلاجب انه يفيد العلم وهو املختار وذهب الباقون اىل انه ال يفيد 

السلطان غضب على وزيره وأهانه مث رأى الوزير خارجا من باب داره واحتج األولون بان اإلنسان إذا مسع ان 
على وجهه الذلة واالنكسار واخلوف باد على أعطافه والوجل يلوح من حركاته وسكناته وحواليه األعوان 

كاملرمسني عليه وكالمهم له كالم النظري بعد ان كانوا خدما بني يديه وهم ذاهبون به حنو حبس السلطان وعدوه 
  تصرف فيما كان يتصرف فيه فإنه يقطع بصدق ما مسعه ال يداخله يف ذلك شك وال ريب ي

بل لو ظهر مع هذه القرائن شكا لعد أمحق ورشقته سهام املالم وكذلك إذا وجدنا رجال مرموقا عظيم الشان 
ور ويذكر أنه أصيب معروفا باحملافظة على رعاية املروءات خاسرا رأسه شاقا جيبه حافيا وهو يصيح بالويل والثب

بولد أو والده وشهدت اجلنازة ورؤى الغسال مشمرا يدخل وخيرج فهذه القرائن وأمثاهلا تفيد العلم بصدق املخرب 
  وان كان واحدا 

واعلم ان هذه العلوم احلاصلة على حكم العادات وجدناها مترتبة على قرائن األحوال وهي ال تنضبط انضباط 
  احملدودات حبدودها 

لنا انه ال سبيل إىل جحدها إذا وقعت وهذا كالعلم خيجل اخلجل ووجل الوجل وبسط الثمل وغضب وقد ق
  الغضبان وحنوها مما ال يعد وال حيصى 



واذا ثبتت هذه القرائن ترتبت عليها بديهية ال يأباها ال جاحد ولو رام امرؤ العلم بضبط القرائن ووضعها مبا مييزها 
  يال وكأهنا تدق عن العبارات وتأىب عن من حياول ضبطها هبا عن غريها مل جيد اىل ذلك سب

وقد قال الشافعي رضي اهللا عنه من شاهد رضيعا قد ألقم ثديا من موضع وراى فيه آثار االمتصاص وحركات 
الغلصمة وجرجرة املتجرع مل يسترب يف وصول اللنب اىل جوف الصيب وحل له ان يشهد له شهادة بأنه بالرضاع 

 يثبت شهادته يف بيان الرضاع ولكنه شهد على ما رأى من القرائن يف وصفها واستعان بالواصفني معرفني ولو انه مل
  فبلغ ذكر القرائن جملس القضاء مل يثبت الرضاع بذلك 

وذلك ان ما مسعه القاضي وصفا ال يبلغ مبلغ العيان والذي يقضي باملعاين اىل درك اليقني يدق مدركه عن عبارة 
  الواصفني 

قال امام احلرمني ولو قيل ال زكى خلق اهللا قرحية وأحدهم ذهنا أفضل بني محرة وجه الغضبان وبني محرة املرعوب مل 
  تساعده عبارة يف حماولة الفصل فان القرائن ال تبلغها غايات العبارات 

  دود واهللا اعلم وهبذا يتمهد ما قلناه من ان حصول العلم بصدق املخرب لن يتوقف على حد حمدود وال عدد مع

قال السابع املتواتر وهو خرب بلغت رواته يف الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب وفيه مسائل االوىل 
انه يفيد العلم مطلقا خالفا للسمنية وقيل يفيد عن املوجود ال عن املاضي لنا انا نعلم بالضرورة وجود البالد النائية 

  التفاوت بينه وبني قولنا الواحد نصف االثنني قلنا لالستئناس  واألشخاص املاضية وقيل جند
التواتر لغة هو التتابع وتواتر جميء القوم أي جاؤوا واحدا بعد واحد بفترة بينهما ومنه قوله تعاىل مث أرسلنا رسلنا 

أكثر العقالء تترى أي واحدا بعد واحد بفترة بينهما ويف االصطالح ما ذكره املصنف ويف الفصل مسائل أحدها 
على انه إذا تواتر اخلرب أفاد العلم اليقني سواء كان خربا عن أمور موجودة يف زماننا كاإلخبار عن البلدان البعيدة 

  أو عن أمور ماضية كاألخبار عن وجود األنبياء عليهم السالم وغريهم يف القرون املاضية 
دها نون مث باء آخر احلروف وهم قوم من عبدة األوثان انه وقال السمنية بضم السني املهملة وفتح امليم املشددة بع

  ال يفيد العلم 
  قال القاضي يف خمتصر التقريب وهؤالء قوم من األوائل وال فرق عندهم بني املتواتر واملستفيض واآلحاد 
عامل وجود وفصل قوم فقالوا ان كان خربا عن موجود أفاد العلم وان كان عن ماض فال يفيده لنا أنا بالضرورة ن

البالد النائية كنيسابور وخوارزم واألشخاص املاضية كالشافعي وأيب حنيفة وجنزم بذلك جزما جيري جمرى جزمنا 
  باملشاهدات فيكون املنكر هلا كاملنكر للمشاهدات ومن انكر ذلك فقط سقطت مكاملته ووضحت جماحدته 

مل جنحدها وامنا جحدنا ما تواترت عنه االخبار قلنا وقد قال القاضي فان قالوا احملسوسات ملا كانت معلومة ضرورية 
  جحد احملسوسات السفسطائية وزعموا ان كل ما يسمى حمسوسا فال حقيقة له وامنا رؤيتنا له ختييل كحكم النائم 

  فان قيل هذا املذهب يؤثر عنهم ومل تر طائفة منهم تقوم هبم حجة 

  سمنية ومل نر حزبا وفئة يكثر هبم قال القاضي فيقول كذلك النزال ننقل مذهب ال
واعترض اخلصم بأنا جند التفاوت بني خرب التواتر وغريه من احملسوسات والبديهات كقولنا الواحد نصف االثنني 

  وقيام التفاوت دليل احتمال خيرج عن كونه يقينيا 
ها فلهذا يستأنس العقل واجلواب ان سبب التفاوت احلاصل كثرة استعمال بعض القضايا وتصور طرفها خبالف غري

  ببعضها دون بعض وهذا اجلواب مبىن على ان العلوم ال تتفاوت والذي اختاره كثريون خالفه 



قال الثانية إذا تواتر اخلرب أفاد العلم وال حاجة اىل نظر خالفا المام احلرمني واحلجة والكعيب والبصري وتوقف 
له كالبله والصبيان قيل يتوقف على العلم بامتناع تواطئهم على  املرتضى أما لو كان نظريا مل حيصل ملن ال يتأتى

  الكذب وان ال داعي هلم اىل الكذب قلنا حاصل بقوة قريبة من الفعل فال حاجة اىل نظر 
اجلمهور على انه إذا تواتر اخلرب أفاد العلم وال حاجة معه اىل كسب وهو رأي اإلمام واتباعه منهم املصنف واختاره 

  ب وذهب أبو القاسم الكعيب من املعتزلة ابن احلاج
وقال الشيخ أبو اسحاق الشريازي هنا أنه البلخي وكناه أبا مسلم اىل انه كسيب ووافقه ابو بكر الدقاق وأبو 

احلسني ونقله املصنف تبعا لإلمام عن حجة االسالم الغزايل وفيه نظر فالذي نص عليه يف املستصفى ان حتقيق القول 
مبعىن انه ال حيتاج يف حصوله اىل الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع ان الواسطة حاضرة يف  فيه انه ضروري

الذهن وليس ضروريا مبعىن انه حاصل من غري واسطة كقولنا القدمي ال يكون حمدثا واملوجود ال يكون معدوما فانه 
اتفاقهم على االخبار عن هذه ال بد فيه من حصول مقدمتني يف النفس عدم اجتماع هذا اجلمع على الكذب و

  الواقعة وهذا الذي ذكره الغزايل هو احلق وهو الذي اختاره اإلمام واتباعه 

أما امام احلرمني فقد نقل املصنف عنه ايضا انه نظري وهو صرح يف الربهان مبوافقة الكعيب كما نقل املصنف لكنه 
  ارته نزل مذهب الكعيب على حممل يقارب ما ذكره الغزايل وهذه عب

ذهب الكعيب اىل ان العلم بصدق املخربين تواترا نظري وقد كثرت املطاعن عليه من أصحابه ومن عصبة احلق 
والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة املخربين على النظر يف ثبوت اياه جامعة وانتفائها فلم يعن الرجل نظرا عقليا 

  ق انتهى وفكر اسربيا على مقدمات ونتائج فليس ما ذكره اال احل
وإذا احتد رأي امام احلرمني والغزايل وكان هوى رأي اإلمام واجلمهور ونزل مذهب الكعيب عليه كما صنع امام 

احلرمني مل يكن بينهم اختالف وهذا التنزيل هو الذي ينبغي ان يكون وال جيعل املسائلة نزاع وتوقف الشريف 
ملا حصل ملن ليس هو من أهل النظر كالبله والصبيان قال  املرتضى واآلمدي واحتج اجلمهور بأنه لو كان نظريا

  اإلمام وملا حصل علمنا انه ليس بنظري ويف الدليلني نظر 
أما األول فقال النقشواين مننع حصول العلم باملتواتر للصبيان حال طفوليتهم وعدم حصول النظر والتمييز هلم حال 

  ر احلالتني كوهنم مراهقني قال وكذلك نقول يف البلة باعتبا
واما الثاين فألنه يلزم من كونه ضروري العلم بإنه ضروري ضرورة إذ العلم بالشيء ال يستلزم العلم بصفته واحتج 

القائل بأنه نظري بان العام مبقتضاه متوقف على العلم بامتناع تواطؤ املخربين عن الكذب عادة وانه ال داعي هلم 
كان متوقفا على حصول الغري كان نظريا واملتوقف على النظري اىل ان إليه من غرض ديين أو دنيوي واما إذا 

يكون نظريا واجلواب ان هذه املقدمات حاصلة بقوة قريبه من الفعل أعين أنه إذا حصل طرفا املطلوب يف الذهن 
  فمن غري نظر حيصل لضرورة عقيبة 

ان ال يعتقد خالفه لشبهة دليل أو تقليد وان قال الثالثة ضابطة إفادة العلم وشرطه ان ال يعلمه السامع ضرورة و
  يكون سند اخلربين إحساسا به 

ضابط اخلرب املتواتر إفادة العلم فمىت اخرب هذا اجلمع وأفاد خربهم العلم علمنا انه متواتر ومىت مل يفد تبني لنا انه 
يتعذر االستدالل بالتواتر على  غري متواتر أما لفقدان شرط من شروط املتواتر أو لوجود مانع وعند هذا يظهر انه

من مل يعترف حبصول العلم له ضرورة أنه ال مرجع يف حصول شرائطه اال حصول العلم به فمن مل حيصل له العلم ال 



  ميكن االستدالل به عليه ومن قال مل حيصل يل العلم ال يقال له بل حصل لك العلم وشروط املتواتر أربعة 
عامل مبدلوله ضرورة ألن حتصيل احلاصل منزل يف االستحالة منزلة حتصيل املمتنع  أحدها ان يكون السامع له غري

وحنن نضرب لذلك مثاال قائلني ذو العلم بأن النفي واإلثبات ال جيتمعان وال يرتفعان لو اخرب بذلك مل يزدد علما ومل 
  يستفد الثاين 

ليد امام ان كان عاميا وهذا الشرط اعتربه الشريف الثاين ان ال يكون السامع معتقدا خالفه إما لشبهة دليل أو تق
املرتضى واختاره املصنف واحتج الشريف على اشتراطه بأن حصول العلم عقيب التواتر إمنا هو بالعادة ال بطريق 

التقليد فإنه رمبا يتوهم حينئذ انه ال مدخل ملا ذكر من الشرط حىت خيتلف فعله حبسب اختالفه فجاز ان خيتلف ذلك 
تالف أحوال املسلمني فيحصل للسامع إذا مل يكن قد اعتقد نقيض ذلك وال حيصل له إذا اعتقد نقيضه مث أورد باخ

  على نفسه بإنه يلزمكم على هذا ان جيوزوا 
واصدق من أخربكم بأنه مل يعلم وجود البلدان الكبرية واحلوادث العظام باألخبار املتواترة ألجل تقليد أو شبهة 

تلك األشياء وأجاب عنه بأنه ال داعي يدعو العقالء اىل سبق اعتقاد نفي هذه األمور وال شبهة يف  اعتقدها يف نفي
نفي تلك األشياء والتقليد البد وأن ينتهي إىل ما ليس بتقليد دفعا للتسلسل والدور فال يتصور فيه اعتقاد نفي 

نا جازمة مبا اخرب به أهل التواتر وان سبق لنا موجب اخلرب فال جرم انه ال جيوز صدقه وهذا باطل بانا قد جند أنفس
  اعتقاد نفي موجبه 

واعلم ان الشريف رام هبذا االشتراط مراما بعيدا فانه اختذ ذلك ذريعة اىل معتقده فقال وهذا كما انه النص الدال 
  على إمامة علي رضي اهللا عنه متواترا مث 

ص لشبهة أو تقليد ولقد رمى الغرض من أمد بعيد وأوقع مل حيصل العلم به لبعض السامعني العتقادهم نفي الن
اللبيب يف أمر عجاب ما ادري أيتعجب املرء من ذي علم مييل اىل معتقد فيدخل يف الدين أمورا شاخمة وقواعد كلية 

يتوصل اىل إثبات املعتقد احلري هبا وال داعي له اىل ذلك سوى غرضه احلري أو يدعي التواتر يف أمر إذا عرضه 
لى اهل اخلربة باحلديث يف األثر وذوي املعرفة بفنون السرب مل يلب منهم قائال ان ذلك خرب يعد يف اآلحاد فضال ع

عن احلاقه باملتوترات وهذا من هبت الروافض فانه لو كان ملا خفي على أهل بيعة السقيفة ولتحدثت به امراة على 
  يث ولو حافظ واحد مغزهلا وألبداه خمالف أو مواقف وخلرجه من رواة احلد

الثالث ان يكون مستند املخربين يف االخبار وهو اإلحساس باملخرب عنه احلواس اخلمس ألن ما ال يكون كذلك جيوز 
دخول الغلط وااللتباس فيه فال جرمه انه حيصل العلم به وقال امام احلرمني ال معىن الشتراط احلس فإن املطلوب 

د يترتب على احلواس ودركها وقد حيصل عن قرائن األحوال وال اثر للحس صدور اخلرب عن العلم الضروري مث ق
فيها على االختصار فان احلس ال مييز امحرار اخلجل والغضبان عن اصفرار املخوف واملرعوب وامنا العقل يدرك متيز 

ألن ما ذكره  هذه األحوال قال فالوجه اشتراط صدور االخبار عن البديهة واالضطرار هذا كالم امام وفيه نظر
راجع اىل احلس ايضا ألن القرائن اليت تفيد العلم الضروري مستندة اىل احلس ضرورة أهنا ال ختلو عن ان تكون 
حالية أو مقالية ومها حمسوسان وأما القرائن العقلية فهي نظرية ال حمالة فال يتصور التواتر فيها وال تفيد اال علما 

أهل التواتر مبا ال حيصى عدمها عما علموه نظرا مل يفد خربهم علما وكانت نظريا فلو اخرب الزائدون على عدد 
طلبات العقل قائمة اىل قيام الربهان قال امام احلرمني والسبب يف ذلك ان النظر مضطرب العقول وهلذا يتصور 

الدعة واهلوينا من االختالف فيه نفيا وإثباتا فال يستقل جبميع وجوه النظر عاقل والعقالء ينقسمون اىل راكن يف 



برجاء كذا النظر واىل ناظر مث النظار ينقسمون ويتحزبون أحزابا ال ينضبط على أقدام القرائح يف ذكائها وأنقاذها 
  وبالدهتا واقتصادها ومن اعظم أسباب اختالفهم اعتراض 

  ال كذبا القواطع واملوانع قبل استكمال النظر فال يتضمن أخبار املخربين يف صحارى النظر صدقا و
قال وعددهم مبلغا ميتنع تواطؤهم على الكذب وقال القاضي ال يكفي االربعة وإال ألفاد قول كل أربعة فال جيب 
تزكية شهود الزنا حلصول العلم بالصدق او الكذب وتوقف يف اخلمسة ورد بان حصول العلم بفعل اهللا تعاىل فال 

اثنا عشر كنقباء موسى وعشرون لقوله تعاىل ان يكن منكم جيب االطراد وبالفرق بني الرواية والشهادة وشرط 
عشرون صابرون وأربعون لقوله تعاىل ومن اتبعك من املؤمنني وكانوا أربعني وسبعون لقوله واختار موسى قومه 

  سبعني رجال مليقاتنا وثالمثائة وبضعة عشر عدد أهل بدر والكل ضعيف 
غ ميتنع عادة تواطؤهم على الكذب وذلك خيتلف باختالف الوقائع الشرط الرابع ان يبلغ عدد املخربين اىل مبل

والقرائن واملخربين وال يتقيد ذلك بعدد معني بل هذا القدر كاف عند اجلماهري ألنه ال عدد يفرض ألف وألفني اال 
 والكذب منهم غري مستعبد لذي العقل بل املرجع يف حصول هذا الشرط وغريه إىل الوجدان فإن وجد السامع

  نفسه عاملا مبا اخربه به على التواتر علم وجود هذا الشرط وغريه وإال علم اختالل غريه من الشرائط 
وهذا قد تقدم ذكره لكن من هؤالء اجلماهري من قطع يف جانب النفي ومل يقطع يف جانب االثبات فقال بعدم إفادة 

قطع بأن قول االربعة ال يفيد العلم وأتوقف يف عدد معني له وتوقف يف بعضه وهو القاضي رضي اهللا عنه حيث قال ا
اخلمسة واحتج على ذلك بأنه لو حصل العلم خبرب أربعة صادقني حلصل خبرب كل أربعة صادقني ألنه لو مل يكن 

كذلك مع تساوي األحوال والقائلني والسامعني يف مجيع الشروط لزم الترجيح من غري مرجح وألنه لو جاز ذلك 
لم بأحد اخلربين الصادرين عن مجع ال ميكن تواطؤهم على الكذب دون اآلخر ولو حصل العلم جلاز ان حيصل الع

خبرب كل أربعة صادقني لوجب ان يستغين احلاكم فيما إذا شهد عنده أربعة ان فالنا زنا بفالنة عن تزكيتهم ألهنم ان 
لقطع بصدقهم وجب ان حيصل العلم كانوا صادقني وجب حصول العلم بقوهلم فاستغىن عن التزكية وان مل حيصل ا

  بكوهنم كاذبني ألن الغرض ان حصول العلم بالصدق من لوازم قول كل أربعة صادقني 

فمىت مل حيصل العلم بالصدق فقد انتفى الالزم وإذا انتفى الالزم انتفى امللزوم وال ميكن انتفاء حصول العلم النتفاء 
فرض فتعني ان يكون النتفاء الصدق ومىت انتفى الصدق تعني كوهنم شهدوا وال كوهنم أربعة إذ هو خالف ال

الكذب إذ ال واسطة بينهما وحينئذ ال جيب تزكيتهم ايضا للعلم بكذهبم فيخلو عن الفائدة فوضح انه لو أفادت 
  االربعة تزكية شهود الزنا وطلب تزكيتهم واجب بامجاع االمة فبطل األول 

خيفي عدم تأيت هذه الداللة فيها ألنه ان مل يضطر اىل العلم بصدقهم قطع بعدم قال واما اخلمسة فأتوقف فيها إذ ال 
صدقهم وال يلزم من القطع بعدم صدقهم عدم صدق االربعة منهم جلواز ان يكون االربعة منهم شاهد دون اخلامس 

رير حجة فجاز ان تطلب تزكيتهم لبقاء النصاب وهذا خبالف االربعة ألن كذب أحدهم مسقط للحجة هذا تق
  القاضي وحنن نقول له ان عنيت بقولك أتوقف يف اخلمسة يف حصول العلم بقوهلم وعدم حصوله فهو صحيح 

لكن الختصاص الوقفة باخلمسة بل يتأتى ذلك يف األلف واأللفني إذ ال نقطع حبصول العلم بصدقهم وال بعدمه 
 جواز العلم بقوهلم كما يف سائر األعداد وعدم فكان جيب ان نتوقف يف الكل هبذا املعىن وان عنيت به التوقف يف

  جوازه كما يف االربعة فهو غري صحيح 
ألنه إذا مل يثبت فيهم الدليل الدال على عدم جواز حصول العلم بقوهلم جيب إحلاقهم بسائر األعداد اليت جيوز ان 



  حيصل العلم بقوهلم قوله وزاد أي رد قول القاضي بوجهني 
ة وأما قوله يلزم الترجيح من غري مرجح فممنوع ألنه منسوب اىل الفاعل املختار على مذهبنا احدمها منع املالزم

ومذهبه فالعلم احلاصل خبرب املتواتر إمنا هو خبلق اهللا تعاىل ال بطريق التوليد حىت يكون الترجيح من غري ومرجح 
ممنوع ألنه جيوز ان خيتلف يف ذلك عادة اهللا ممتنعا واما قوله اجلاز يف أحد اخلربين عن اجلمع الكثري دون اآلخر ف

تعاىل فاطرد عادته خبلق العلم الضروري عقيب أخبار اجلمع الكثري ومل يطرد ذلك عقيب أخبار اجلمع القليل بل 
  ختتلف فيه عادته فتارة خيلق وتارة ال خيلق 

ف مرة ومل تطرد عادته خبلقه كما ان عادته مطردة خبلق احلفظ عقيب التكرار على البيت الواحد من الشعر أل
  عقيب التكرار عليه مرة أو مرتني 

وثانيهما الفرق بني الرواية والشهادة وذلك ان الشهادة تقتضي شرعا خاصا فتواطؤ الشهود على الكذب يف 
  املشهود عليه غري مستبعد خبالف الرواية 

  وكذلك يشترط يف الشهادة ما ال يشترط يف الرواية 
ذهب اجلماهري وقد ذهب من سواهم من اخلائضني فيه هذا الغزايل اشتراط العدد مث تضايقت قوله وشرط علمت م

مذاهبهم فيه فلم يغادروا فيه على اختالف اآلراء عددا من الشرع هو مربط حكمه أو جار وفقا يف حكاية حال اال 
وسى عليه السالم ألن موسى مال إليه منهم مائل منهم مائل فذهب ذاهبون اىل اشتراط اثين عشر كعدد نقباء م

عليه السالم نصبهم ليعرفوه أحوال بين إسرائيل قال اهللا تعاىل وبعثنا منهم اثين عشر نقيبا وامنا خصهم بذلك املدد 
حلصول العلم بقوهلم وبعضهم شرط عشرين لقوله تعاىل ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني وعلى هذا 

عمر والغوطي لكنهما كما ذكر القاضي يف خمتصر التقريب شرطا مع ذلك ان املذهب العالف وأبو هشام بن 
يكونوا من املؤمنني الذين هم أولياء اهللا ونقل اإلمام اشتراط العشرين عن أيب اهلذيل وبعضهم شرط أربعني مصريا 

بك اهللا ومن اتبعك من اىل عدد اجلمعة ذهابا اىل ان العدد هو الذي نزل فيه قوله سبحانه وتعاىل يا أيها النيب حس
  املؤمنني فنزلت هذه اآلية ملا آمن أربعون من الرجال 

وشرط آخرون من سبعني متسكا بقوله تعاىل واختار موسى قومه سبعني وشرط آخرون من سبعني متسكا بقوله تعاىل 
سر الباء هو ما بني واختار موسى قومه سبعني رجال مليقاتنا وقال قوم ثلثمائة وبضعة عشر عدد أهل بدر والبضع بك

الثالث اىل التسع والذي خمتصر التقريب القاضي والربهان المام احلرمني والوجيز البن برهان واألحكام لآلمدي 
  تقييدا هذا العدد بثالمثائة 

  وثالثة عشر وهو ال يبان ما نقل املصنف ولعل الناظر يف كتب احملدثني جيد اهنم كانوا ثالمثائة رجل ومخسة رجال 
و ايضا غري مباين وذلك ألن الذين خرجوا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة بدر للمقاتلة ثلثمائة رجل وه

ومخسة رجال ومل حيضر الغزوة مثانية من املؤمنني أدخلهم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حكم عداد احلاضرين 
د هذا فان مجاعة من احملدثني ذهلوا عنه حىت حكاه وأجرى عليهم حكمهم فكانت اجلملة ثالمثائة وثالثة عشر فاستف

بعضهم خالفا فقال قيل ثلثمائة وقيل ثلثمائة ومخس رجال كاحلافظ شرف الدين الدمياطي وغريه واجلمع بني 
  القولني ما أشرنا إليه 

قال املصنف تبعا للجماهري والكل ضعيف وهو كذلك ألنا نعارض بعض هذه املذاهب ببعض وال يتجه عند 
  تعارضها ترجيح بعض على بعض 



قال امام احلرمني وإن عن ترجيح فليس من مدلول احلق املقطوع به فان الترجيحات مثراهتا غلبان الظنون يف مطرد 
  العادة وأيضا فإنه ال تعلق لشيء من هذه األعداد باألخبار 

سبة شيء منها القتضاء العلم فال وامنا هي يف قضايا غايات جرت يف حكاية أحوال وليس يف العقل ما يقتضي مبنا
وجه العتبار شيء منها وأيضا فما من عدد مما ذكروه اال وميكن فرض تواطؤهم على الكذب وباجلملة فاألعداد 
اليت متسكوا هبا منقسمة اىل واقع يف أقاصيص وحكايات أحوال جرت وفاقا فكان ال ميتنع ان يقع اقل من تلك 

كام ال تعلق هلا بالصدق والكذب فال معىن للتمسك هبا ويلتحق هبذه املذاهب قول املبالغ واكثر وهي واردة يف أح
  بعضهم باشتراط عدد بيعة الرضوان قال امام احلرمني وهم ألف وتسعمائة 

وقال ضرار بن عمرو ال بد من خرب كل االمة وهو االمجاع حكاه القاضي يف خمتصر التقريب وحكي عن صاحب 
 عبد الرمحن انه اشترط مخسة من املؤمنني الذين هم أولياء اهللا شرط عصمتهم عن الكذب أيب اهلذيل املعروف بأيب

قال وال بد معهم من السادس ليس من األولياء لتلتبس أعياهنم فال يشر اىل واحد منهم أو ال جيوز ان يكون هو 
  السادس قال القاضي وهو مذهب خالف فيه 

حكاه اآلمدي وابن برهان يف وجيزه وقال طوائف من الفقهاء ينبغي أن سائر املذاهب ومنهم من شرط مخسة وأطلق 
  يبلغوا مبلغا ال حتويهم بلد وال حيصرهم عدد قال إمام احلرمني وهو سرف وجماورة حد وذهول عن مدرك احلق 

  قال مث إن اخربوا عن عيان فذاك وإال فيشترط ذلك يف كل الطبقات 
اك وان مل خيربوا عن معاينه اشترط وجود هذا العدد اعين اجلمع الذي يستحيل عدد التواتر أن اخربوا عن معاينه فذ

تواطؤهم على الكذب يف كل الطبقات وهو معىن قول االصوليني ال بد فيه من استواء الطرفني والواسطة وهبذا 
يه و سلم ما اطردت يتبني أن املتواتر قد ينقلب آحادا ورمبا اندرس دهرا فاملتواتر من أخبار الرسول صلى اهللا عل

الشرائع فيه عصرا بعد عصر حىت انتهى إلينا وهذا اإلخفاء فيه قال إمام احلرمني ولكنه ليس من شرط التواتر قال 
بل حاصل ذلك أن املتواتر قد ينقلب آحادا وليس من شرائط وقوع التواتر فال يصح تعبريهم باشتراط استواء 

  الطرفني والواسطة 
اخرب واحدا بأن حامتا أعطى دينارا وآخر انه أعطى فرسا وآخر انه اعطى مجال وهلم جرا تواتر  قال الرابعة مثال لو

  القدر املشترك لوجوده يف الكل 
التواتر قد يكون لفظيا وهو ما سبق وقد يكون معنويا وهو أن جيتمع من ميتنع تواطؤهم على الكذب على األخبار 

ولكن يكون بينها قدر مشترك فيحصل له التواتر لوجوده يف خرب كل عن شيء وتتباين أقواهلم فيما خيربون به 
  واحد ووقوع االتفاق عليه ضمنا إذ الكل خمربون عن ذلك املعىن املشترك ضرورة إخباراهتم عن جزئياته 

ومثال ذلك ما إذا قال زيد أعطى حامت دينارا وقال عمر وأعطى فرسا وقال خالد أعطي مجال وهلم جرا حىت يبلغ 
التواتر فإن يثبت هبذه األخبارات القدر املشترك وهو صدور االعطاء منه ولو ان زيدا ذكر انه اعطى وتصدق  حد

ووهب مرارا وعمرو قال أضاف ووقف وانعم باملال مرارا وهلم جرا لتواتر يف حنو هذه الصورة شأن جمرد االعطاء 
  والكرم 

  الفصل الثاين

  فيما علم كذبه



  علم كذبه وهو قسمان األول ما علم خالفه ضرورة أو استدالال  قال الفصل الثاين فيما
اخلرب املقطوع بكذبه ذكر املصنف انه قسمان األول ما علم بالضرورة خالفه كاألخبار باجتماع النقيضني أو 

  ارتفاعهما أو باالستدالل بأخبار الفيلسوف بقدم العامل 
نعلم انه ال بلدة بني مكة واملدينة اكرب منهما إذ لو كان لنقل  قال الثاين ما لو صح لتوفري الدواعي على نقله كما

وادعت الشيعة ان النص دل على إمامة على ومل تتواتر كما مل تتواتر اإلقامة والتسمية ومعجزات الرسول صلى اهللا 
جزات فلقلة عليه و سلم قلنا االوالن من الفروع وال كفر وال بدعة يف خمالفتهما خبالف اإلمامة واما تلك املع

  املشاهدين 
القسم الثاين اخلرب الذي لو كان صحيحا لكانت الدواعي متوفرة على نقله أما لكونه أمرا غريبا كسقوط اخلطيب 
عن املنرب وقت اخلطبة أو لتعلق اصل الدين به كالنص الذي تزعم الروافض انه دل على إمامة علي بن أيب طالب 

عدم صحته وهلذا انا نقطع بأنه ال بلدة بني مكة واملدينة اكرب منهما وليس  رضي اهللا عنه فعدم تواتره دليل على
مستند هذا القطع اال انه لو كان لتواتر وقالت الشيعة ما ندعيه من النص الدال على إمامة على رضي اهللا عنه مل 

ات رسول اهللا صلى اهللا يتواتر كما لو يتواتر كلمات اإلقامة من أهنا مثىن أو فرادى والتسمية يف الصالة ومعجز
  عليه و سلم اليت مل تتوافر كحنني اجلذع إليه وتسليم احلجر عليه ووقوف 

الشجر بني يديه وتسبيح احلصى يف ميينه مع توافر الدواعي على نقلها فدل ذلك على عدم تواتر ما توافر الدواعي 
التسمية بأهنما من مسائل الفروع وال كفر على نقله ليس دليال على عدم صحته وأجاب عن األولني اعين اإلقامة و

وال بدعة يف خمالفتهما فلم تتوافر الدواعي على نقلها لذلك خبالف اإلمامة فإهنا من األصول وخمالفتها بدعة ومؤثرة 
  يف الفنت فتتوافر الدواعي على نقلها فلما مل تتوافر دل على عدم صحته 

مل تكن حبضرة مجع عظيم فعدم تواترها إمنا هو لقلة املشاهدين فان قلت وعن الثالث ان تلك املعجزات اليت مل تتواتر 
يعارض هذا مبثله فنقول إمنا مل يتواتر النص الدال على إمامة على رضي اهللا عنه لقلة السامعني قلت ما تدعون من 

ل بيعة السقيفة النص ال نعرفه بنقل يف اآلحاد الصحاح فضال عن املتواترات ولو كان له وجود ملا خفي على أه
وحتدثت به امرأة يف خدرها وال ابدات معاضد أو معاند وقد كان األمر إذ ذاك معضال إذنا حيتاج إىل التلويح فضال 
عن النص الصريح ومل يكن عن ابدائه غىن خبالف سائر معجزات النيب صلى اهللا عليه و سلم فانه رمبا اكتفى بنقل 

قلها وخالفه إيب بكر رضوان اهللا عليه مل يكن مؤيدة شوكة قاهرة وامنا كان القرآن الذي هو اشهرها وأعظمها عن ن
  االمر فوضى 

ومن املعلوم ان أمر الواليات من اخطر األشياء يف العادات وال نتسق النفوس إىل شيء تشوقها إىل نقل ما يتعلق 
خر واضح بني ما سألوه من أمر بالواليات ففيها تطري اجلماجم عن الغالصم وهتلك النفوس ويلوح من هذا فرق آ

  اإلقامة وبني اإلمامة 
قال إمام احلرمني وهو من اغمض األسئلة فان بالل كان يقيم بعد اهلجرة اىل انقالب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم إىل رضوانه يف اليوم والليلة مخس مرات مث مل يقع التواتر واختلفت النقلة فنقول اإلقامة شعار مسنون ليس 
بالعظيم املوقع يف العرب والشرع قال إمام احلرمني واملعتمد عندي ان الصحابة هونت أمر اإلفراد والتثنية فلم 

يعتنوا باألشاعة وأشاعوا أفضى إىل الدروس وليس ذلك بدعا فيما ليس من العزائم وهذا ينضم اليه بدع ثارت مع 
  م علي رضي اهللا عنه قريب من مائة سنة تواتر وأصحاب سلطنة واستيالء وقهر فانه جرى يف آخر أيا



دواهي تشيب النواصي واستقر على تغيري ما كان منوطا باألمر اذ كانت اجلماعة واقامة شعارها من أهم ما يهتم به 
األمر مث اهلي الناس عنه ما حدث فقد تقرر واضحا من املقطوع بكذبه خرب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله 

ادعاه الروافض من النص وفساد قول العيسوية ان يف التوراة ان موسى بن عمران عليه السالم  ويتبني به بطالن ما
آخر مبعوث فان هذا لو كان لذكره أخبار اليهود يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وملا آثروا عنه معدال إىل 

سروا واعلم ان املصنف مل يذكر من حتريف نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتبديلهم الذي خانوا به وخ
  املقطوع بكذبه غري قسمني 

وذكر اإلمام ثالثا وهو ما نقل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد استقرار االخبار مث فتش عنه فلم يوجد يف بطون 
يف ينتهض الكتب وال يف صدور الرواة ولقائل ان يقول غاية منتهى املنقب اجللد واملتفحص األلد عدم الوجدان فك

ذلك قاطعا يف عدم الوجود وامنا قصاراه ظن غالب يوجب ان ال يلتفت إىل ذلك اخلرب وان فرض دليل عقلي او 
  شرعي او توفر الدواعي على نقله عاد إىل القسمني املذكورين يف الكتاب 

جزة فيقطع بكذبه قال وذكر إمام احلرمني قسما رابعا فقال مما يذكر من أقسام الكذب ان يتنبأ متنىبء من غري مع
وهذا معضل عندي فأقول ان تنبأ وزعم ان اخللق كلفوا متابعته وتصديقه من غري آية فهذا كذب فان مساقه يفضي 

إىل تكليف ما ال يطلق وهو العلم بصدقه من غري سبيل مؤد إىل العلم فأما إذا قال ما أكلف اخللق اتباعي ولكن 
  له جيب ان أكون فيما إذا كان من ادعى النبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم أوحى إىل فال يقطع بكذبه قلت وهذا ك

  واما بعده فيقطع بكذبه لقيام القاطع على ان ال نيب بعده وهذا راجع إىل القسم األول وهو ما علم خالفه استدالال 
ا ما ال يقبل قال مسالة بعض ما نسب إىل الرسول صلى اهللا عليه و سلم كذب لقوله سيكذب على وألن منه

  التأويل فيمتنع صدوره عنه 
  بعض األخبار املروية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بطريق اآلحاد مقطوع بكذبه لوجهني 

أحدمها انه روي عنه صلى اهللا عليه و سلم انه قال سيكذب علي فان صح هذا احلديث لزم وقوع الكذب عليه 
ونه روي عنه فقد حصل الكذب فيما روي عنه ضرورة ان هذا ضرورة صدقه فيما يقوله به وان مل يصح مع ك

اخلرب من مجلة ما روي عنه لكن على هذا التقدير يتعني املوضوع عليه وهو هذا اخلرب والدعوى كانت مبهمة يف 
بعض غري معني فان قلت تلزم صحته وال يلزم وقوع الكذب يف املاضي الذي هو املدعي ألنه قال سيكذب بصيغة 

فيجوز ان يقع يف املستقبل قلت السني الداخلة على يكذب وان دلت على االستقبال فإمنا تدل على  املضارع
استقبال قليل خبالف سوف كما نصوا عليه وقد حصل هذا االستقبال القليل بزيادة واعلم ان هذا احلديث ال 

  يعرف ويشبه ان يكون موضوعا 
سلم ما ال يقبل التأويل إما ملعارضة الدليل العقلي أو غري ذلك مما  الثاين ان من مجلة ما روي عنه صلى اهللا عليه و

  يوجب عدم قبوله للتأويل فيمتنع صدوره عنه عليه السالم قطعا 
قال وسببه نسيان الراوي أو غلطة أو افتراء املالحدة لننفري العلل سبب وقوع الكذب عليه صلى اهللا عليه و سلم 

رب املسموع أو غري ذلك فرمبا حلمل النسيان على نقص ما خيل باملعىن أو رفع ما اما نسيان الراوي لطول عهد باخل
هو موقوف أو غري ذلك من آفات النسيان واما غلطة بأن أراد النطق بلفظ فسبق لسانه إىل سواه أو وضع لفظا 

أحاديث ختالف العقول مكان آخر ظانا انه يؤدي معناه واما افتراء الزنادقة وغريهم من أعداء الدين الذين وضعوا 
ونسبوها إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم تنفريا للعقالء عن شريعته املطهرة وقد يقع الوضع من متهالك على حب 

اجلاه كما وضعوا يف دولة بين العباس رضي اهللا عنه نصوصا دالة على إمامة العباس وذريته ومن الغواة املتعصبني من 



ع خصومه ومنهم من جوز وضع األحاديث للترغيب يف الطاعة والترهيب عن وضع أحاديث لتقرير مذهبه ودف
املعصية فوقع منه الوضع يف ذلك وأسباب الوضع كثرية ألهنا ختتلف باختالف أغراض الفسقة املتمردين والزنادقة 

  املبتدعني واهللا اعلم 

  الفصل الثالث

  فيما ظن صدقه

 طرفني األول يف وجوب العمل به دل عليه السمع وقال ابن فيما ظن صدقه وهو خرب للعدل الواحد والنظر يف
سريج والقفال والبصري دل الفعل ايضا أنكره قوم لعدم الدليل او للدليل على عدمه شرعا أو عقال وأحاله 

  آخرون واتفقوا على الوجوب يف الفتوى والشهادة واألمور الدنياوية 
ه وال يصدقه وال يكذبه وله احوال ألنه اما ان يترجح احتمال القسم الثالث من اقسام اخلري ما ال يقطع بصدق

صدقه او كذبه كخرب العدل والفاسق او يتساوى كخرب اجملهول وامنا جيب العمل بالقسم األول فلذلك اقتصر على 
احد عند ذكره هنا فقوله العدل احترازا عن القسمني اآلخرين وقوله الواحد احتراز عن املتواتر فان املراد خبرب الو

االصوليني ما مل يبلغ حد التوتر مما ال سبيل اىل القطع بصدقه او كذبه سواء نقله واحد ام مجع منحصرون وقد خيرب 
واحد فيعلم صدقه كالنيب وال يعد ذلك من أخبار االحد ويدخل يف خرب الواحد املستفيض قال اآلمدي وهو ما نقله 

ستفيض وما تلقته االمة بالقبول وقال االستاذ ابو بكر بن فورك اخلرب الذي مجاعة يزيد على الثالثة واألربعة وقيل امل
تلقته االمة بالقبول حمكوم بصدقه قال إمام احلرمني وفصل ذلك يف مصنفاته فقال ان اتفقوا على العمل به مل يقطع 

ان تصحيح االئمة للخرب بصدقه ومحل االمر على اعتقاد وجوب العمل خبرب الواحد وان تلقوه بالقبول قوال ونطقا ف
جيري على حكم الظاهر فإذا اجتمع شروط الصحة اطلق عليه احملدثون الصحة فال وجه للقطع واحلالة هذه قال 
إمام احلرمني مث لو قيل للقاضي لو رفعوا هذا الظن وباحوا بالصدق فماذا تقول لقال جميبا ال يتصور هذا فاهنم ال 

   يصلون اىل العلم بصدقه ولو قطعوا

لكانوا جمازفني واهل االمجاع ال جيتمعون على باطل وقال االستاذ ابو اسحاق املستفيض ما تتفق عليه ائمة احلديث 
وزعم انه يقتضي العلم نظرا واملتواتر يقتضيه ضرورة وضعف إمام احلرمني ما قاله االستاذ بأن العرف واطراد 

املختار ان املستفيض ما يعده الناس شائعا وقد صدر عن  االعتبار اليقتضي الصدق قطعا بل قصاراه غلبه الظن و
  اصل ليخرج الشائع ال عن اصل واقل واملستفيض اثنان وقد حصر املصنف مقصود هذا الفصل يف طرفني 

  احدمها يف وجوب العمل خبرب الواحد قال اجلمهور جيب العمل به مسعا 
ابو احلسني دل عليه العقل مع السمع وقد عرفت يف اوائل وقال امحد بن حنبل والقفال وابو العباس بن سريج منا و

الشرح اعتذار القاضي واالستاذ عمن قضى بداللة العقل على ذلك من اصحابنا اهل السنة كأمحد وابن سريج 
  والقفال ومن الناس من انكر التعبد به وقد انقسموا ما بينهم اىل مذاهب 

  القطع بانه ليس حبجة وهذا معىن قول املصنف لعدم الدليل عليه  االول انه مل يوجد ما يدل على انه حجة فوجب
  والثاين ان الدليل السمعي قام على انه غري حجة وهو راي القاساين وابن داود والرافضة 

والثالث ان الدليل العقلي قام على امتناع العمل به وعليه مجاعة من املتكلمني منهم اجلبائي فإن قلت ما وجه اجلمع 
ع اجلبائي هنا التعبد به عقال واشتراطه العدد كما سيأيت ان شاء اهللا تعاىل النقل عنه فان قضية اشتراطه العدد بني من



القول به قلت قد جياب بوجهني اقرهبما انه اراد خبرب الواحد الذي انكره هنا ما نقله العدل منفردا به دون خرب 
لتواتر وهلذا كانت عبارة إمام احلرمني ذهب اجلبائي اىل ان خرب الواحد املصطلح اعين الشامل لكل خرب مل يبلغ حد ا

الواحد ال يقبل بل ال بد من العدد واقله اثنان والثاين انه جيعله من باب الشهادة واعلم ان القائلني هبذا املذهب 
  حاله احالوا وقد صرح املصنف باملغايرة بني مذهب من منعه عقال ومن احاله حيث قال بعد قوله عقال وا

آخرون وهو وهم مث ان املصنف اشار اىل حترير حمل النزاع بانه ليس من الفتوى والشهادة واالمور الدنياوية كلها 
  بل اطبق علماء االمة على العمل خبرب الواحد يف تلك االمور 

رقة ثالثة والطائفة قال لنا وجوه االول انه تعاىل اوجب احلذر بانذار طائفة من الفرقة واالنذار اخلرب املخوف والف
واحدا واثنان قيل لعل للترجي قلنا تعذر فيحمل على االجياب مبشاركته للتوقع قبل االنذار للفتوى قلنا يلزم 

ختصيص االنذار والقوم بغري اجملتهدين والرواية ينتفع هبا اجملتهد وغريه قيل فيلزم ان خيرج من كل ثالثة واحد قلنا 
لى وجوب العمل خبرب الواحد صرحية يف الرد على من قاله انه مل يقم دليل على ذلك خص النص فيه اقامة الربهان ع

واستنه اىل ما ال يعصم فقال ليس يف العقل ما يوجب ذلك وليس يف كتاب اهللا نص عليه وال سنة متواترة ترشد اليه 
سلك العقلي والسمعي فقد وال مطمع يف االمجاع مع قيام النزاع ويستحيل ان يثبت خرب الواحد واذا احنسم امل

حصل الغرض وقدمنا هذا القائل كالمه على امور هو فيها منازع حبق واضح وهي قوله ان العمل به غري مستند اىل 
  نص كتاب ومانورده من اآلي رادا عليه وال اىل سنة متوترة وال امجاع 
اثبات العمل خبرب الواحد والراي الكالم  وهو ايضا باطل فاهنما قائمان ومها املسلك الذي خيتار االعتماد عليه يف

  على تقرير ما يف الكتاب مث ايضاحهما فنقول استدل على وجوب العمل خبرب الواحد باوجه 
االول قوله تعاىل فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم 

  جب احلذر باخبار طائفة ألنه اوجبه بانذار الطائفة يف قوله حيذرون وجه االحتجاج انه تعاىل او
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم حيذرون وكلمة لعل للترجي وهو حمال يف حقه تعاىل فوجب محله على اجملاز 

  وهو طلب احلذر ألن من الزم 

واالنذار هو االخبار ألنه عبارة عن اخلرب الترجي الطلب وطلب اهللا هو االمر فثبت االمر باحلذر عنه انذار الطائفة 
  املخوف واخلرب داخل يف اخلرب املخوف والطائفة ها هنا عدد ال يفيد قوهلم العلم ألن كل ثالثة فرقة 

  وقد اوجب اهللا تعاىل ان خيرج من كل فرقة طائفة والطائفة من الثالثة واحدا واثنان 
جب به احلذر فاثبت وجوب العمل باخلرب الذي ال يقطع بصدقه ولكن وقول الواحد او االثنني ال يفيد العلم وقد او

يظن صدقه وذلك هو خرب الواحد واعلم ان هذا التقرير مبين على ان املتفقهة هم الطائفة النافرة وأن الضمري يف 
ملراد ان الفرق قوله ليتفقهوا ولينذروا راجع إليها وهذا قول لبعض املفسرين والصحيح ان املتفقهة الفرق املقيمة وا

اليت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينفر من كل فرقة منهم طائفة اىل اجلهاد وتبقى بقيتهم عند رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم ليتفقهوا يف الدين عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم من 

  تفقهة بل هي اليت تنذر اجلهاد فالطائفة النافرة ليست امل
ومما يوضح هذا املتفقهة هو املقيم بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسمع منه ويتلقى عنه واآلية نزلت ألن 

املؤمنني ملا نزلت اآليات يف املختلفني بعد تبوك صار املؤمنون كلما جهز النيب صلى اهللا عليه و سلم فرقة للغزو 
استبقوا اليه فانزل اهللا هذه اآلية واملعىن واهللا اعلم وما كان املؤمنون لينفروا كافة فال نفرت بادروا اىل اخلروج و



  طائفة من كل فرقة منهم لتحصيل التفقه للباقني عند النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  واعترض اخلصم على االحتجاج هبذه اآلية على التقرير املذكور يف الكتاب بثالثة اوجه 

مدلول لعل الترجي ال االجياب واجلواب ما سبق من انه ملا تعذر احلمل على الترجي محل على االجياب  احدمها ان
  ملشاركته للترجي يف الطلب 

وقال يف الكتاب مبشاركته له يف التوقع وليس ذلك مبستقيم اذ يلزم من محل لعل على حقيقتها بعينه ألن التوقع يف 
  حقه تعاىل حمال 

أن املراد باالنذار يف اآلية اخلرب املخوف مطلقا بل املراد به التخويف احلاصل من الفتوى وقول والثاين ال نسلم 
الواحد فيها مقبول اتفاقا كما عرف ويؤيد ذلك انه اوجب التفقه من اجل الفتوى والتفقه امنا يفتقر اليه يف الفتوى 

  ال الرواية 
ار املذكور يف اآلية وهو عام فيه ويف الرواية وختصيص القوم واجلواب انه يلزم من محله على الفتوى ختصيص االنذ

املنذرين بغري اجملتهدين اذ اجملتهد ال يقلد جمتهدا فيما افىت به خبالف ما اذا محل على ماهو اعم من الفتوى فانه ال 
ء التخصيص منه اذا يلزمه التخصيص أما االنذار فألنه اخلرب املخوف وهو اعم من ان يكون بالفتوى او بغريها فانتفا

  محل على ما هو اعم واضح واما القوم فألن الرواية ينتفع هبا املقلد واجملتهد 
اما اجملتهد ففي االستدالل على االحكام واما املقلد ففي االنزجار وحصول الثواب لو نقلها لغريه بل يلزم من 

املراد من الفرقة ثالثة للزم منه ان جيب على كل ثالثة انتفاع اجملتهد هبا انتفاع العامي هبا ألهنا اصله الثالث لو كان 
  ان خيرج منهم واحد للتفقه وذلك باطل باإلمجاع 

واجاب بان ذلك هو ظاهر اآلية اال ان النص يف ذلك خص باإلمجاع النعقاده على ان ال جيب على كل ثالثة ان 
تعبدوا به وإذا خص من هذا الوجه بقي على خيرج منهم واحد بل يكفي فقيه واحد يف خلق كثري إلرشادهم اىل ما 

  عمومه فيما عداه 
قال الثاين انه لو مل يقبل ملا علل بالفسق ألن ما بالذات ال يكون بالغري والثاين باطل لقوله تعاىل ان جاءكم فاسق بنبأ 

  الفتوى  فتبينوا الثالث القياس على الفتوى والشهادة قيل يقتضيان شرعا خاصا والرواية عاما ورد باصل
الدليل الثاين على وجوب العمل خبرب الواحد انه لو مل جيز قبول خرب الواحد يف اجلملة ملا كان عدم قبول خرب الواحد 

  الفاسق معلال بكونه فاسقا والتايل باطل فاملقدم مثله اما بيان املالزمة فإن كون الراوي الواحد واحدا او 

قال واما كونه فاسقا فهو وصف عرضي يطرأ ويزول وان اجتمع يف احملل الزم لشخصه املعني ميتنع انفكاكه عنه ع
وصفان احدمها الزم واآلخر عرضي مفارق وكان كل واحد منهما مستقال باقتضاء احلكم كان احلكم مضافا اىل 

  الالزم ال حمالة ألنه كان حاصال قبل حصول املفارق وموجبا لذلك 
حاصال بسبب ذلك الالزم وحتصيل احلاصل مرة اخرى حمال فيستحيل  وحني حال العرض املفارق كان ذلك احلكم

اسناد ذلك احلكم اىل ذلك املفارق مثاله امليت يستحيل ويستهجن ان يقال ال يكتب لعدم الدواة والقلم عنده ألن 
ناع الكتابة املوت ملا كان وصفا الزما له اىل حني يبعث وكان مستقال بامتناع صدور الكناية عنه مل جيز تعليل امت

  بالوصف العرضي وهو عدم الدواة والقلم 
واذا اردت اعتبار ذلك مثاال باجلزئيات الفقهية قلت خيار اجمللس ثابت لقوله صلى اهللا عليه و سلم املتبايعان باخليار 

يعان باخليار ما مل يتفرقا وهو اسم مشتق من معىن احلكم مهما نيط باسم مشتق من معىن كان معلال به فكأنه قيل املتبا



  ما مل يتفرقا لكوهنما متبايعني 
فإن قال اخلصم حنمل اخليار على خيار القبول فإنه اذا صدر االجياب من البائع ومل يتصل به القبول من املشتري فإن 

 املشتري باخليار بني ان يقبل وان ال يقبل فكذلك البائع باخليار بني ان يثبت على االجياب وان يرجع قلنا له هذا
فاسد ألن قبول البيع حق ثابت له بكونه آدميا ال مبقتضى البيع فهو مستفاد بالذات اعين كونه آدميا فال جيوز ان 

  يستند اىل الوصف العرضي وهو البيع 
واما بيان بطالن التايل فان اهللا تعاىل علل عدم قبول خرب الفاسق بكونه فاسقا يف قوله تعاىل يا ايها الذين آمنوا ان 

  فاسق بنبأ فتبينوا امر  جاءكم

بالتبني اذا كان خرب املخرب فاسقا واحلكم املعلق على الوصف املشتق املناسب يقتضي كونه معلال مبا منه االشتقاق 
وال مراء يف أن الفسق وصف يناسب عدم القبول فثبت مبا ذكرناه ان خرب الواحد لو وجب ان ال يقبل المتنع 

ناه ان خرب الواحد لو وجب ان ال يقبل المتنع تعليل عدم قبول نبأ الواحد بكونه تعليل عدم القبول فثبت مبا ذكر
  فاسقا 

ولكنه قد علل به فوضح ان خرب الواحد ال جيب ان ال يقبل فهو اذا غري مردود فيكون مقبوال يف اجلملة وهو 
الفاسق واملفهوم حجة وهو الغرض ومن الناس من متسك باآلية على وجه آخر وهو ان االمر بالتبني مشروط مبجيء 

قاض بانه اذا مل يكن فاسقا يعمل به واعترض اآلمدي بان املفهوم وان كان حجة لكنه ظين فال يكفي يف باب 
االصول ومن املتمسكني هبذا الوجه الشيخ ابو احلسن رضي اهللا عنه كما نقله القاضي يف خمتصر التقريب يف الكالم 

  قول باملفهوم وقد تقدم الكالم فيه يف مكانه على مفهوم الصفة وذلك يقتضي ان ي
  واملفهوم هنا شرط وصفه فالشرط مستفاد من صيغة ان الصفة مكتسبة من لفظة فاسق 

واعترض على هذا االستدالل بان ما ذكرمت وان دل على ان عدم القبول معلل بكون الراوي فاسقا لكن قوله تعاىل 
بعدم افادته العلم اذ اجلهالة هنا عبارة عن عدم القطع بالشيء ال القطع  ان تصيبوا قوما جبهالة يدل على انه معلل

بالشيء مع كونه ليس كذلك فإن خرب الفاسق ال يفيد ذلك حىت حيسن ان يقال ان تصيبوا قوما جبهالة بل امنا يفيد 
  النوع االول وخرب الواحد العدل يشاركه يف ذلك فوجب ان ال يقبل 

يطلق على العلم والعلم على الظن فاجلهالة واجلهل يستعمل فيما يقابل هذين املعنيني  وأجيب بأن الظن كثريا ما
فاملعىن من اجلهالة هنا ضد العلم الذي مبعىن الظن فتكون عبارة عن عدم الظن فالعمل خبرب الفاسق حتمل جبهاله ألنه 

  ليس فيه علم أي ظن واما العمل خبرب الواحد العدل ليس كذلك 
لث قياس خرب الواحد على الفتوى والشهادة جبامع حتصيل املصلحة املظنونة او دفع املفسدة املظنونة الدليل الثا

  واعترض اخلصم فقال الفرق ان 

الفتوى والشهادة يقتضيان شرعا خاص ببعض الناس وهو املستفيت واملشهود له او عليه خبالف الرواية فاهنا تقتضي 
ويز العمل بالظن الذي هو معرض اخلطأ والصواب يف حق الواحد جتويز شرعا عاما لكل الناس فال يلزم من جت

  العمل به يف حق كافة الناس 
واجيب بان هذا مردود شرعية اصل الفتوى فإنه امر لكل اخللق باتباع الظن وفيه نظر فإن عموم شرع الفتوى 

جة على اجملتهدين فكان العموم فيها ليس كعموم شرع الرواية ألن الرواية تشمل املكلفني أمجعني والفتوى ليست ح
دون العموم يف الرواية وايضا فاملسألة علمية والقياس غري كاف فيها وقد ذكر القاضي يف خمتصر التقريب هذا 



  الوجه اعين القياس على الفتوى والشهادة 
يني وقصاراه ان وقال لست اختار لك التمسك به فانك تكون يف ذلك طاردا وال تستمر وال تلك على سري االصول

يقول لك اخلصم قد ثبت الفتوى والشهادة بداللة قاطعة مل يثبت اخلرب فتلجئك الضرورة اىل ذكر األدلة على 
  وجوب العمل خبرب الواحد هنا تقرير االوجه املذكورة يف هذا الكتاب 

ستدالل على وجوب العمل واملختار عندي يف ذلك طريقة القاضي وعصبته كإمام احلرمني والغزايل وغريمها وهي اال
  خبرب الواحد مبسلكني قاطعني ال مياري فيهما منصف 

احدمها امجاع الصحابة رضي اهللا عنهم على قبول خرب الواحد وذلك يف وقائع شىت ال تنحصر واحادها ان مل تتواتر 
دها اذ حنن على قطع بالقدر فاجملموع منها متواتر ولو اردنا استيعاهبا لطالت االنفاس وانتهى القرطاس فال وجه لتعدا

املشترك منها وهو رجوع الصحابة اىل خرب الواحد اذا نزلت هبم املعضالت واستكشافهم عن أخبار النيب صلى اهللا 
عليه و سلم عند وقوع احلادثات واذا روى هلم تشرعوا اىل العمل به فهذا ما ال سبيل اىل جحده وال اىل حصر 

  االمر فيه 
هم العمل بأخبار اآلحاد فقد ثبت عنهم ردها فأول من ردها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن قيل لئن ثبت عن

  فإنه ملا سلم من اثنني فقال له ذو اليدين اقصرت الصالة 

ام نسيت فلم يعول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على قوله وسأل ابا بكر وعمر ورد ابو بكر الصديق رضوان 
  ة بن شعبة فيما رواه من مرياث اجلد اىل غري ذلك من وقائع كثرية اهللا عليه خرب املغري

قلنا قال القاضي ليس يف شيء معتصم فأما قصة ذي اليدين فدليل على اخلصم فانه صلى اهللا عليه و سلم قبل فيها 
  خرب ايب بكر وعمر 

  القاضي يف خمتصر التقريب واخلصم اذا انكر خرب اآلحاد ينكر خرب الثالثة كما ينكر خرب الواحد هذا جواب 
ومبثله جياب عن قضية املغرية ألن ابا بكر قبله ملا وافقه عليها حممد بن مسلمة ولقائل ان يقول خرب هؤالء الثالثة 

وان مل يفد العلم فقد افاد الظن واذا ظن النيب صلى اهللا عليه و سلم صدقهم حصل القطع بكوهنم صادقني ضرورة 
خيطيء فيجب العمل هبذا الظن وال يقاس عليه ظن من عداه وهذا حبث حسن خيتص بقضية اذ ظنه عليه السالم ال 

ذي اليدين واشبهها ويستفاد منه التفرقة بني ظان وظان وال يقال على هذا ليس ان خرب ذي اليدين بقيد الظن 
صل له الظن ال نبعه ملا مبجرده ألنا نقول من اين لكم الظن حصل للنيب صلى اهللا عليه و سلم خبربه بل نقول لو ح

ذكرناه مث قال القاضي ان ما استروح اليه اخلصم ال يبلغ ان يكون استفاضة خبالف ما اعتمدنا حنن عليه فال يكون 
مقاوما له وهذا صحيح واالنصاف عدم االعتراض بشيء من هذه الوقائع فما من واحدة اال وفيها جواب خيصها 

لنا قضية اجلمع بني ما رويناه ورويتموه ان مت لكم انه يعارضه ان نقول ردوا خرب بل لو مل يعلم اجلواب اخلاص هبا لق
الواحد حيث فقد شرطا من شروطه او حصل الشك فيه بطريق من الطرق وقبلوه حيث سلم عن ذلك وحنن امنا 

  ندعي قبوله حالة السالمة عن معارض او قادح 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يرسل الرسل وحيملهم تبليغ املسلك الثاين السنة وذلك انا نعلم باضطرار من ر

االحكام وتفصيل احلالل واحلرام ورمبا كان يصحبهم الكتب وكان نقلهم اوامر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  على سبيل اآلحاد ومل تكن العصمة الزمة هلم بل كان خربهم يف مظنة الظنون 



  طوعا به متواتر اإلندفاع له إال بدفع التواتر إال مباهت قال إمام احلرمني وجرى هذا مق
قال وهذا مسلك ال يتمادى فيه األجاحد وال يدفعه إال معاند واعترض على هذا املسلك بأنا سلمنا انه صلى اهللا 

ن ذلك عليه و سلم كان ينفذ اآلحاد ولكن مل قلتم ذلك لتبليغ األخبار اليت هي مدارك األحكام الشرعية بل إمنا كا
  بطريق الرسالة والقضاء واخذ الزكاة والفتوى وتعليم األحكام 

سلمنا صحة التنفيذ باألخبار اليت هي مدارك لألحكام ولكن ال نسلم داللة ذلك على ان خرب الواحد حجة بل جاز 
دد التواتر أن يكون ذلك لفائدة حصول العلم املبعوث إليهم مبا تواتر بضم خرب ذلك غري الواحد إليه فان بعث ع

دفعة واحدة متعذر ومتعسر ومع هذه االحتماالت ال يثبت كون خرب الواحد حجة واجلواب ان املصنف املطلع على 
األخبار والسري ال ميتري يف أن اآلحاد الذين كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يرسلهم كان منهم الذاهب للقضاء 

ساله معاذ إىل اليمن وعتاب بن أسيد إىل أهل مكة وعثمان بن واخلارج لتبليغ األحكام والسائر لغري ذلك كإر
العاص إىل الطائف ودحية إىل قصر ملك الروم وعبد اهللا بن حذافة السهمي إىل كسرى وعمرو بن أمية الضمريي 
 إىل احلبشة وبعث إىل املقوقس صاحب اإلسكندرية وايل هوزه بن علي احلنفية وغريهم وامنا بعث هؤالء ليدعوا إىل
دينه وليقيموا احلجة وعلى هذا جرت عادته صلى اهللا عليه و سلم وليس خيفى ذلك على العلماء املربزين بل على 
اجلهال الذين ال خربة هلم بأحوال النيب صلى اهللا عليه و سلم وال ميتري يف اهنم بلغوا أخبارا تلقنها سامعها بالقبول 

وال ملتفت إىل قرينة تساعدها وتصري للظن احلاصل هبا علما بل ال غري ناظر إىل خرب آخر يعضدها ويصريها تواترا 
ميتري احملدث يف ان أهل بقاع كثرية وقرى متفرقة مل تبلغهم األحكام إال مع اآلحاد وعملوا هبا ممتلئني مكلفني مبا 

رده إال متعسف بلغهم على يد اآلحاد منها هذا ما عندنا يف جواب هذين السؤالني وهو جواب يقبله املصنف وال ي
وقال صفي الدين اهلندي ميكن أن جييب عن األول بان اإلفتاء يف الزمان األول يف األغلب إمنا هو برواية األخبار 

الشتراكهم يف العلم مبا يتوقف عليه استنباط األحكام من النصوص كالعلم باللغات والنحو والتصريف وهلذا كانوا 
  يسألون 

لى اهللا عليه و سلم شيئا ويبادرون إىل امتثال اخلرب عند مساعه ولو كان ذلك بطريق عن وقوع الواقعة من النيب ص
  اإلفتاء ملا كان ذلك 

وعن الثاين أنه لو كان كما ذكرمت لكان ينبغي أن ال ينكر عليهم عدم اإلمتثال ما مل يتواتر لكن ذلك خالف املعلوم 
  منه عليه السالم ومن املبعوث 

املتبين واالعتقاد بالظن قلنا ما جلامع قيل الشرع يتبع املصلحة والشرع ال جيعل ما ليس قال قيل لو جاز اتباع 
  مبصلحة مصلحة قلنا منقوض بالفتوى واألمور الدنيوية 

  قد علمت أن املنكرين خلرب الواحد فريقان 
ؤالء تقوم احلجة قال فريق ال ننكره لدليل قائم على منعه بل لعدم دليل على وجوب العمل به وقد ذكرنا ان ه

  عليهم مبا قررناه من الوجوه الدالة على وجوب العمل به 
وقال فريق أن الدليل قام على منعه واحتجوا بأنه لو جاز العمل خبرب الواحد جملرد إفادة الظن جلاز اتباع من ادعى 

تعاىل وصفاته مبجرد الظن نبوة أو رسالة مبجرد ظن صدقه من دون ابداء معجزة وجلاز إثبات االعتقاد كمعرفة اهللا 
  وليس كذلك باالتفاق واملالزمة ثابتة بالقياس 

واجلواب ان القياس ال بد فيه من ابداء اجلامع بني املقيس واملقيس عليه وما اجلامع هنا بني خرب الواحد واالعتقاد 
ها القائلون باآلحاد قلتم إذا اخرب واتباع املتنيبء فإن ابدوا جامعا بان قالوا اجلامع دفع ضرر املظنون وتقريره أنكم أي



الواحد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه أمر هبذا الفعل مثال حصل ظن وجدان األمر وعندنا مقدمة يقينية وهي 
ان املخالفة سبب العقاب فيحصل الظن بأنا لو تركنا لصرنا مستحقني للعقاب فوجب العمل به ألنه إذا حصل الظن 

  رجوح قدم األول الراجح والتجويز امل
وهذا بعينه موجود يف الصورتني اللتني ذكرنامها فنقول الفارق قائم وهو أن االعتقاد والنبوة من أصول الدين 

  واخلطأ فيهما يوجب الكفر والضالل 

  فلذلك اشترطنا القطع فيهما خبالف الروايات املتعلقة بالفروع 
إلمجاع منا ومنكم وإن اختلفنا يف أنه بطريق الوجوب أو بطريق واحتجوا أيضا بأن الشرع على وفق مصاحل العباد با

  االختيار 
  والظن احلاصل من خرب الواحد ال جيعل ما ليس مبصلحة مصلحة فإن الظن عرضة للخطأ والصواب فال يعول عليه 

  واجلواب أن هذا موجود يف الفتوى واألمور الدنيوية مع قيام اإلمجاع على قبول الواحد فيهما 

  اب الثاينالب

  يف شرائط العمل باخلرب

  قال الباب الثاين يف شرائط العمل به وهي إما يف املخرب أو املخرب عنه أو اخلرب أما األول فصفات تغلب 
  ظن الصدق وهي مخس 

  األول التكليف فإن غري املكلف ال مينعه خشية اهللا تعاىل قيل يصح االقتداء بالصيب اعتمادا على خربه بطهره 
  عدم توقف صحة صالة املأموم على طهره قلنا ل

للعمل خبرب الواحد شرائط منها ما هو يف املخرب بكسر الباء وهو الراوي ومنها ما هو يف املخرب عنه وهو مدلول 
  اخلرب ومنها ما هو يف اخلرب نفسه وهو اللفظ 

كذبه وشرائطه عند  فأما األول وهو شروط الراوي فالضابط فيه كونه حبيث يكون ظن صدقه راجحا على ظن
  التفصيل 

  ذكر املصنف أهنا مخس وهو تساهل يف العبارة فإن اخلامس ليس شرطا على املختار عنده وعند اجلماهري 
األول التكليف فال تقبل رواية اجملنون والصيب مراهقا كان أو مل يكن مميزا كان أو مل يكن أما اجملنون والصيب الذي 

تمكن من االحتراز عن اخللل وأما املميز فألن الفاسق إذا مل تقبل روايته مع كونه ال مييز فلعدم الضبط وعدم ال
خياف اهللا وخيشى عقابه فالصيب الذي ال مينعه خشية اهللا وال يردعه رادع ديين لعدم تعلق التكليف به أوىل بأن ال 

  تقبل وقد اعتمد القاضي يف رد رواية 

  ى ذلك يف كتاب التلخيص الصيب على اإلمجاع وفاء بادعاء قيامه عل
  وقال املعلق يف التلخيص بعد هذه الدعوى وقد كان اإلمام حيكي وجها يف صحة رواية الصيب فلعله أسقطه 

قلت والوجه املشار إليه موجود واخلالف معروف مشهور وقد ظهر اختالف الفقهاء يف قبول روايته يف هالل 
  يد فروعا من املذهب دالة على ذلك ان شاء اهللا تعاىل رمضان فلم جيعلوه مسلوب العبارة بالكلية وستز

  فإن قيل أليس يقبل قول املميز يف اخباره عن كونه متطهرا حىت جيوز االقتداء به يف الصالة 



قلنا ذلك ألن صحة صالة املأموم ال تتوقف على صحة صالة اإلمام فإن صالة املأموم ما مل يظن حدث اإلمام 
  حدثه ففي احلقيقة مل يقبل قول الصيب  صحيحة وان تبني بعد ذلك

  فإن قلت أجتعلون الصيب مسلوب العبارة بالكلية ال فرق ما بينه وبني اجملنون والبهيمة قلت هذا هو القاعدة يف أمره 
ويف البذهب فروع ترد نقضا على ذلك وكلها خمتلف فيها ومنها ما هو على وجه ضعيف فمنها قبول قوله يف روايه 

ومنها إذا اخرب الصيب املميز بنجاسة أحد األناءين فأصح الوجهني ال يقبل خربه ومنها إذا شهد صبيان  هالل رمضان
بان فالن قتل فالنا فهل يكون ذلك لوثا فيه وجهان ومأخذ القبول أهنم مجاعة كثرية والغالب أن اتفاقهم يورث 

منها تدبريه وفيه قوالن ومنها أمانه وفيه الظن ومنها صحة بيع االختبار على وجه ومنها وصيته وفيها قولك و
طريقان ومنها إسالمه وأظهر األقوال املنع ولو سلم على قوم ففي وجوب إجابته وجهان مبنيان على صحة إسالمه 

  ومنها إذا قلنا يؤذن له يف األذن يف دخول الدار ومحل اهلدية 
يوكل على خالف فيه لغريه ومنها قال الروياين يف قال الرافعي فقد جعل وكيال وقضية جعله وكيال أن يكون له أن 

  البحر 
قال الزبيدي جيوز توكيل الصيب يف طالق زوجته وغلطه فيه ومنها إذا أعتق يف مرض موته منجزا على نفوذه 

  وجهان يف الكفاية البن الرفعة قال فإن 

لس احلديث ما تقدم فيما إذا أدى يف حتمل مث بلغ وأدى قبل قياسا على الشهادة واإلمجاع على إحضار الصبيان جما
حالة صباه أما إذا حتمل يف صباه وأدى بعد بلوغه ففيه مذهبان حمكيان يف شرح اللمع للشيخ أىب إسحاق وخمتصر 

التقريب للقاضي أصحهما وعليه اجلمهور أن يقبل والدليل على ذلك اإلمجاع على قبول رواية ابن عباس وابن 
  رضي اهللا عنهم من غري تفرقة بني ما حتملوه قبل البلوغ أو بعده الزبري والنعمان بن بشري 

قال القاضي يف خمتصر التقريب مث أن عباس كان ابن سبع ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما بلغ ابن 
اهللا عليه و  الزبري أيضا حلمه يف حياته صلى اهللا عليه و سلم قلت هذا وهم كان ابن عباس ملا تويف رسول اهللا صلى

سلم ابن ثالث عشر سنة وقيل ابن عشر وهو ضعيف وقيل ابن مخس عشرة ورجحه أمحد بن حنبل وأما ابن الزبري 
فإنه ولد بعد عشرين شهرا من اهلجرة فيصح ما ذكره القاضي من أنه مل يبلغ احللم يف حياة النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم واملصنف استدل على مذهب اجلمهور بوجهني 
أحدمها القياس على الشهادة إذا حتملها وهو صغري فإهنا تقبل بإمجاعنا واجلامع أنه حال األداء مسلم بالغ عاقل حيترز 
عن الكذب واعترض عليه بان الرواية تقتضي شرعا عاما فأحتيط فيها خبالف الشهادة وقد جياب بان باب الشهادة 

  أضيق فكانت باالحتياط أجدر 
  على إحضار الصبيان جمالس احلديث وفيه نظر فإن اإلحضار لعله لقصد الربكة  والثاين إمجاع الكل

فائدة الكافر إذا حتمل يف حال كفره مث أدى يف اإلسالم قبل على الصحيح وممن ذكر املسألة من االصوليني القاضي 
  يف خمتصر التقريب واإلرشاد 

فق كاجملسمة إن اعتقدوا حرمة الكذب فإنه مينعه عنه وقاسه قال الثاين كونه من أهل القبلة فنقبل رواية الكافر املوا
  القاضيان بالفاسق واملخالف ورد بالفريق 

الكافر إما أن ال يكون منتميا إىل امللة اإلسالمية كاليهودي والنصراين فال تقبل روايته باإلمجاع وإما ان يكون منتميا 
  إذا قلنا بتكفريهم إليها وهو معىن قولنا من أهل القبلة وذلك كاجملسمة 



فإن علمنا من مذهبهم جواز الكذب أما لنصرة رأيهم أو غري ذلك مل تقبل روايتهم وقد ادعى االتفاق على ذلك 
مدعون وهذا عندي فيه تفصيل فإن اعتقدوا جواز الكذب مطلقا فاألمر كذلك وإن اعتقدوا جوازه يف أمر خاص 

يف الطاعة والترهيب عن املعصية مل يتجه االتفاق إال على رد  كالكذب فيما يتعلق بنصرة العقيدة أو الترغيب
  رواياهتم فيما هو متعلق بذلك األمر اخلاص فقط وإن اعتقدوا حرمة الكذب ففيه مذهبان 

  أحدمها أنه ال يقبل وهو مذهب القاضي أيب بكر والقاضي عبد اجلبار والغزايل واآلمدي واألكثرين 
وأتباعه وأيب احلسني البصري واستدلوا عليه بأن اعتقادهم حرمة الكذب بزجرهم عن والثاين يقبل وهو رأي اإلمام 

  اإلقدام عليه فيحصل ظن صدقه فيجب العمل به 
قال القرايف وفيه نظر فإن من أهل الكتاب من يستقبح الكذب غاية االستقباح ومع ذلك ال تقبل روايته باإلمجاع 

ياسه على الفاسق قاال فإنه أعظم من الفاسق نكرا والفاسق مردود الرواية واحتج القاضيان أبو بكر وعبد اجلبار بق
فليكن هذا هكذا بطريق األوىل وبالقياس على الكافر واملخالف يف امللة جبامع الكفر واجلواب أن الفرق بينه وبني 

أن كفر املخالف  الفاسق جهله بفسق نفسه فيحترز عن الكذب لذلك خبالف الفاسق وأن الفرق بينه وبني املخالف
  اغلظ 

وقد فرق الشرع بينهما يف أمور كثرية ولك أن تقيم هذا جوابا عن اعتراض القرايف الذي أوردنا فنقول إمنا مل تقبل 
  رواية أهل الكتاب وأن استقبحوا الكذب غاية ألن كفرهم اغلظ فكانوا بزيادة اإلهانة أجدر واهللا أعلم 

  نفس متنعها عن اقتراف الكبائر والرذائل املباحة قال الثالث العدالة وهي ملكة يف ال
ومن شروطه أن يكون عدال ومعرفة كون الراوي عدال يتوقف على معرفة العدالة عندنا عبارة عن استقامة السرية 

  والدين وحاصلها يرجع إىل أهنا ملكة يف 

  والبول يف الشارع  النفس متنعها عن إقتراف الكبائر واقتراف الرذائل املباحة كاألكل يف الطريق
والضابط أن كل ما ال يؤمن معه اجلراء على الكذب ويرد به الرواية وماال فال فإن قلت تعاطي الكبرية الواحدة 

والرذيلة الواحدة تقدح وتعبريه بالكبائر والرذائل ينفي ذلك واإلصرار على الصغرية قادح وال ذكر له يف التعريف 
  ائر والرذائل الصادق بواحدة قلت أما األول فاملراد جنس الكب

وأما الثاين فقد قيل هذا من حماسن الكالم ألن الصغرية باإلصرار تصري كبرية فلو ذكر اإلصرار على الصغرية ألطال 
وكرر من غري فائدة فإن قلت التوقي عن الرذائل املباحة من املروءة اليت هي شرط يف قبول الشهادة وليست شرطا 

هنا هو يف العدالة ولرواية نفسها قلت صحيح ولكن ملا كان الغرض الكالم يف مقبول الرواية يف العدالة وكالمكم أ
ذلو امللكة النفسية اليت حيمل ! أخذ يف وصف العدالة شرط القبول وهو تساهل ولو كانت العبارة مقبول الرواية 

  على مالزمة التقوى واملروءة لكانت اشد وأوضح 
  شرط يف قبول الشهادة هي الترقي عن األدناس ومنها ما هو مشترط يف اصل العدالة  مث أعلم أن املروءة اليت هي

ومن جمامع القول يف ذلك ما ذكره القاضي املاوردي إذ قال املروءة على ثالثة أضرب ضرب شرط يف العدالة قال 
و يستقبح فمجانبة ذلك وهو جمانبة ما سخف من الكالم املؤدي إىل الضحك وترك ما قبح من الفعل الذي يلهو به أ

من املروءة املشترطة يف العدالة وارتكاهبا مفسق وضرب ال يكون شرطا فيها وهو اإلفضال باملال والطعام واملساعدة 
بالنفس واجلاه وضرب خمتلف فيه وهو على ضربني عادات وصنائع فأما العادات فهو أن يقتدي فيها بأهل الصيانة 

وتصرفه فال يتعرى من بلد يلبس فيه أهل الصيانة ثياهبم وال يتزع سراويله يف بلد  دون أهل البذلة يف أكله وملبسه



يلبس فيه أهله السراويالت وال يأكل على قوارع الطرق وال خيرج عن العرف يف مضغه وال يغايل بكسرة أكله وال 
  يباشر ابتياع مأكوله ومشروبه ومحله بنفسه يف بلد تتحاماه أهل الصيانة 

  هذا الضرب من املروءة يف شرط العدالة أربعة أوجه  ويف إعتبار
  أحدها أنه خري معترب فيها 

  والثاين أنه معترب فيها وإن مل يفسق 
  والثالث إن كان قد نشأ عليها من صغره مل يقدح يف عدالته وأن استحدثها يف كربه قدحت 

عورته إذا خال وأن يتحدث مبساوئ والرابع إن اختصت بالدين قدحت كالبول قائما ويف املاء الراكد وكشف 
الناس وأن اختصت بالدنيا مل يقدح كاألكل يف الطريق وكشف الرأس بني الناس هذا كالم املاوردي وحتصلنا منه 
على أن املروءة شرط يف أصل العدالة يف الضرب األول ويف الضرب الثاين عند بعضهم فيصبح قول املصنف أن 

  ن قلت يف حد الكبرية أوجه املروءة ركن يف أصل العدالة فإ
  أحدمها أهنا املعصية املوجبة احلد 

  والثاين ما حلق صاحبها وعد شديد بنص كتاب أو سنة 
  والثالث كل جرمية تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة 

توعب يف والرابع كل فعل نص الكتاب على حترميه أوجب يف جنسه حد هذا ما ذكروه يف الضبط والتفصيل مس
  الفقهيات 

  فإن قلت وما املراد بالصغائر وباالصرار عليها قلت أما الصغرية فاملعصية اليت ليست كبرية 
وأما االصرار فقال ابن الرفعة مل أظفر فيه مبا يثلج الصدر وقد عرب عند بعضهم باملداومة وحينئذ هل املعترب املداومة 

غائر سواء كانت من نوع أو أنواع قال الرافعي منهم من مييل كالمه على نوع واحد من الصغائر أم اإلكثار من الص
إىل األول ومنهم من يفهم كالمه الثاين ويوافقه قول اجلمهور من تغلب معاصيه طاعته كان مردود طاعته كان 

  مردود الشهادة قال وإذا قلنا به تضر املداومة على نوع 

تضر قال ابن الرفعة وقضية كالمه أن مداومة النفوع تضر على  واحد من الصغائر إذا غلبت الطاعات وعلى األول
  الوجهني 

  أما على األول فظاهر 
وأما على الثاين فألنه يف ضمن حكايته قال إن اإلكثار من النوع الواحد كاإلكثار من األنواع وحينئذ ال حيسن معه 

  األول مل تضر وإن قلنا بالثاين ضر التفصيل نعم يظهر أثرمها فيم إذا أتى بأنواع من الصغائر إن قلنا ب
  واعلم أن الصغائر كما تصري باإلصرار كبرية كذلك بعض املباحات تصري باإلصرار صغرية 

قال الغزايل يف أثناء كتاب التوبة من إحياء علوم الدين وهو الكتاب األول من ربع املنجيات الصغرية تكرب باملواظبة 
  ة كاللعب بالشطرنج والترمن بالغناء على الدوام وغريه كما أن املباح يصري صغرية باملواظب

فإن قلت هذا التعريف الذي قدمتموه يف العدالة قضيته أن من مل يقدم على كبرية وال رذيلة ومل يكن يف نفسه ملكة 
متنعه عن اقتراف هذين وامنا كف عنهما كفا من غري أن يكون يف نفسه ملكة تدعوه إىل ذلك ال يكون عدال فهل 
يف هذا خمالفه لكالم الفقهاء فاهنم يقولون إن العدل من ال يقدم على كبرية وال يصر على صغرية فال يقدم على ما 

حيرم املروءة وذلك اعم من أن يكون بداعية امللكة النفسية أوال قلت ظاهره املخالفة ولكنا نقول مىت حصلت تلك 



أقدم علمنا أن امللكة حاصلة فإن امللكة مستقلة باملنع فمىت امللكة مل حيصل االقدام على ما خيل بالعدالة ومىت 
  حصلت ال بد وأن حيصل االمتناع 

  فإن قلت هل حيرم تعاطي املباحات اليت ترد هبا الشهادة الخالهلا باملروءة 
لقيه قلت قد حكى ابن الرفعة أن مسع قاضي القضاة تقي الدين أيب عبد اهللا حممد بن احلسن بن رزين يقول بعض من 

  بالشام من املشايخ كان حيكي يف ذلك ثالثة أوجه 

  ثالثها إن تعلقت به شهادة حرمت وإال فال لكن يف البسيط والنهاية اجلزم وبعدم التحرمي وهو الظاهر 
  قال وال تقبل رواية من أقدم على الفسق عاملا وإن جهل قبل 

  قال القاضي ضم جهل إىل فسق 
  قلنا الفرق عدم اجلراءة 

  كانت العدالة شرطا مل جيز قبول رواية من أقدم على الفسق عاملا بكونه فسقا ملا 
وقد حكى اإلمجاع على هذا وهذا واضح إن كان ما أقدم عليه مقطوعا بكونه فسقا واما إن كان مظنونا فيتجه 

  ختريج خالف فيه ان حكى وجه فيمن شرب النبيذ وهو يعتقد حترميه أن شهادته ال ترد 
لبحر وهو الذي مال إىل ترجيحه املتأخرون من األصحاب وال فرق بني الرواية والشهادة فيما يتعلق قال صاحب ا

بالعدالة وان افترقا يف أمور أخر وأما اجلاهل بكونه فسقا فقد جيهل احلال بالكلية ويكون ساذجا واألمر من 
ه ورد شهادته بعد إقامة احلد عليه وجهان املظنونات كما لو شرب النبيذ ساذج ال يعتقد احلل وال التحرمي ففي فسق

حكامها املاوردي يف احلاوي ال بد من جريان مثلهما يف رد روايته على أن الوجهني املذكورين ال بد من فرضهما يف 
  رجل جاهل بالقاعدة املشهورة وهي أن املكلف ال جيوز له أن يقدم على فعل حىت يعرف حكم اهللا فيه 

رسالة اإلمجاع على هذه القاعدة وكذلك حكاه الغزايل مث أهنما أعين الوجهني ال يتجهان إال وقد حكى الشافعي يف ال
خترجيا على حكم األشياء قبل ورود الشرع واملارودي كثريا ما خيرج على ذلك وقد يكون ظانا احلل فتقبل روايته 

  إما ان كان ما اقدم عليه من املظنونات فقد حكى اإلمام فيه االتفاق 
  اهلندي وإال ظهر أن فيه خالفا كما يف الشهادة اذ نقل وجه يف الشهادة أهنا ترد به ولكن الصحيح أهنا ال ترد قال 

قال الشافعي رضي اهللا عنه اقبل شهادة احلنفي وأحده إذا شرب النبيذ وإن كان من القطعيات فكذلك على املختار 
  دي خالفا للقاضي أيب بكر واجلبائي وأيب هاشم وتبعهم اآلم

قال الشافعي أقبل شهادة أهل االهواء إال اخلطابية من الرافضة ألهنم يرون الشهادة بالزور ملوافقيهم لنا إن ظن 
صدقه راجح والعمل بالظن واجب واحتج القاضي ومن حنا حنوه بأن االقدام على الفسق من العامل قبيح موجب 

حا آخر على الفسق وهو اجلهل فإذا منع الفسق مبجرده من للرد واجلاهل إذا قدم عليه كان أوىل بالرد إذ زاد قبي
  القبول فألن مينع واجلهل مضاف إليه أوىل 

وأجاب املصنف بأن الفرق بني من أقدم عاملا ومن أقدم جاهال أن إقدام األول يدل على اجلراءة وقلة املباالة 
اهللا يقول ترك استرشاده يف التشبهات باملعصية فيغلب على الظن كذبه خبالف اجلاهل قلت ولعل القاضي رمحه 

هتاون بالدين فصار فاسقا وهبذه الكلمة اعتل من ذهب إىل تفسيق الساذج الذي ال يعتقد احلل وال التحرمي كما 
  تقدمت حكايته آنفا وهو هنا ابلغ خبالف األمر الظين اجملتهد فيه 
د من حتقق عدمه كالصبا والكفر والعدالة تعرف قال ومن ال تعرف عدالته ال تقبل روايته ألن الفسق مانع وال ب



  بالتزكية وفيها مسائل 
جمهول العدالة ال تقبل روايته عند الشافعي وأمحد وأكثر أهل العلم بل البد من البحث عن سريته باطنا وعليه اإلمام 

  وأتباعه منهم املصنف 
الفسق ظاهر أمثاله ما روى املخالف عن أم  وقال أبو حنيفة يكتفى يف قبول الرواية بظهور اإلسالم والسالمة عن

سلمة أهنا قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربعني يوما وهذا ما رواه أبو سهل 
عن مسة األذرية عن أم سلمة وأبو سهل ومسة جمهوالن ذكره القاضي أبو الطيب ومثل ذلك كثري فإن قيل قد 

  ك أن عبد الرمحن بن وعلة املصري رجل قبلتم اجملهول وذل

  جمهول وقد روى عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أميا أهاب دبغ فقد طهر 
ونقل عن أمحد بن حنبل أنه ذكر له حديثه هذا فقال ومن أبن وعلة قلنا ليس ابن وعلة جمهوال بل هو ثقة روى عنه 

  وثقه ابن معني والعجلي والنسائي وروى له مسلم واألربعة زيد بن اسلم وحيىي بن سعيد وغريمها و
فإن قيل روى خالد بن أىب الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة أهنا قالت بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن 

  ناسخا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال أو قد فعلوها حتولوا مبقديت إىل القبلة وخالد جمهول 
أبو بكر بن املنذر يف كتابه هذا عن أيب ثور قلنا خالد معروف روى له ابن ماجة وروى عنه سفيان بن حسني  وحكى

  ومبارك بن فضالة وغريمها ذكره ابن حبان يف الثقات 
  قال شيخنا الذهيب وما علمت أحدا تعرض إىل لينه 

  بن حنبل قال خمرج هذا احلديث حسن قال  وقال القاضي أبو الطيب ان أبا بكر بن املنذر أجاب عن هذا بأن أمحد
وقال غريه روى عنه خالد احلذاء ومبارك بن فضالة وواصل موىل بن عيينة وهؤالء ثقات فوجب أن يكون خالد 
معروفا وقد استدل املصنف على املختار بأن الفسق مانع من القبول باتفاق فال بد من حتقق ظن عدمه قياسا على 

ع احتمال املفسدة وهذا الدليل فيه نظر ألنا إذا شككنا يف املنافع فاألصل عدمه فقد حصل الصيب والكفر جبامع رف
ظن عدمه بدليل األصل ألن عدم املانع ليس شرطا حىت يشترط حتقق عدمه وكثري من الفقهاء يتخيل انه شرط 

شرط مينع ترتب وليس كذلك بل عدم املانع ليس بشرط وعدم الشرط ليس مبانع ودليله أن الشك يف عدم ال
  احلكم ألن القاعدة أن املشكوكات كاملعدومات فكل شيء 

شككنا يف وجوده أو عدمه جعلنا معدوما فلو كان عدم الشرط مانعا أو عدم املانع شرطا لزم من الشك فيه أن 
با حنيفة إمنا ترتب احلكم ألنه مانع وأن ال نرتبه ألنه شرط فنرتبه وال نرتبه وهذا يوضع بني النقيضني واعلم ان أ

يقبل رواية اجملهول إذا كان يف صدر اإلسالم حيث الغالب على الناس العدالة أما يف هذا الزمان فال صرح به بعض 
املتأخرين من أصحابه مث ذكر صاحب الكتاب من الطريق اليت تعرف هبا العدالة التزكية واخل بذكر االختبار وإن 

 هو إما مبرتبة أو مراتب دفعا للتسلسل ألن مقصود الفصل الكالم يف كان هو األصل إذ ليس مستند التزكية إال
  أحكام التزكية وقد ذكر املصنف فيه أربع مسائل 

  قال األوىل يف شرط العدالة يف الرواية والشهادة ومنع القاضي فيهما واحلق الفرق كاألصل 
  يف اشتراط العدد ويف الرواية والشهادة مذاهب 

  هو رأي بعض احملدثني أحدها يشترط فيهما و
  والثاين ال يشترط بل يكفي فيهما واحد وهو قول القاضي 



والثالث وبه قال األكثرون أن العدد يشترط يف التزكية يف الشهادة دون التزكية يف الرواية وحجته أن الشهادة 
شرطها واليه أشار بقوله نفسها ال بد فيها من العدد فكذلك ما هو شرط فيها والرواية ال يشترط فيها العدد فكذا 

  كاألصل ويؤخذ منه قبول تزكية املرأة والعبد يف الرواية وهو كذلك 
  قال الثانية قال الشافعي رضي اهللا عنه يذكر سبب اجلرح وقيل سبب التعديل وقيل سببهما قال القاضي ال فيهما 

ا ال يكون جارحا ال اختالف قال الشافعي رضي اهللا عنه جيب ذكر سبب اجلرح دون التعديل إذ قد جيرح مب
املذاهب فيه خبالف العدالة إذ ليس هلا إال سبب واحد وألن اجلرح حيصل خبصلة واحدة خبالف التعديل وقيل 

عكسه ألن مطلق اجلرح يبطل الثقة ومطلق التعديل ال حيصل الثقة لتسارع الناس إىل الثناء اعتمادا على الظاهر فال 
  يني السبب فيهما مجيعا أخذا مبجامع كالم الفريقني وقال القاضي ال جيب ذكر السبب بد من سببه وقيل ال بد من تب

فيهما ألنه ان مل يكن بصريا هبذا الشأن مل يصلح للتزكية وإن كان بصريا به فال معىن للسؤال كذا نص عليه يف 
م احلرمني يف الربهان عنه املذهب خمتصر التقريب ونقله عنه اآلمدي والغزايل واإلمام واتباعه منهم املصنف ونقل إما

الثاين وهو اشتراط بيان السبب يف التعديل دون اجلرح وقال انه أوقع يف مأخذ األصول وقال إمام احلرمني واإلمام 
وغريمها أن كان املزكي عاملا بأسباب اجلرح والتعديل اكتفينا بإطالقه فيهما وإن مل يعرف اطالعه على شرائطهما 

  باهبما ويشبه أن ال يكون هذا مذهبا خامسا ألنه إذا مل يكن عارفا بشروط العدالة مل يصلح للتزكية إستخربناه عن أس
  قال الثالثة اجلرح مقدم على التعديل ألن فيه زيادة 

اجلرح يقدم عند التعارض على التعديل أن كان فيه اطالع على زيادة مل يطل عليها املعدل اللهم إال إذا جرحه بقتل 
قت كذا فقال املزكي رأيته حيا بعد ذلك فهنا يتعارضان وهذا إذا كان املعدل واجلارح يف العدد سواء وقد إنسان و

حكى ابن احلاجب مذهبا أهنما يتعارضان وال يترجح أحدمها مبرجح واعلم أن االستدالل باإلمجاع إذا كان قد قام 
  رها اجلارح قد ينفيها املعدل كما حكاه القاضي أقوى احلجج على املدعي ألن الزيادة اليت ذك

فإن قلت لو نفاها كان شاهدا على النفي فال تقبل شهادته قلت إمنا كالمنا يف الرواية فهو خمرب عن النفي واألخبار 
نفيا وإثباتا مقبوال خبالف الشهادة فال يقاس أحدمها باآلخر نعم قال القاضي االخبار عن النفي يضعف وأما إن كثر 

قل عدد اجلارحني فقد صار بعض العلماء إىل أن العدالة يف مثل هذه الصورة أوىل واحلق التسوية فإن عدد املعدلني و
  كل واحد من اجلرح والتعديل يستقل بنفسه لو قدر مفرد فالزيادة ال تقضي بغري ذلك 

ه قال القاضي ونوضحه أن عشرة من الشهود لو شهدوا على ثبوت دين وشهد عالن على ابراء مستحقه عن
  فيقضي باالبراء فإهنما أخربا عما أخرب الشهود عنه وانفراد بزيادة علم وهذا شأن اجلارح مع املعدلني 

  قال الرابعة التزكية أن حيكم بشهادته أو يثين عليه أن يروي عن غري العدل أو يعمل خبربه 

و عدل وما أشبهه وقال بعض للتزكية أربع مراتب أعالها أن حيكم بشهادته وثانيها أن يثين عليه بأن يقول ه
الشافعية ال بد وأن يقول هو عدل على ويل وثالثها إذا روى عنه من ال يروي عن غري العدل فإنه يكون تعديال على 
املختار عند اإلمام واآلمدي كالبخاري ومسلم يف صحيحهما وقيل الرواية تعديل مطلقا وقيل عكسه كما أن تركها 

دلول ما أخرب به ومل ميكن محله على العمل بدليل آخر فهو تعديل وقد نقل اآلمدي ليس جبرح ورابعها إذا عمل مب
االتفاق على ذلك وليس جبيد فإن اخلالف حمكي يف خمتصر التقريب للقاضي وأما ترك العمل مبا رواه هل يكون 

  جرحا 
وانع وتقرر عندنا تركه موجب فقال القاضي يف خمتصر التقريب ان حتقق تركه للعمل باخلرب مع ارتفاع الروافع وامل



اخلرب مع أنه لو كان ثابتا للزم العمل به فيكون ذلك جرحا وإن كان مضمون اخلرب مما يسوغ تركه ومل يتبني قصده 
  إىل خمالفة اخلرب فال يكون جرحا 

  فائدة أطلق اإلمام أن احلكم بالشهادة تزكية كما يف الكتاب 
يرى قبول الفاسق الذي ال يكذب وهو قيد صحيح إال أنه ال خيتص هبذا وقيده اآلمدي إذا مل يكن احلاكم ممن 

  القسم 
  فإن القسم الرابع كذلك 

قال الرابع الضبط وعدم املساهلة يف احلديث وشرط أبو على العدد ورد بقبول الصحابة خرب الواحد قال طلبوا 
  العدد قلنا عند التهمة 

  يؤمن من الكذب واخلطأ فيما رواه وذلك يستدعي حصول أمرين الشرط الرابع من شروط الراوي أن يكون حبيث 
أحدمها الضبط فمن يكون خمتل الطبع ال يقدر على احلفظ أصال ال يقبل خربه البتة وكذا يعتريه السهو غالبا ورب 

  من يضبط قصار األحاديث دون طواهلا لقدرته على ضبط تلك دون هذه فتقبل روايته فيما علم ضبطه إياه 
   ولعله يدخل يف األول عدم التساهل فلو روى احلديث وهو غري الثاين

واثق به مل يقبله وإن كان التساهل يف غري احلديث وحيتاط يف احلديث قبلت روايته على األظهر وإىل ذلك أشار 
  املصنف بقوله يف احلديث 

  وشرط أبو علي اجلبائي يف كل خرب 
  ل يف الزنا إال خرب أربعة كالشهادة عليه وقال كما حكى عنه القاضي عبد اجلبار ال يقب

ونقل القرايف عن كتاب احملصول يف األصول البن العريب أن اجلبائي اشترط يف قبول اخلرب اثنني وشرط على اإلثنني 
إثنني إىل أن ينتهي اخلرب إىل التاسع وهذا الذي قاله مردود بقبول الصحابة خرب العدل الواحد كعمل علي خبرب 

  تعويلهم على خرب عائشة يف التقاء اخلتانني وغري ذلك املقداد و
واحتج باهنم طلبوا العدد يف أماكن فإن ابا بكر رضي اهللا عنه مل يقبل املغرية يف اجلدة حىت رواه معه حممد بن مسلمة 

  ومل يعمل عمر خبرب أيب موسى يف االستئذان حىت رواه أبو سعيد اخلدري وغري ذلك 
  وا العدد إال عند الريبة يف صحة الرواية أما الحتمال نسيان من رواه أو غري ذلك واجلواب أهنم مل يطلب

وهبذا حيصل اجلمع بني قبوهلم تارة وردهم أخرى وحكى ابن األثري يف جامع األصول أن بعضهم اشترط أربعة عن 
  أربعة إىل أن ينتهي اإلسناد 

  رد بأن العدالة تغلب ظن الصدق فيكفي قال اخلامس شرط أبو حنيفة فقه الراوي ان خالف القياس و
  الراوي ال يشترط أن يكون فقيها عند األكثرين سواء كانت روايته خمالفة للقياس أم مل تكن 

وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه يشترط فقهه ان خالفه القياس ألن الدليل حنو قوله ان الظن ال يغين من احلق شيئا وال 
عون إال الظن ينفي جواز العمل خبرب الواحد خالفناه فيما إذا كان الراوي فقيها ألن تقف ما ليس لك به علم ان يتب

االعتماد على روايته أوثق فوجب بقاء ما عداه على األصل رد بأن عدالة الراوي تغلب ظن صدقه والعمل بالظن 
ا إىل قوله فرب حامل فقه واجب كما تقرر وبقوله صلى اهللا عليه و سلم نضر اهللا أمرءا مسع فقالت فوعاها فأداه

  ليس بفقيه فهذا صريح يف الباب 
واما الثاين فال خيالفه قاطع وال يقبل التأويل وال يضره خمالفة القياس ما مل يكن قطعي املقدمات بل يقدم لقلة مقدماته 



  وعمل األكثر والراوي 
ال خيالفه دليل قاطع لقيام اإلمجاع  انقضت شروط املخرب بكسر الباء والكالم اآلن يف شرط املخرب عنه وشرطه أن

على تقدمي املقطوع على املظنون فإن خالفه دليل قاطع فذلك القاطع إما عقلي أو مسعي فإن كان عقليا نظر فإن 
كان ذلك اخلرب قابال للتأويل القريب الذي طرق أذن من هو أهل اللسان مسعه ومل ينب عنه طبعه وجب تأويله مجعا 

  بني الدليلني 
 قطعنا بأنه مل يصدر من الشارع ألن الدليل القطعي ال حيتمل الصرف عما دل عليه بوجه من الوجوه ال وإال

بالتخصيص وال بالتأويل إال بغريمها فيجب القطع بأنه مكذوب على الشارع ضرورة أن الشارع ال يصدر عنه 
يكن اجلمع بينهما فاحلكم كما  الكذب ولو صدر عنه هذا للزم صدور الكذب وهو حمال وإن كان مسعيا فإن مل

  سبق 
هذا إذا علم تأخري املظنون عن املقطوع أو جهل التاريخ إذ ال جيوز احلمل على النسخ فان نسخ املقطوع باملظنون 

غري جائز شرعا فإن علم تأخري املقطوع عنه محل على أنه منسوخ وال يقطع بكذبه وإن كان اجلمع غري ممكن لتحقق 
  شرط النسخ 

يفارق ما حنن فيه الصورة اليت جتهل التاريخ فيها فإنه وإن أمكن يف تلك الصورة أن حيمل على أن املظنون  وهبذا
منسوخ باملقطوع لكن مل يتحقق شرط النسخ فال يقطع به مبجرد االحتمال فإن اآلفات العارضة للراوي من كذب 

ل على النسخ مع عدم حتقيق شرطه هذا شرط ونسيان وغريمها حمتملة بل رمبا يكون احلمل عليها أهون من احلم
  خرب الواحد 

وأما ما ظن أنه شرط له وليس كذلك فمنه إذا عارض خرب الواحد القياس فأما أن يقتضي أحدمها ختصيص اآلخر 
ألن فيخصيص العلة وخرب الواحد بالقياس جائز وأن تباينا من كل وجه وفيه كالم املصنف فينظر يف مقدمات 

  ت بدليل قطعي قدمنا القياس على خرب الواحد وذلك واضح القياس فان ثب
وإن مل تكن مقدمات القياس قطعية فإن كانت كلها ظنية قدم اخلرب لقلة مقدماته وال يتجه أن يكون هذا حمل خالف 
وإن كان كالم بعضهم وهو طريقة اآلمدي يقتضي أنه من صور اخلالف لكنه بعيد وإن كان البعض قطعيا والبعض 

فمفهوم كالم املصنف أن خرب الواحد مقدم أيضا وهو قول الشافعي رضي اهللا عنه واختيار اإلمام ومجاعة وقال  ظنيا
  مالك القياس راجح 

وقال عيسى بن ابان إن كان الراوي ضابطا عاملا قدم خربه وإال كان يف حمل االجتهاد وتوقف قوم املختار عندنا ما 
فإن كانت إمارة القياس أقوى وجب املصري إليها وإال فبالعكس وإن استويا يف  ذهب إليه أبو احلسني وهو أنه جيتهد

إفادة الظن فالوجه ما ذهب إليه الشافعي ومنه عمل أكثر األمة بعض األمة خبالف خرب الواحد أي ال يوجب رده 
  ألن اكثر األمة بعض األمة 

خالف إذا ندر فالالئق مبذهبه أن يرد به اخلرب واما وقول بعض ليس حبجة ومن يقول اتفاق األكثر إمجاع وال عربة بامل
عندنا فال لكن قول األكثر من املرجحات فيقدم عند التعارض مبعىن أنه إذا عارض خرب الواحد خرب آخر مثله 

متعضد بعمل األكثر قدم على اآلخر الذي ليس معه عمل األكثر ومنه عمل راوي اخلرب خبالفه أي خبالف ظاهر 
  جب رده اخلرب ال يو



كما أشار إليه بقوله والراوي عطفا على عمل األكثر أي وال يضره خمالفة الراوي وهل املراد بالراوي الصحايب أو 
أعم من ذلك فيه الكالم املتقدم يف أثناء اخلصوص وذهب أكثر احلنفية إىل أن عمل الراوي خبالف اخلرب يقدح يف 

عبد اجلبار وأبو احلسني إن مل يكن ملذهبه وتأويله وجه إال أنه علم اخلرب وال جيوز األخذ إال بعمل الراوي وقال 
بالضرورة أنه عليه السالم أراد ذلك الذي ذهب إليه من ذلك اخلرب وجب املصري إليه إن مل يعلم ذلك بل جوزنا أن 

  يكون قد صار إليه لنص أو قياس وجب النظر يف ذلك 
  مل يقتض ذلك مل يطلع على مأخذه وجب املصري إىل ظاهر اخلرب  فإن اقتضى ما ذهب إليه وجب املصري إليه وان

وذلك ألن احلجة إمنا هي يف كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال مذهب الراوي وظاهر كالمه صلى اهللا عليه 
  و سلم يدل على معىن غري ما ذهب إليه الراوي فوجب املصري إليه وعدم االلتفات إىل مذهب الراوي 

  ما الثالث ففيه مسائل األوىل أللفاظ الصحايب سبع درجات قال وأ
  األوىل حدثين وحنوه 

  الثانية قال االحتمال التوسط 
  الثالثة أمر الحتمال اعتقاده ما ليس بأمر أمرا والعموم واخلصوص والدوام والالدوام 

  وألن غرضه بيان الشرع الرابعة أمرنا وهو حجة عند الشافعي ألن من طاوع أمرا إذا قاله فهم منه أمره 
  اخلامسة من السنة وعن النيب عليه السالم 

  السادسة قيل للتوسط 
  السابعة كنا نفعل يف عهده 

  هذا هو الثالث من شرائط العمل خبرب الواحد وهو الكالم يف اخلرب وفيه مسائل 

ا وهو قوله درجات الدرجة األوىل األوىل يف بيان ألفاظ الصحايب ومراتبها وقد أتى املصنف رمحه اهللا بلفظ جامع هل
أن يقول حدثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنوه مثل مسعت وأخربين أو شافهين فهذا خرب عن الرسول صلى 

  اهللا عليه و سلم واجب القبول انفاقا 
صرحيا  الثانية أن يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا فهذا ظاهرة النقل فيكون حجة لكنه ليس نصا

  الحتمال أن يكون قد وصل إليه بواسطة فتكون مرتبته دون األوىل 
الثالثة أن يقول أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بكذا وهنى عن كذا فهذا يتطرق إليه هذا االحتمال مع احتمال آخر 

يدوم أوال فرمبا اعتقد وهو احتمال ظنه ما ليس بأمر أمرا وأيضا فليس فيه أنه أمر الكل أو البعض وألن األمر به 
شيئا ال يوافق اجتهادنا وقول املصنف الحتمال تعليل لكونه دون الدرجة الثانية لكن الظاهر من حال الصحايب أنه 
إمنا يطلق هذه اللفظة إذا تيقن املراد لذلك ذهب األكثرون إىل أنه حجة وخالف داود الظاهري وبعض املتكلمني 

  عن داود أنه صار إىل التوقف يف ذلك وإىل التوقف مال اإلمام والقاضي يف خمتصر التقريب حكى 
الرابعة ان يبين الصيغة للمفعول فيقول أمرنا بكذا أو هنينا عن كذا أو وجب علينا كذا وما أشبه ذلك والذي عليه 

و الرسول الشافعي رضوان اهللا عليه وأكثر األئمة وهو اختيار اإلمام واآلمدي أن ذلك يفيد أن اآلمر والناهي ه
صلى اهللا عليه و سلم فيكون حجة وذهب الصرييف والكرخي وغريمها إىل أن ذلك متردد بني أمر اهللا الذي اشتمل 

  عليه كتابه املنزل وأمر الرسول صلى اهللا عليه و سلم 
كون وأمر كل األمة أو بعض الوالة وبني أن يكون قال ذلك استنباطا لقياس أو غريه حبسب تأدية اجتهاده فال ي

  حجة وأصبح األولون بوجهني 



أحدمها أن من لزم طاعة رئيس فإنه إذا قال أمرنا بكذا فهم منه أمر ذلك الرئيس ال يفهم ممن يقول يف دار السلطان 
  أمرنا بكذا إال أن األمر السلطان 

وأما محله على والثاين أن غرض الصحايب تعليمنا الشرع فيجب محله على من صدر الشرع عنه دون االئحة والوالة 
أمر اهللا فمنتف ألن أمر اهللا تعاىل ظاهر للكل ال يستفاد من قول الصحايب ومحله على اإلمجاع متعذر ألن ذلك 
الصحايب من األمة وهو ال يأمر نفسه وامنا قلنا إن هذه املرتبة دون الثالثة الحتماهلا ما حتتمل تلك مع زيادة ما 

  ذكرناه 
  ا وهو حجة عند مجاعة جيب محله على سنة الرسول صلى اهللا عليه و سلم اخلامس أن يقرر من السنة كذ

  وهذا ما عليه اإلمام واآلمدي واملتأخرون وخالف الكرخي والصرييف واحملققون كما ذكر إمام احلرمني يف الربهان 
يف ذلك وقد وقال املازري أحد قويل الشافعي أنه ليس حبجة وحكى القاضي يف خمتصر التقريب اختالف أصحابنا 

  قال الشافعي يف القدمي إن املرأة تعاقل الرجل إىل ثلث الدية أي تساوي يف العقل 
فإن زاد الواجب على الثلث صارت على النصف وذكر أن هذا القول القدمي مرجوع عنه وأن الشافعي رضي اهللا 

مت انه يريد سنة أهل املدينة عنه قال كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه ويف نفس منه شبهة حىت عل
فرجعت عنه وهذا من الشافعي يدل على أن قوله من السنة ظاهر يف أن املراد به سنة الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

  ما مل يقم دليل على أن املراد سنة البلد أو غري ذلك 
وغريه وحجة األولني ما  ويدل أيضا على أن هذا ال خيتص بالصحايب بل يعم كل متكلم على لسان الشرع كمالك

تقدم يف أمرنا وهنينا وهذه الدرجة دون الرابعة الحتماهلا ما حنتمل تلك مع زيادة احتمال سنة البلد أي طريقتها أو 
  غري ذلك 

وإمام احلرمني قال إهنا مبثابة تلك وكأنه رأى هذا األحتمال مرجوحا لبعده من املتكلم على لسان الشريعة ومالك 
وإن كان قد وقع منه قوله من السنة مع إرادته سنة البلد فما ذلك إال ألن إمجاع املدينة عنده حجة  رضي اهللا عنه

  فكانت 

  طريقها عنده من السنة فلذلك أطلق قوله من السنة وأراد سنة املدينة وال يقع منه ذلك يف بلد غريها 
قوم بظهوره يف إنه مسعه من النيب صلى اهللا  السادسة أن يقول عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واختلفوا فيه فقال

عليه و سلم فيكون حجة وهو رأي املصنف وصفي الدين اهلندي وأما اإلمام وغريمها من اتباعه فلم يرجح أحد 
  منهم شيئا 

السابعة ان يقول كنا نفعل يف عهده صلى اهللا عليه و سلم كذا وكانوا يفعلون كذا ومنه قول عائشة رضي اهللا عنها 
  نوا ال يقطعون يف الشيء التافه واألكثرون على أنه حجة وهو اختيار اآلمدي كا

ومقتضى اختيار اإلمام هنا إال أنه جعله مرتبة سابعة كما فعل املصنف ومل يصرح يف السادسة بترجيح وقضية تقدميها 
النيب صلى اهللا عليه و  ترجيحها وحجة االكثرين أن قوله كنا نفعل وكانوا يفعلون ظاهر يف فعل اجلماعة وتقرير

سلم ألن قصد الصحايب بيان الشريعة وهذه الدرجة دون اليت قبلها الختصاصها باحتمال أن يكون فعل بعضهم ومل 
يطلع عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم ألن قصد الصحايب واعلم أن كالم املصنف رمبا يوهم توقف االحتجاج بقول 

د النيب صلى اهللا عليه و سلم وفيه خمالفة لكالم غريه والذي عندي يف ذلك ان الصحايب كنا نفعل على تقييده بعه
  هلذه الدرجة ألفاظا 



  أعالها أن يقول كنا معاشر الناس أو كانت الناس تفعل ذلك يف عهده صلى اهللا عليه و سلم 
   وهذا ما ال يتجه يف القول بكونه حجة خالفا لتصرحيه بنقل االمجاع املتعضد بتقرير النيب

والثانية كنا نفعل يف عهده صلى اهللا عليه و سلم وال يصرح جبميع الناس فهذه دون ذلك ألن الضمري يف قوله كنا 
  حيتمل أن يعود على طائفة خمصوصة 

والثالثة أن يقول كان الناس يفعلون كذا وال يصرح بعهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فهذه دون الثانية من جهة 
صلى اهللا عليه و سلم وفوقها من جهة تصرحيه جبميع الناس فيحتمل أن يقال لتساويها وإال ظهر  عدم التصريح بعده

رجحان تلك ألن التقييد بعهد النيب صلى اهللا عليه و سلم ظاهر يف أنه قرر عليه وتقريره تشريع سواء كان لواحد 
  أو جلماعة 

  فيه من اخلالف ما هو معروف وأما هذه فغايتها أهنا ظاهرة يف نقل االمجاع خبرب الواحد 
والرابعة أن يقول كنا نفعل كذا وكانوا يفعلون كذا وهي دون الكالم لعدم التصريح بالنيب صلى اهللا عليه و سلم 

ومما يعود عليه ضمري قوله كنا وكانوا فهذه طرق الصحايب يف نقل احلديث النبوي والصحايب عند األكثرين هو من 
و سلم وصحبه وحلظة سواء روي عنه أو مل يرو وقيل من طالت صحبته وإن مل يرو وقيل رأي النيب صلى اهللا عليه 

من طالت صحبته وأخذ عنه العلم وروي وتثبت الصحة بالنقل أو بالتواتر أو اآلحاد وبقول املعاصر العدل أنا 
ملا يف ذلك من دعواه صحايب أو رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وصحبته ومن الناس من توقف يف ثبوهتا بقوله 

رتبة لنفسه وهو توقف ظاهر فإن املرء لو قال أنا عدل مل يلتفت إىل مقاله لدعواه لنفسه خصلة شريفة فكيف إذا 
  ادعى الصحبة اليت هي فوق منصب العدالة بأضعاف مضاعفة فهذا ما جيب التوقف فيه 

ويقول له هل مسعت فيقول نعم أو أشار أو سكت قال الثانية لغري الصحايب أن يروي إذا مسع الشيخ أو قرأ عليه 
  وظن إجابته عند احملدثني أو كتب الشيخ أو قال مسعت ما يف هذا الكتاب أو جييز له 

  هذه املسألة يف رواية غري الصحايب وذلك أيضا على سبع مراتب 
غري أمال وسواء كان من  األوىل أن يسمع من لفظ الشيخ فيلزمه العمل باخلرب مث هو ينقسم إىل أمال وحتديث من

  حفظه أو من كتابه وهذا القسم ارفع األقسام عند اجلماهري 
وللسامع يف هذا القسم أن يقول أخربين وحدثين او مسعت أو أخربنا أو حدثنا وهذا إن قصد الراوي إمساعه إما 

له أن يقول أال مسعته  خاصة أو كان يف مجع قصد الراوي إمساعهم وإن مل يقصد الشيخ إمساعه ال يف وحدة فليس
حيدث عن فالن سأل اخلطيب أبو بكر احلافظ شيخه احلافظ أيب بكر الريقاين عن السر يف كونه يقول فيما رواه هلم 

  عن أيب القاسم عبد اهللا بن إبراهيم اجلرجاين االبتذويب مست مسعت وال يقول حدثنا وال أخربنا فذكر له أبا 

الرواية وكان الربقاين جيلس حبيث ال يراه أبو القاسم وال يعلم حبضوره فيسمع  القاسم كان مع علو قدره عسرا يف
  منه ما حيدث به الشخص الداخل عليه وحده 

الثانية أن يقرأ عليه وأكثر احملدثني يسمعون القراءة على الشيخ عرضا من حيث أن القارئ يعرض على الشيخ ما 
  لها هل مسعت يقرأه ويقول له بعد الفراغ من القراءة أو قب

فيقول الشيخ نعم أو يقول بعد الفراغ األمر كما قرىء علي وال خالف أهنا رواية صحيحة إال ما كحى عن بعض 
من ال يعتد خبالفه واختلفوا يف أهنا مثل السماع من لفظ الشيخ يف املرتبة أو دونه أو فوقه والصحيح ترجيح 

  رتبة ثانية السماع من لفظ الشيخ واحلكم بأن القراءة علته م



وهو مذهب مجهور أهل املشرق وللقارئ هنا أن يقول قرأت على فالن وللسامع أن يقول قريء عليه وأنا أمسع فأقر 
  به وله أن يقول حديثا قراءة عليه أو أخربنا قراءة عليه وأما إطالق حدثنا وأخربنا ففيه مذاهب 

  حيىي وأمحد بن حنبل والنسائي أحدها املنع منهما مجيعا وبه قال ابن املبارك وحيىي بن 
  والثاين التجويز وأنه كالسماع من لفظ الشيخ يف جواز إطالق حدثنا وأخربنا 

وبه قال الزهري ومالك وسفيان بن عيينة وحيىي بن سعيد القطان والبخاري ومن هؤالء من أجاز فيها أيضا أن يقول 
  مسعت فالنا حكاه ابن الصالح 
ثنا وجيوز أخربنا وهو قول الشافعي وأصحابه ومسلم بن احلجاج ومجهور أهل املشرق والثالث املنع من إطالق حد

واالحتجاج له ليس بأمر لغوي وإمنا هو اصطالح منهم أرادوا به التمييز بني النوعني وصار هو الشائع الغالب على 
عن الفريري وكان أهل احلديث وقد قرأ ابو حامت حممد بن يعقوب اهلروي صحيح البخاري على بعض الشيوخ 

  يقول له يف كل حديث حدثكم الفريري فلما فرغ 

من الكتاب مسع الشيخ يذكر أنه مسع الكتاب من الفريري قراءة عليه فأعاد أبو حامت قراءة مجيع الكتاب عليه وقال 
  له يف جيعه أخربكم الفريري 

رأسه فاإلشارة ههنا كالعبارة يف وجوب  الثالثة أن يقرأ على الشيخ ويقول له هل مسعته فيشري الشيخ بإصبعه أو
  العمل بذلك اخلرب وكذا يف جواز الرواية عنه على الصحيح 

الرابعة أن يقرأ على الشيخ ويقول بقوله هل مسعته فيسكت الشيخ ويغلب على ظن القارئ بقرينة احلال إجابته له 
غريهم عليها ألن سكوته نازل منزلة تصرحيه فيجب العمل به بال خالف وأما جواز الرواية فاجلمهور من احملدثني و

بتصديق القارئ وشرط قوم إقرار الشيخ نطقا وبه قطع الشيخ أبو اسحاق الشريازي وسليم الرازي وأبو نصر 
  الصباغ 

اخلامسة يكتب الشيخ اىل شخص مسعت كذا من فالن فللمكتوب إليه إذا علم خط الشيخ أو ظنه أنه يعمل به وله 
اقترنت املكاتبة بلفظ األجازة بأن يقول أجزت لك ما كتبته إليك أو حنو ذلك وأما إن جتردت  أن يروي عنه إذا

املكاتبة فقد أجاز الرواية هبا كثري من املتقدمني واملتأخرين منهم أيوب السختياين ومنصور والليث بن سعد ومجاعة 
ن اإلجازة إليه مصري مجع من األصوليني وهو من أصحابنا وغال أبو املظفر السمعاين من أصحابنا فقال إهنا أقوى م

قضية ترتيب املصنف حيث أخر ذكر اإلجازة يف التعداد ومنع قوم من الرواية هبا منهم املاوردي يف احلاوي وجوز 
  الليث بن سعد ومنصور واطالق حديثا وأخربنا يف الرواية باملكاتبة واملختار خالفه وأنه إمنا يقول كتب إىل فالن 

أن يشري الشيخ إىل كتاب فيقول مسعت ما يف هذا الكتاب من فالن وهو مسموعي من فالن فيعمل  السادسة
  السامع به وإما أنه هل يرويه عنه فله أحوال 

إحداها أن يقرن ذلك باملناولة واإلجازة وهذه احلالة أعلى من األحوال ومن صورها أن يدفع الشيخ إىل الطالب 
ويقول هذا مساعي أو رواييت عن فالن فأروه عين أو أجزت لك روايته عين مث يهبه  أصل مساعه أو فرعا مقابال له

إياه أو يقول خذه وانسخه وقابل به وحنو هذا ومنها أن جييء الطالب إىل الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه 
عن فالن فاروه عين وهذا  عليه فيتأمله الشيخ العارف املتيقظ مث يعيده إليه ويقول وقفت على ما فيه وهو حدثين

يسمى عرض املتأولة كما أن القراءة على الشيخ تسمى عرض القراءة وهذه املناولة املقرونة باإلجازة حاله حمل 
السماع عند الزهري وربيعة الراوي وحيىي بن سعيد ومالك بن أنس وجماهد وابن عيينة وقتادة وأيب العالية وابن 



  حمال حمل السماع وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا واألخبار قراءة  وهب وآخرين والصحيح أن ذلك غري
قال احلاكم أما فقهاء االسالم الذين أفتوا يف احلالل واحلرام فإهنم مل يروه مساعا ويه قال الشافعي واألوزاعي 

يه قال عليه عهدنا والبوطي واملزين وأبو حنيفة وسفيان الثوري وامحد بن حنبل وابن املبارك حيىي واسحاق بن راهو
  أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب 

وثانيها ان يناوله الكتاب مناولة جمردة عن اإلجازة فيقتصر على قوله هذا من حديثي أو من مساعي وال يقول أروه 
سوغوا عين فهذه مناولة خمتلة ال جيوز الرواية هبا وعاهبا غري واحد من الفقهاء واألصوليني على شر ذمة من احملدثني 

  الرواية هبا 
وثالثها أن ال يناوله وال جييزه بل يقتصر على أعالمه بأن هذا من مساعي من فالن فهذه أوىل باملنع من الثانية ونقل 
ابن جريج أن ذلك طريق جموز لرواية ذلك عنه وبه قطع ابن الصباغ من أصحابنا والصحيح خالفه ألنه قد يكون 

  ه عنه لكونه ال جيوز روايته خللل يعرفه فيه ذلك مسموعه مث ال يأذن يف روايت
وهبذا يفارق هذه الصورة ما إذا قرأ عليه وهو يستمع ويقر به حيث جيوز لكل سامع أن يرويه عنه بالطريق املقدمة 

  فإن هناك من وجد منه حتديث واقرار فدل على أنه ال خلل عنده فيه من التحديث به وامنا هذا كالشاهد 

جملس احلكم شهادته بشيء فليس ملن مسعه إن يشهد على شهادته إذا مل يأذن له ومل يشهده على إذا ذكر يف غري 
  شهادته وذلك أمر تساوت فيه الشهادة والرواية ألن املعىن جيمع بينهما يف ذلك وإن افترقنا يف غريه 

أهل الظاهر وهو خالف  السابعة االجازة وقد ذهب مجهور العلماء إىل أنه جيب العمل باملروي هبا وخالف بعض
  ضعيف ألنه ليس يف االجازة ما يقدح يف اتصال املنقول هبا ويف الثقة به 

وأما الرواية باالجازة فقد اختلف العلماء فيها والذي استقر عليه العمل وقال به مجاهري أهل العلم من احملدثني 
نهم إبراهيم بن اسحاق احلريب وأبو حممد عبد اهللا وغريهم القول بتجويز االجازة وإباحة الرواية هبا وخالفهم مجاعة م

األصبهاين امللقب بأيب الشيخ وهو رواية عن الشافعي واختار القاضي احلسني واملاوردي من أصحابنا وقال لو 
  جازت االجازة لبطلت املرحلة 

لغريه أجزت لك أن واعلم أن يف االحتجاج لصحة االجازة غموض قال أبو طاهر الدباس من أئمة احلنفية من قال 
  تروي عىن فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي 

وكذا قال غريه تقدير أجزت لك احبت لك ما ال جيوز يف الشرع ألن الشرع ال يبيح رواية ما مل يسمع واحتج ابن 
خباره هبا الصالح لالجازة بأنه إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد اخربه هبا مجلة فهو كما لو أخربه تفصيال وأ

  غري متوقف على التصريح نطقا كما يف القراة على الشيخ على ما سبق 
  قلت وتقدير قوله أجزت لك أىن أجزتك اين أروي هذا الكتاب وأذنت لك أن تنقله عىن 

وقول الراوي اخربنا فالن إجازة ليس معناه إال هذا كأنه يقول اخربين انه يروي الكتاب الفالين واذن يل يف نقله 
  نه هبذا الطريق ع

هذا هو الذي يتجه يف االجازة وال يتضح غريه وقد يشبه هذا مبا إذا كتب وصيته وقال لشخص اشهد علي مبا يف 
  هذا املكتوب 

قال حممد بن نصر من أئمة صحابنا له أن يشهد عليه مبا فيه والرواية أوىل من الشهادة وإذا تقرر جواز االجازة من 
  د التفصيل أنواع حيث اجلملة فتقول هي عن



األول أن جييز ملعني يف معني مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفالين أو ما اشتملت عليه فهرسيت هذه فهذا أعلى 
أنواع االجازة وزعم بعضهم أنه ال خالف يف جوازها وأن اخلالف إمنا هو يف غري هذا النوع من االجازة والصحيح 

  ان اخلالف بطرقها أيضا 
يز ملعني يف غري معني مثل أجزت لك أو لكم مجيع مسموعايت فاخلالف يف هذا النوع أقوى وأكثر الثاين أن جي

  واجلمهور على جتويزه 
الثالث أن جييز لغري معني بوصف العموم مثل أجزت املسلمني أو ملن أدرك حيايت فقد منعه مجاعة وجوزه اخلطيب 

ني من كان منهم موجودا عند االجازة واالجازة لغري معني وغريه وجوز القاضي أبو الطيب االجازة جلميع املسلم
مبعني مثل أجزت مجيع املسلمني أن يرووا عىن الكتاب الفالين أقوى من االجازة لغري معني بغري معني مثل أجزت 

  مجيع املسلمني أن يرووا عىن مجيع مرويايت 
دمشق ويف وقته ذلك مجاعة مشتركون يف هذا االسم الرابع االجازة اجملهول أو باجملهول مثل أجزت حملمد بن خالد ال

والنسب مث ال يعني اجملاز له منهم أو يقول أجزت لفالن أن يروي عين كتاب السنن وهو يروي عن مجاعة من كتب 
السنن املعروفة بذلك وليس مث قرينة عهد وال غريها ترشد إىل املراد من ذلك فهذه إجازة فاسدة ال فائدة هلا وليس 

ذا القبيل ما إذا أجاز مجاعة مسمني معينني بانساهبم واجمليز جاهل بأعياهنم فإن هذا غري قادح كما ال يقدح ومن ه
عدم معرفته به إذا حضر شخصه يف السماع منه وإن أجاز للمسلمني املنتسبني يف االجازة ومل يعرفهم بأعياهنم وال 

  د بأنساهبم ومل يعرف عددهم وال تصفح أمساءهم واحدا فواح
  قال ابن الصالح فينبغي أن يصح ذلك أيضا كما يصح مساع من حضر 

  جملسه للسماع منه وإن مل يعرفهم أصال وال عددهم وال تصفح أشخاصهم 
  اخلامس االجازة املعلقة بشرط مثل أجزت ملن شاء فالن أو حنو ذلك وهو كالنوع الرابع ففيه جهالة وتعليق شرط 

  نه ال يصح وعلل بأنه اجازة جملهول فصار كقوله أجزت بعض الناس وقد أفىت القاضي ابو الطيب بأ
وقال أبو يعلي ابن الفرار وأبو الفضل بن عمروس املالكي جيوز ذلك وإذا قال أجزت ملن شاء فهو مثل أجزت ملن 

ملن شاء شاء فالن بل هذه أكثر جهالة وانتشارا من جهة تعليقها مبشيئة من ال حيصر عددهم مث هذا فيما إذا جاز 
االجازة منه له فإن أجاز ملن شاء الرواية عنه فهذا أوىل باجلواز من حيث أن قضية كل إجازة تفويض الرواية هبا إىل 

  مشيئة اجلواز له فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصرحيا مبا يقتضيه االطالق وحكاية احملال ال تعليقا يف احلقيقة 
  أن يقول بعتك بكذا ان شئت فيقول قبلت  وهلذا أجاز بعض أصحابنا يف البيع
  السادس االجازة للطفل الصغري 

قال اخلطيب سألت القاضي أبا الطيب هل يعترب يف صحة االجازة للطفل الصغري سنه أو متييزه كما يعترب ذلك يف 
  صحة مساعه فقال ال يعترب ذلك 

اعه فقال قد يصح أن جييز للغائب عنه وال قال فقلت له إن بعض أصحابنا قال ال تصح االجازة ملن ال يصح مس
يصح السماع له واحتج اخلطيب للصحة بأن االجازة إمنا هي إباحة اجمليز للمجاز له أن يروي عنه واإلباحة تصح 

  للعاقل وغري العاقل 
نابلة وأبو السابع االجازة للمعلوم ابتداء مثل أن يقول أجزت ملن يولد لفالن وقد أجازها أبو يعلي بن الفرا من احل

  الفضل بن عمروس من املالكية واخلطيب من أصحابنا 
  قال ابن الصباغ ومأخذ من أجازها اعتقاده أن اإلجازة إذن يف الرواية ال 



حمادثة والصحيح وهو الذي استقر عليه رأي القاضي أيب الطيب أهنا ال تصح ألن االجازة يف حكم االخبار مجلة 
  االخبار للمعدوم ال يصح اجازته  باجملاز كما تقدم فكما ال يصح

الثامن االجازة للمعدوم عطفا على املوجود مثل أجزت لك ولولدك وعقبك ما تناسلوا وهو أقرب إىل اجلواز من 
األول وهلذا أجازه األصحاب يف الوقف ومل جييزوا األول وقد فعل هذا أبو بكر بن أيب داود السجستاين فانه سئل 

  ت لك وألوالدك وحلبل احلبلة يعىن من يولد بعد عن االجازة فقال قد أجز
  التاسع االجازة مبا مل يسمعه اجمليز ومل يتحمله فيما مضى لريويه اجملاز له إذا حتمله اجمليز بعد ذلك 

قال ابن الصالح ينبغي أن يبىن ذلك على أن االجازة يف حكم االخبار باجملاز مجلة أو هي إذن فال يصح إن جعلت 
بار إذ كيف خيرب مبا ال خرب عنده منه وإن جعلت إذنا بين علي اخلالف يف تصحيح االذن يف باب يف حكم االخ

الوكالة فيما مل ميلكه األذن املوكل بعد مثل أن يوكل يف بيع العبد الذي يريد أن يشتريه وقد أجاز ذلك بعض 
  أصحابنا والصحيح بطالن هذه االجازة 
ازايت أو رواية ما أجيز يل روايته وقد منع من ذلك بعض املتأخرين والصحيح العاشر اجازة اجملاز مثل أجزت لك جم

  جوازه 
  وقد كان الفقيه الزاهد نصر املقدسي يروي باالجازة عن االجازة حىت رمبا واىل بني اجازات ثالث يف روايته 

مل أر من ذكره ولكنه  احلادي عشر االذن يف االجازة مثل أن يقول له أذنت لك أن خترب عين من شئت وهذا نوع
وقع يف عصرنا هذا وسألين بعض احملدثني عنه والذي يتجه أنه يصح كما لو قال وكل عين ويكون جمازا من جهة 

  االذن وينعزل املأذون له يف أن خيرب مبوت اآلذن كما ينعزل الوكيل مبوت املوكل 
  ن جتيز عين من شئت وإذا قال أذنت لك أن جتيز عين فالنا كان أوىل باجلواز من أذنت أ

  قال الثالثة ال يقبل املرسل خالفا أليب حنيفة ومالك 
املرسل عند مجهور احملدثني هو أن يترك الراوي ذكر الواسطة بينه وبني املروى عنه مثل أن يترك التابعي ذكر 

  الواسطة بينه وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كقول سعيد بن املسيب 
ى اهللا عليه و سلم أما إذا سقط واحد قبل التابعي كقول من يروي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه قال رسول اهللا صل

و سلم فيسمي منقطعا وإن سقط أكثر مسي معضال وعند االصوليني املرسل قول من مل يلحق النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم سواء كان تابعيا أم من تابع التابعني 

وليني أعم من تفسري احملدثني إذا عرفت ذلك فقد اختلف يف املرسل والذي استقر عليه وإىل يومنا هذا فتفسري األص
آراء مجاهري احلفاظ اجلهابذة احلكم بضعفه وسقوط االحتجاج به ونقله مسلم رضي اهللا عنه يف صدر الصحيح عن 

نه ومجهور املعتزلة واختاره قول أهل العلم باالخبار وقال بقوله مالك وأبو حنيفة وكذا أمحد يف أشهر الروايتني ع
  اآلمدي مث غال بعض القائلني بكونه حجة فزعم أنه أقوى من املستند 

والشافعي رضي اهللا عنه صدر القائلني برد املراسيل إال أنه نقل عنه أنه قبل بعضها يف أماكن قال القاضي رمحه اهللا 
ا الشافعي حسم للباب والقول مبذهب الشافعي هو وحنن ال نقبل املراسلني مطلقا وال يف األماكن اليت قبلها فيه

  اختيار اإلمام وصاحب الكتاب 
قال اآلمدي وفصل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعني وتابعي التابعني ومن هو من أئمة النقل مطلقا 

  وهذا هو اختيار ابن احلاجب حيث قال 
دخل فيهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعني وهو اختصار حسن إن كان من أئمة النقل قبل وإال فال وأئمة النقل ي



  وليس مذهبنا لرأي ابن أبان كما تومهه بعض الشارحني 
ومن أمثلة املرسل احتجاج املخالفني حبديث أيب العالية ان ضريرا دخل املسجد فوقع يف حفرة يف املسجد فضحك 

  بعض من كان خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

ن ضحك منكم فليعد الوضوء والصالة فنقول أبو العالية تابعي واملرسل عندنا ال حجة فيه فإن قلت روى م
الشافعي عن مالك عن الزهري عن سعيد وأيب سلمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الشفعة فيما مل ينقسم فإذا 

  ن للمراسيل وقعت احلدود فال شفعة وهذا قد احتج به الشافعي وهو سيد املنكري
قلت ستعرف أن مراسيل سعيد عندنا مقبولة لكوهنا مسانيد وكذا مراسيل أيب سلمة بن عبد الرمحن وهذا احلديث 
قد روى هبذا اإلسناد مسندا فروى أبو عاصم الضحاك بن خملد الشيباين وابن أيب قتيلة وعبد امللك املاجشون عن 

  لى اهللا عليه و سلم أنه قال مالك عن الزهري عن سعيد وأيب سلمة عن النيب ص
قال لنا إن عدالة األصل مل تعلم فال تقبل الرواية تعديل قلنا قد يروى عن غري العدل قيل إسناده إىل الرسول صلى 

  اهللا عليه و سلم يقتضي الصدق قلنا بل السماع قيل الصحابة أرسلوا وقبلت قلنا الظن السماع 
غري معلومة فال تكون روايته مقبولة ألن رواية اجملهول مردودة فإن قيل الدليل على رد املرسل أن عدالة األصل 

روايته عنه مع إخفاء امسه تعديل وإال يكون ملبسا غاشا قلنا ال نسلم وسند هذا املنع ان العدل قد يروى عن غري 
  العدل كذا أجاب يف الكتاب 

إذا أهبمه فذلك تلبيس ال جيوز األوىل اجلواب ولقائل ان يقول إمنا يروي عن غري العدل إذا صرح به ليعرف أما 
باحتمال ظنه عدالته وليس يف نفس األمر كذلك وجيوز أنه لو أظهره القتضى نظرنا أنه غري عدل خبالف ما اقتضاه 

األمر تظره فإن قيل قول هذا العدل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقتضي أنه علم أو ظن أنه قال وإال مل 
يه وإذا صح أنه قال تعني قبوله قلنا قول الفرع قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقتضي اجلزم بأن يسنده إل

الرسول عليه السالم قال وال شك يف ثبوت احتمال أنه مل يقله واجلزم بالشيء مع جتويز نقيضه كذب فادح يف 
  عدالة الراوي 

رع قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلزم بأن الرسول قال وإال مل يسنده إليه وإذا صح تعني قبوله قول الف
عليه السالم قال وال شك يف ثبوت احتمال أنه مل يقله واجلزم بالشيء مع جتويزه نقيضه كذب فادح يف عدالة 

  الراوي 
قاله فإذن ال بد من صرف هذا اللفظ عن ظاهره وليس قوهلم املراد أين أظن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  بأوىل من قولنا حنن املراد أىن مسعت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاله 
ومعلوم أنه لو صرح هبذا القدر مل يكن تعديال هذا جواب املصنف ولقائل أن يقول ال نسلم أن قوله قال يقتضي 

دمها أوىل ألن قوله قال تقتضي اجلزم ومل قلتم أنه ال يكفي الظن مسوغا إلطالق هذه اللفظة مث ال نسلم أنه ليس أح
إسناد القول لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف محله على أنه يظن ذلك تبقية لذلك اإلسناد خبالف محله على 

السماع إذ قد يسمع ويقطع بكذب من مسع منه وال جيوز له واحلالة هذه أن يقول قال فحمله على ظن القول 
  واحلاصل أن جمرد السماع ال يسوغ له أن يقول أقرب وأوىل من محله على السماع 

قال فال بد من ضم الظن إليه قوله قيل الصحابة احتج القائلون باملراسيل بأن الصحابة رضي اهللا عنهم أرسلوا عدة 
أحاديث مل يصرحوا فيها بالسماع من النيب صلى اهللا عليه و سلم بل قالوا قال وقبلها كل واحد منهم واجلواب أهنا 



ا قبلت الظن الغالب القاضي بأن الصحايب مسعها من النيب صلى اهللا عليه و سلم والعمل بالظن واجب وهذا يف إمن
  احلقيقة ليس مبرسل ألن املرسل كما عرفت قول من مل يلق زيدا قال زيد والصحايب لقي النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  فتوى أكثر أهل العلم  قال فرعان األول املرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحايب أو
قال إمام احلرمني يف الربهان أن الشافعي ال يقول بشيء من املراسيل وقال القاضي يف خمتصر التقريب أنه قبل 

املرسل يف بعض األماكن واحلاصل ان قاعدة الشافعي رد املراسيل واملواضع املستثناة مل يقبلها لكوهنا مراسيل بل 
فكالم إمام احلرمني صحيح وما ذكره القاضي أيضا صحيح واملواضع املستثناة لظن عضدها وقضى بكوهنا مسندة 

  منها 

وقد ذكره يف الكتاب أن يعضده قول صحايب قال القاضي يف خمتصر التقريب وفيه نظر فإن الصحايب ال حيتج بقوله 
ال القاضي فأقول له إن لغريه ومنها أن يعضده مذهب العامة وهو املشار إليه يف الكتاب فتوى أكثر أهل العلم ق

  عنيت بالعامة األمة فكأنك شرطت اإلمجاع يف قبول املرسل وإذا ثبت االمجاع استغىن عن املرسل 
وإن أردت مذهب العوام فأنت أجل قدرا من ذلك إذ ال عربة خبالفهم وال وفاقهم وإن أردت معظم العلماء فمصري 

قلت والشافعي مل يرد اإلمجاع وال قول العوام وإمنا أراد أكثر املعظم مع وجود اخلالف ال يصري ما ليس حبجة حجة 
  أهل العلم وال شك أن الظن يقوى عنده وكذلك قول الصحايب وإذا قوى الظن وجب العمل به 

فاملرسل مبجرده ضعيف وكذا قول أكثر أهل العلم وحالة اإلجتماع قد يقوم ظن غالب وهذا شأن كل ضعيفني 
راو آخر يروي عن غري شيوخ األول وضعفه القاضي بأن كثرة املرسلني ال يدل على اجتمعا ومنها أن يرسله 

الصحة كما إذا روى عن كثري من الضعفاء قلت وهو كاألول فإن ما أتفق مجاعة من الضعفاء على روايته أقوى مما 
حالة التجرد انفرد بروايته ضعيف واحد وكذلك الظن احلاصل بصدق املرسل الذي عضده مرسل آخر أقوى منه 

فال يلزم من عدم االحتجاج بأضعف الظنني عدم االحتجاج بأقوامها ومنها أن يسنده غري مرسله وكالم القاضي 
  يقتضي أن الشافعي يقول ذلك 

وإن كان املسند يف تلك الرواية املوافقة للمرسل حجة ألنه رد على الشافعي بأن العمل حينئذ باملسند دون املرسل 
صول قال ان هذا فيما إذا مل تقم حجة بإسناده لكن يف كالمه بعد ذلك ما خيالف هذا فإنه ذكر عن واإلمام يف احمل

  احلنفية ما اعترض به القاضي وعلى التقديرين فيه نظر 
  أما األول فلما ذكره القاضي 

صل الظن وأما الثاين فألن الضعيف إذا إنضم إىل الضعيف ال يوجب العمل به كذا ذكروه ولك أن تقول قد حي
  بالضعيفني حالة إجتماعهما كما عرفت 

ومنها أن يعلم من املرسل أنه لو نص لنص على من يسوغ قبول خربه قال واقبل مراسيل سعيد بن السيب ألين 
اعتربهتا فوجدهتا كذلك قال ومن هذا حاله احسب مراسيله وال أستطيع أن أقول إن احلجة ثبتت هبا يف ثبوهتا 

ما أحسن كالم الشافعي حيث صرح بأن املرسل ال يبلغ درجة املتصل وإمنا هذه األمور املستثناة باملتصل قلت أنظر 
  توجب ظنا فوق الظن املستفاد من املرسل اجملرد قد تقوم به احلجة ولكن تكون حجة دون حجة املسند 

  حسن وقال املاوردي يف باب الشفعة من احلاوي أن مرسل أىب سلمة عبد الرمحن عند الشافعي 
قال الثاين إن أرسل مث أسند قبل وقيل ال ألن إمهاله يدل على الضعف من أسند حديثا أرسله غريه فال شبهة يف 

  قبوله 



  وهذا مما تكاد الفطر الزكية أن تدعي فيه القطع 
ه لكن القاضي يف خمتصر التقريب حكى عن بعض الغالة يف رد املراسيل أنه قال ال جيب العمل به وهذا مما ذكر

القاضي ساقط من القول واما أن أرسله هو مرة وأسنده أخرى فعبارة املصنف كالصرحية يف أن الكالم فيه وأن فيه 
  خالفا وعليه الشارحون واخلالف فيه ثابت عن بعض احملدثني ولكن الذي جزم به اإلمام وأتباعه أنه يقبل 

خلالف والذين عندنا أن مراده من شأنه إرسال وما نرى املصنف خيرج عن طريقهم وال نعلم أنه وقف على هذا ا
  االخبار إذا أسند خربا هل يعتل أو يرد وهي مسألة ذات خالف مشهور 

واحتج من قال ال يقبل بان امهاله ذكر الرواة يف الغالب يدل على ضعف الراوي فيكون ستره له خيانة وتدليسا فال 
  ونقول لعله آثر اإلختصار أو طرقه النسيان  تقبل روايته ولك أن متنع داللة االمهال على الضعف

وإذا قلنا بالقبول وهو الراجح فقال الشافعي إمنا يقبل من حديثه ما قال فيه حدثين أو مسعت وال يقبل ما يأيت فيه 
  بلفظ موهم 

  وقال بعض احملدثني ال يقبل إال إذا قال مسعت فالنا 

سريين لنا أن الترمجة بالفارسية جائزة بالعربية أوىل قيد يؤدي إىل  قال الرابعة جيوز نقل احلديث باملعىن خالفا البن
  طمس احلديث قلنا ملا تطابقا مل يكن ذلك 

اتفق األئمة األربعة واحلسن البصري وعدة من العلماء على جواز نقل احلديث باملعىن إذا مل يزد يف املعىن وال ينقص 
ة يقع باحملكم وأخرى باملتشابه وغري ذلك مما هللا تعاىل فيه حكمة وساوى األصل يف اجلالء واخلفاء ألن اخلطاب تار

  فال جيوز تغريها عن وصفها 
قال األئمة واألوىل خالفه وهذا ما نقله اآلمدي وغريه ونقل املاذري أن مالكا قال ال ينقل حديث النيب صلى اهللا 

ن السلف إىل وجوب نقل اللفظ على عليه و سلم باملعىن خبالف حديث الناس وذهب حممد بن سريين ومجاعة م
صورته وهو اختيار ايب بكر الرازي ونقله إمام احلرمني يف الربهان عن معظم احملدثني وشرذمة من االصوليني ووهم 

  صاحب التحصيل فعزاه إىل الشافعي رضي اهللا عنه 
  بن حيىي ثعلب  ونقله ابن السمعاين عن عبد اهللا بن عمر ومجاعة من التابعني وعن أيب العباس أمحد

وفصل قوم فقالوا جيوز إبدال اللفظ مبا يرادفه دون غريه واألول هو املختار وعليه اإلمام واآلمدي واملتأخرون مجيعا 
  واحتج اجلمهور بأوجه 

أحدها أنه جيوز شرح الشريعة للعجم بلساهنا فإذا جاز إبدال العربية بالعجمية فإبداهلا بعربية أخرى أوىل باجلواز وال 
  شك أن التعاون بالعربية وترمجتها بالعربية أقل مما بينها وبني العجمية 

قلت وفيه نظر ألن الترمجة بالفارسية جوزت للحاجة وذلك مما ال يتعلق به استنباط واجتهاد بل هو من قبيل بيان 
  عاين املشروع خبالف تبديل لفظ احلديث إذ هو مناط اجتهاد واختالف االلفاظ فيه مظنة اختالف امل

والوجه الثاين قال اإلمام وهو األقوى أنا نعلم بالضرورة ان الصحابة الذين رووا هذه االخبار عن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم ما كانوا يكتبوهنا يف ذلك اجمللس وال يكررون عليها فيه بل كما مسعوها تركوها وما رووها إال بعد 

  يتها على تلك األلفاظ االعصار والسنني وذلك يوجب القطع بتعذر روا
والثالث أن الصحابة رضي اهللا عنهم رمبا نقلوا القصة الواحدة بألفاظ خمتلفة وكتب احلديث تشهد بذلك ومن 
الظاهر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يذكر تلك القصة جبميع تلك األلفاظ بل حنن يف بعضها قاطعون بذلك 



  من أحد فكان إمجاعا على نقل احلديث باملعىن وكان هذا شائعا بينهم ذائعا غري منكر 
قال أبو املظفر بن السمعاين ومما يدل على ذلك رواية الصحايب املناهي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل هنيه عن 

بيعتني يف بيعة وهنيه عن احملاقلة واملزانية وحبل احلبلة والنجش وبيع حاضر لباد وغري ذلك وقوله قضى بالشاهد 
  ليمني والشفعة فيما مل ينقسم فمعلوم أن الرواة مل يقصدوا الفاظه يف هذه االخبار وإمنا حكوا املعىن وا

والرابع أنا نعلم أن االلفاظ خدم للمعاين وليست مقصودة بالذات إال يف القرآن العزيز لكونه معجزا واملعىن هو 
أن يعترض على هذا بكلمات األذان والتشهد املقصود فإذا حصل تاما مل يضر اختالف االلفاظ وليس للفقيه 

والتكبري ولفظي النكاح والتزويج وغري ذلك مما تعبدنا فيه باأللفاظ ألن األلفاظ مقصودة فيه مع املعاين وكالمنا 
حيث ال يكون اللفظ مقصود أو احتج من منع نقل احلديث باملعىن بأن ذلك مؤد إىل طمسه واندراسه ألن الراوي 

  قل باملعىن كان غايته االجتهاد يف طلب ألفاظ توافق ألفاظ احلديث وتؤدي معناه إذا أراد الن
وأهل العلم على أشد اختالف يف معاين األلفاظ وفهم دقائقها والوقوع على أشد اختالف يف معاين األلفاظ وفهم 

غري دال على تلك دقائقها والوقوع على مواقعها فيجوز أن يغفل عن بعض تلك الدقائق وينقله إىل لفظ آخر 
الدقيقة مث يتصل اخلرب بالطبقة الثانية وهو خال من تلك الدقيقة فينقلوه أيضا باملعىن ويدعون منه حنو ما ترك األول 

  منه وهلم جرا حىت يقع التفاوت الكثري 

باملطابق من  واجلواب أنه مىت أخل بأدىن شيء مل جير وخترج املسألة عن صورهتا ألن الغرض أنه مل خيل بشيء بل أتى
  كل وجه 

فائدة سأل بعضهم عن الفرق بني هذه املسألة واملسألة املتقدمة يف فصل الترادف يف جوازه إقامة أحد املترادفني مقام 
اآلخر وزعم أن ال فرق وغره أن اآلمدي مل يذكر تلك املسألة فظن اكتفاء هبذه عن تلك وهذا عندي سؤال من مل 

بني املسألتني وأن حييل أن الراوي باملعىن إذا أقام أحد املترادفني مقام اآلخر تتحد يترو من األصول وما اجلامع 
  املسألة من هذه اجلهة 

فنقول تلك املسألة يف أمر لغوي وهي أعم من أن يقع يف كالم راو للحديث أو غريه فاملانع يف تلك نقول اللغة متنع 
ال وهذه يف أمر شرعي خاص وهو رواية حديث النيب صلى اهللا منه مطلقا وال يتعرض إىل أن الشرع هل مينع منه أو

  عليه و سلم واملانع منه يقول ال جيوز لالحتياط فيه وهذا سواء جوزته اللغة أم منعته 
قال اخلامسة إذ زاد أحد الرواة وتعدد اجمللس قبلت وكذا من احتد وجاز الذهول عن الباقني ومل يغري اعراب الباقي 

ول مل يقبل وان غري االعراب مثل يف أربعني شاة شاة أو نصف شاة طلب الترجيح فان زاد مرة وإن مل جير الذه
  وحذف أخرى فاالعتبار بكثرة املرات 

  والروايتان فصاعدا إذا اتفقا على رواية خرب وانفرد أحدمها بزيادة فأما أن يكون اجمللس متعددا أو متحدا 
ع يف ذكره صلى اهللا عليه و سلم الكالم يف أحد اجمللسني بدون زيادة ويف فإن كان متغايرا قيلت الزيادة إذ المتنا

  اآلخر هبا والراوي مقبول القول وإن كان اجمللس متحدا فالذين مل يرووا الزيادة 
أما أن يكونوا عددا ال جيوز أن يذهلوا عما يضبطه الواحد أو ليسوا كذلك فإن كان األول مل يقبل الزيادة وشرط 

  اين يف عدم القبول أن يقول اجلماعة أهنم مل يسمعوه ابن السمع
قال فإهنم إذا مل يقولوا ذلك جيوز أن يكونوا رووا بعض احلديث ومل يرووا البعض لغرض هلم قلت وهذا هو املختار 

  إال أن تكون الزيادة مما توفر الدواعي على نقلها 



ي أو تغري فإن مل تغري قبلت عند املصنف واآلمدي وقال وإن كان الثاين فتلك الزيادة إما أن ال تغري إعراب الباق
اإلمام تقبل إال أن يكون املمسك عن الزيادة اضبط من الراوي هلا وأن ال يصرح بنفيها فإن صرح وقع التعارض 

  وقال بعضهم ال يقبل مطلقا وإن غريت االعراب كما لو روى راو يف أربعني شاة شاة 
اجلمهور منهم اإلمام واتباعه أهنا ال تقبل ويتعارضان وخالف أبو عبد اهللا وروى اآلخر نصف شاة فاحلق عند 

البصري لنا أنه حصل التعارض ألن أحدمها إذا روي شاة فقد رواه بالرفع واآلخر إذا روى نصف شاة فقد رواه 
  باجلر والرفع واجلر ضدان فوجب املصري إىل الترجيح 

ض هلذه الشروط عن الشافعي وسائر احملققني قبول الزيادة من الراوي ونقل إمام احلرمني يف الربهان من غري تعر
املوثوق به وقال بعضهم إن تساوي الساكت وراوي الزيادة يف العدد قبلت وإن كان الساكت أكثر فال وقد سكت 

  املصنف عما إذا مل يعلم هل تعدد اجمللس أو احتد 
إىل احتمال التعدد ومن أمثلة ذلك حديث ابن عمر يف قال اآلمدي وحكمه حكم املتحدد وأوىل بالقبول نظرا 

صدقة الفطر رواه مجاعة من الثقاة أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن خترج صدقة الفطر صاعا من شعري أو 
  صاعا من متر 

  وروى سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر وزاد أو صاعا من قمح 
حديث ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من شرب يف إناء من ذهب أو فضة فإمنا جيرجر يف جوفه نار و

  جهنم مث روى حيىي بن حممد احلارثي حدثنا زكريا 

  ابن ابراهيم بن عبد اهللا بن مطيع عن أبيه عن جده عن ابن عمر هذا اخلرب وزاد فيه أو فيه شيء من ذلك 
ذا كان راوي الزيادة ثقة أما إذا كان ضعيفا فذاك مردود الرواية إن صاحب الكتاب ذكر فرعا يف وهذا كله فيما إ

ذيل املسألة وهو ما إذا زاد الراوي الواحد مرة ومل يرو تلك الزيادة غري تلك املرة أي وكان اجمللس الذي اسند إليه 
  الزيادة والنقصان متحدا 

ل على السهو أوىل من محل األكثر عليه قال اإلمام وان تساويا قبلت الزيادة فاالعتبار بكثرة املرات ألن محل األق
ومثال األول أن سفيان بن عيينة روى عن طلحة بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا عن عمته عائشة بنت طلحة عن 

  عائشة رضي اهللا عنها 
قال أما أين كنت أريد الصوم ولكن قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت أنا خبأنا لك حيسا ف

قريبه أسنده عنه هكذا الشافعي رضي اهللا عنه ورواه شيخ يقال له حممد بن عمر وابن العباس الباهلي عن سفيان 
وزاد فيه وأصوم يوما مكانه قال أمحد هذه لفظة كان ابن عيينة زادها يف احلديث آخر عمره ال يدري أهي حمفوظة 

  أو شيء وقع يف لفظه 
قال الشافعي مسعت سفيان عامة جمالسة ال يذكر فيه سأصوم يوما مكانه مث عرضته عليه قبل موته بسنة فاجاب فيه و

  سأصوم يوما مكانه آخر كتاب السنة واهللا تعاىل اعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم 

-   

  الكتاب الثالث

  يف اإلمجاع



المجاع وهو اتفاق أهل احلل والعقد من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم على أمر قال رمحه اهللا يف الكتاب الثالث يف ا
  من األمور 

اإلمجاع لغة العزم قال اهللا تعاىل فامجعوا أمركم وقال صلى اهللا عليه و سلم ال صيام ملن مل جيمع الصيام من الليل 
والتمر إذا صار ذا لنب ومتر ويف االصالح ما واالتفاق أيضا يقال أمجعوا على كذا أي صاروا ذا مجع كما يقال النب 

  ذكره املصنف فقوله اتفاق حسن واملراد به االشتراك يف االعتقاد أو القول أو الفعل أو يف الكل 
وقوله أهل احلل والعقد واملراد به اجملتهدين فصل خيرج منه من ليس كذلك كالعوام إذ ال عربة بوفاقهم وال خالفهم 

عض أهل احلل والعقد وقوله من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم اختراز عن اتفاق اجملتهدين من وخيرج أيضا اتفاق ب
األمم السالفة فإنه وان قيل بأن إمجاعهم حجة كما هو أحد املذهبني لالصوليني واختيار االسناد أيب اسحق كما 

ليل شرعي جيب العمل به اآلن وذلك حكاه عنه أبو اسحاق يف شرح اللمع فليس الكالم إال يف اإلمجاع الذي هو د
  وان وجب العمل به فيما مضى لكن انتسخ حكمه منذ مبعث النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وقوله على أمر من األمور يشمل األحكام الشرعية كحل النكاح وحرمة قتل النفس بغري حق واللغوية ككون إلقاء 
دث العامل وهو كذلك خالفا المام احلرمني وخالفا للشيخ للتعقيب وال نزاع يف هذين ويشمل أيضا العقليات كح

  أيب اسحاق الشريازي يف كليات أصول الدين كحدث العامل واثبات النبوة ال 

جزئياته كجواز الرؤية فإنه وافق على أن اإلمجاع يف مثلها حجة ويشمل الدنياويات أيضا كاآلراء واحلروب وتدبري 
  منها وجوب العمل فيه باإلمجاع  أمور الرعية وفيه مذهبان املختار

ويف التعريف نظر من جهة اشعاره بعدم انعقاد االمجاع إىل يوم القيامة فإن أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم مجلة من 
  اتبعه إال يوم القيامة ومل يقل بذلك أحد من املعترفني باإلمجاع فكان ينبغي تقييده بعصر من االعصار 

يف العصر إال جمتهد واحد فقوله امجاع وتعبري املصنف باالتفاق ينبغي ذلك إذ حقيقة االتفاق ومن جهة أنه لو مل يكن 
أن يكون من اثنني فصاعدا ولعل املصنف خيتار أن ذلك ليس بامجاع وهو مذهب مشهور منقدح ألن األدلة إمنا 

  دلت على عصمة االمة فيما أمجعوا عليه فال بد من صدق 

  الباب األول

  مجاعيف حجية اإل

  قال وفيه ثالث أبواب 
  الباب األول يف بيان كونه حجة وفيه مسائل 

األوىل قيل حمال كامجاع الناس يف وقت واحد على مأكول واحد وأجيب بأن الدواعي خمتلفة مث وقيل يتعذر 
تعذر يف الوقوف عليه النتشارهم وجواز خفاء واحد ومخوله وكذبه خوفا ورجوعه قبل فتوى اآلخر وأجيب بأنه ال ي

  أيام الصحابة فاهنم كانوا حمصورين قليلني 
  إمنا بدا الكالم على إمكانه وإمكان االطالع عليه لتوقف االحتجاج به على ذلك 

وقد ذهب بعضهم إىل أن االمجاع حمال ألن اجتماع اخللق على شيء واحد ميتنع عادة كما ميتنع عادة اجتماعهم 
ال بعضهم كما أن اختالف العلماء يف الضروريات حمال كذلك اتفاقهم على مأكول واحد يف وقت واحد ورمبا ق

  يف النظريات حمال 



  واجلواب أن الدواعي خمتلفة مث أي يف املواكيل خبالف األحكام المكان اجتماعهم على معرفة برهان أو امارة 
إلمام أمحد حكاها اآلمدي وغريه وذهبت طائفة من املعترفني بامكان اإلمجاع إىل تعذر االطالع عليه وهو رواية عن ا

وقيل إمنا استعبد وقوعه ومل يقل بتعذر االطالع عليه واحتجوا بانتشار العلماء شرقا ومغربا قالوا فكيف يعرف 
  موافقة من يف أقاصي املشرق من يف أطراف املغرب قالوا وأيضا جيوز خفاء واحد 

كذبه أيضا خمالفة من سلطان جائر أو جمتهد ذي منصب ومخول ذكره حيث ال يعرف أنه جمتهد قالوا وحيتمل أيضا 
  وبطش أفىت خبالف معتقده قالوا وحيتمل أيضا أن يرجع قبل فتوى اآلخر فال يربحان خمتلفني فال يقع االتفاق 

قالوا فاحتمال اخلفاء واخلمول بنفي معرفة أعياهنم وال بد منها واحتمال الكذب ينفي معرفة ما غلب على ظنه وال 
  نه واالحتمال األخري ينفي معرفة اجتماعهم يف وقت واحد وال بد منه ايضا بد م

وأجاب يف الكتاب بأن ذلك ال يتعذر يف أيام الصحابة فإهنم كانوا حمصورين قليلني وقضية هذا اجلواب أنه ال طريق 
  إىل معرفته يف زمن غريهم 

ين حبيث ال ميكن الواحد أن يعرفهم بأعياهنم فإنه قال اإلمام وهو اإلنصاف ومنهم من أجاب بأهنم وإن كانوا كثري
يعرف مبشافهة بعضهم والنقل املتواتر عن الباقني بأن ينقل من أهل كل قطر من حيصل التواتر بقوهلم عمن فيه من 

اجملتهدين مذاهبهم ومخول اجملتهدين حبيث ال يعرفه أهل بلدته مستحيل عادة فوضح إمكان االطالع على إمجاع من 
  الصحابة وحكم امجاع من عدا الصحابة حكم امجاع الصحابة يف كونه حجة عدا 

  هذا قول اجلمهور وقالت الظاهرية أن االمجاع خمتص بالصحابة وهو رواية عن أمحد 
  قال الثانية أنه حجة خالفا للنظام والشيعة واخلوارج لنا وجوه 
ؤمنني يف الوعيد حيث قال ومن يشاقق الرسول اآلية األول أنه تعاىل مجع بني مشاقة الرسول واتباع غري سبيل امل

  فتكون حمرمة فيجب اتباع سبيلهم اذ ال خمرج عنها قيل رتب الوعيد على الكل 
قلنا ال بل على كل واحد وإال لغي ذكر املخالفة قيل الشرط يف املعطوف عليه شرط يف املعطوف قلنا ال وإن سلم مل 

  ة يضر ألن اهلدى دليل التوحيد والنبو
  قيل ال يوجب حترمي كل ما غري قلنا يقتضي جلواز االستثناء 

  قيل السبيل دليل اإلمجاع قلنا محله على اإلمجاع أوىل لعمومه 
قيل جيب اتباعهم فيما صاروا به مؤمنني قلنا حينئذ تكون املخالفة املشاقة قيل بترك االتباع رأسا قلنا الترك غري 

  ل املباح قلنا كاتباع الرسول صلى اهللا عليه و سلم سبيلهم قيل ال جيب اتباعهم يف فع
قيل اجملمعون اثبتوا احلكم بالدليل قلنا خص النص فيه كل املؤمنني املوجودون إىل يوم القيامة بل يف كل عصر ألن 

  املقصود العمل وال عمل يف القيامة 
م وخالف يف ذلك الشيعة واخلوارج اتفق أكثر املسلمني على أن االمجاع حجة شرعية جيب العمل به على كل مسل

  والنظام ونقل ابن احلاجب أن النظام حييل االمجاع وهو خالف نقل اجلمهور عنه 
وقد صرح الشيخ أبو اسحاق يف شرح اللمع بأنه ال حييله وهو أصح النقلني واعلم ان النظام املذكور هو أبو 

ة وكان يظهر االعتزال وهو الذي ينسب إليه الفرقة اسحاق ابراهيم بن سيار النظام كان ينظم اخلرز بسوق البصر
النظامية من املعتزلة لكنه كان زنديقا وإمنا أنكر اإلمجاع لقصده الطعن يف الشريعة وكذلك أنكر اخلرب املتواتر مع 

خروج رواته عن حد احلصر هذا مع قوله بأن خرب الواحد قد يفيد العلم فاعجب هلذا اخلذالن وأنكر القياس كما 



  يأيت وكل ذلك زندقة لعنه اهللا وله كتاب نصر التثليث على التوحيد س
وإمنا أظهر االعتزال خوفا من سيف الشرع وله فضائح عديدة واكثرها طعن يف الشريعة املطهرة وليس هذا 

  موضوع بسطها 
  واستدل املصنف على حجية اإلمجاع من ثالثة أوجه 

فعي رضي اهللا عنه قال الشيخ أبو إسحاق يف شرح اللمع روي أن األول اآلية وأول من متسك هبا إمامنا الشا
الشافعي قرا القرآن ثالث مرات حىت وجد هذه اآلية وهي قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع 

  غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا وجه احلجة أنه 

صلى اهللا عليه و سلم واتباع غري سبيل املؤمنني يف الوعيد يف قوله نوله ما توىل ونصله تعاىل مجع بني مشاقة الرسول 
جهنم فيلزم حترمي اتباع غري سبيل املؤمنني ألنه لو مل يكن حمرما ملا مجع بينه وبني احملرم الذي هو مشاقة الرسول صلى 

ه يستقبح إن زنيت وشربت املاء عاقبتك فدل اهللا عليه و سلم ان اجلمع بني حرام ونقيضه ال حيسن يف وعيد وألجل
على حرمة اتباع غري سبيلهم وإذا حرم اتباع غري سبيلهم وجب اتباع سبيلهم ألنه ال خيرج عنهما أي ال واسطة 

  بينهما وإن لزم اتباع سبيلهم ثبت حجية اإلمجاع ألن سبيل الشخص ما خيتار من قول أو فعل واعتقاد 
  الدليل بوجوه وقد اعترض اخلصم على هذا 

األول أنه رتب الوعيد على الكل أي على اجملموع فليست متابعة سبيل غري املؤمنني حمرمة على االطالق بل كوهنا 
حمرمة مشروطة مبشاقة الرسول صلى اهللا عليه و سلم وخرج عن هذا مثل ان زنيت وشربت املاء عاقبتك ألن 

  شربت املاء غري حمظور ال مطلقا وال شرط الزنا 
وجوابه أن الوعيد إمنا رتب على كل واحد منهما كما ادعيناه وإال يلزم أن يكون ذكر املخالفة وهو قوله ويتبع غري 

  سبيل املؤمنني لغو ألمرين 
  أحدمها املشاقة مستلزمة ملخالفة سبيل املؤمنني وحينئذ فال حيتاج إىل املخالفة 

  واللغو حمال يف كالم اهللا عز و جل والثاين أن املشاقة وحدها مستقلة يف ترتيب الوعيد 
الوجه الثاين سلمنا ان اآلية تقتضي أن املنع من اتباع غري سبيل املؤمنني ال يشترط املشاقة لكن ال بد فيها من شرط 
آخر وهو تبني اهلدى ألنه تعاىل شرط يف مشاقة الرسول تبني اهلدى مث عطف عليها متابعة غري سبيل املؤمنني فيجب 

بني اهلدى شرطا فيها أيضا ألن ما كان شرطا يف املعطوف عليه جيب أن يكون شرطا يف املعطوف واأللف أن يكون ت
والالم يف اهلدى للعموم فيلزم أن ال حيصل التوعد على اتباع غري سبيل املؤمنني إال عند تبني مجيع أنواع اهلدى ومن 

  مجلة أنواع اهلدى دليل االمجاع 

يف التمسك باالمجاع فائدة إذ يستغىن حبصول دليل اإلمجاع عن اإلمجاع وجوابه منع  وعلى هذا التقدير ال ينفي
كون مجيع ما كان شرطا يف املعطوف عليه شرطا يف املعطوف والعطف إمنا يقتضي التشريك يف بعض األحكام دون 

  بعض 
 حصول الوعيد عند مشاقة ولو سلمنا أن الشرط يف املعطوف عليه شرط يف املعطوف مل يضر ألن اهلدى املشروط يف

الرسول هو الدليل الدال على التوحيد والنبوة ألدلة األحكام الفرعية وإن مل يشترط تبني دالئل املسائل الفرعية يف 
حلوق الوعيد على مشاقة الرسول مل يشترط يف حلوقه على اتباع غري سبيل املؤمنني وإال مل تكن اجلملة الثانية 

  ىل بل بشرط مل يدل عليه الدليل أصال مشروطة مبا شرط يف األو



الوجه الثالث سلمنا حرمة املخالفة يف اجلملة لكن ال نسلم أن قوله ويتبع غري سبيل املؤمنني يوجب حترمي مجع ما 
غاير سبيلهم بل يوجب حرمة البعض ودليل ذلك أن كال من لفظ غري ولفظ سبيل مفرد ال عموم له وال يلزم 

لهم حجية اإلمجاع جلواز أن يكون ذلك البعض هو اإلميان وشبهه مما ال خالف يف حرمة حرمة بعض ما يغاير سبي
  املخالفة فيه 

اجلواب إهنما يقتضيان العموم ملا فيهما من اإلضافة وقد تقرر أن املفرد املضاف يعم ويدل عليه هنا صحة االستثناء 
وه ولكن أن تنازع يف عموم غري وأمثاهلا كبعض فتقول اال سبيل كذا وجواز االستثناء من لوازم العام كذا قرر

وجزء إذا أضفن مع تسليم أن املفرد املضاف يعم وذلك ألن إضافة غري ليست للتعريف وقد يقال إن العموم تابع 
للتعريف ويبعد كل البعد أن يفهم من قول القائل أخذت جزء املال أو بعضه انه أخذ مجيعه بل يقال أو أخذه املال 

  ن مناقضا هلذا اللفظ ألن اجلزء أو البعض صرحيان يف خالفه وللبحث فيما نبهنا عليه حمال مجيعه يكو
  وقد أجاب اإلمام جبوابني آخرين 

  أحدمها أنه لو محلنا اآلية على سبيل واحد وهو غري مذكور يف اآلية صارت 

  فائدة أوىل  جمملة خبالف ما إذا محلناه على العموم ومحل كالم اهللا تعاىل على ما هو أكثر
والثاين أن ترتب احلكم على االسم مشعر بكون املسمى علة له فكانت علة التوعد كونه اتباعا لغري سبيل املؤمنني 

  فيلزم عموم احلكم لعموم هذا املقتضى 
ز الوجه الرابع إن السبيل حقيقة يف الطريق الذي حيصل فيه املشي وال شك أنه غري مراد هنا فتعني محله على اجملا

وهو إما الدليل الذي أمجعوا على احلكم ألجله وبقي االمجاع واألول أوىل فإن بني الدليل الذي يدل على ثبوت 
احلكم وبني الطريق الذي حيصل فيه املشي مشاهبة قوية فإنه كما أن احلركة البدنية يف الطريق املسلوك توصل البدن 

لدليل توصل الذهن إىل املطلوب واملشاهبة إحدى جهات حسن إىل املطلوب فكذا احلركة الذهنية يف مقدمات ذلك ا
  اجملاز وإذا كان كذلك فإمنا جيب األخذ بالدليل الذي ألجله أمجعوا ال بامجاعهم 

وجوابه أن السبيل يطلق على اإلمجاع أيضا إذ ال نزاع يف أن أهل اللغة يطلقون لفظ السبيل على ما خيتاره اإلنسان 
  قد قال تعاىل لنفسه من قول أو عمل و

  قل هذه سبيلي وقال أدع إىل سبيل ربك 
وإذا كان جمازا ظاهرا يف اإلمجاع محل عليه دون غريه من جمازاته لظهوره فيه ولعموم فائدة اإلمجاع يعمل به اجملتهد 

  واملقلد والدليل إمنا يعمل به اجملتهد 
لكن ال يف كل شيء ألن املؤمنني إذا اتفقوا على  الوجه اخلامس سلمنا داللة اآلية على وجوب اتباع سبيل املؤمنني

فعل شيء من املباحات فلو وجب اتباع سبيلهم يف كل األمور لزم التناقض ألنه جيب عليهم فعله من حيث أهنم 
فعلوه وال جيب حلكمهم بعدم وجوبه وإذا مل يكن إتباعهم واجبا يف كل شيء فإمنا جيب يف السبيل الذي صاروا به 

  عليه أن القائل إذا قال اتبع سبيل الصاحلني فهم منه األمر باتباعهم فيما صاروا به صاحلني  مؤمنني يدل

وجوابه أهنا تدل على اتباعهم يف كل شيء جلواز االستثناء كما عرفت وقولك يلزم اتباعهم يف فعل املباحثات قلنا 
م من قولك إمنا جيب إتباعهم فيما هب أن هذه صورة خصت ملا ذكرت من الضرورة فتبقى حجة فيما عداها ويلز

صاروا به مؤمنني أن يكون خمالفة سبيل املؤمنني هي املشاقة فانه ال معىن ملشاقة الرسول عليه السالم إال أن يترك 
  اإلميان فلو محل على ما ذكرت لزم التكرار 



ال واسطة بينهما غري  الوجه السادس سلمنا خطر إتباع غري سبيلهم لكن ال نسلم وجوب إتباع سبيلهم وقولكم
  مسلم فبينهما واسطة وهي ترك االتباع أصال فال يتبع ال سبيل غريهم وال سبيلهم 

واجلواب إن ترك االتباع أيضا مطلقا إتباع لغري سبيلهم ألن سبيلهم األخذ مبقالتهم وترك األخذ غري سبيلهم فثبت 
  هو املدعي حرمة متابعة غري سبيل املؤمنني ويلزم منه وجوب املتابعة و

الوجه السابع سلمنا أنه جيب اتباعهم لكن ال يف كل شيء بدليل أنه ال جيب يف فعل املباح كاألكل والشرب وقد 
  تقدم هذا لكن يف كالم صاحب الكتاب 

واجلواب أنه كقيام الدليل على وجوب متابعة الرسول صلى اهللا عليه و سلم فإنه كما أخرج منه املباح خيرج من 
  يل املؤمنني أيضا متابعة سب

الوجه الثامن الدليل على أنه ال جيب املتابعة يف كل األمور أن إمجاعهم إمنا يكون عن دليل فسبيلهم ليس إثباته 
بامجاعهم بل بذلك الدليل وهذا واضح فاآلخذ بإمجاعهم خمالفة لسبيلهم فوجب أن ال جيوز وظهر أنه ال جيب املتابعة 

  يف كل األمور 
ملا اثبتوا احلكم بدليل غري اإلمجاع فقد فعلوا أمرين إثباته بالدليل ومتسكهم باإلمجاع واآلية ملا دلت واجلواب أهنم 

على وجوب املتابعة يف كل األمور تناولت الصورتني لكن ترك العمل مبقتضاها يف إحدى الصورتني إلنعقاد اإلمجاع 
  فبقي العمل هبا يف الباقي  على أنه ال جيب علينا اإلستدالل مبا استدل به أهل اإلمجاع

الوجه التاسع سلمنا وجوب إتباعهم يف مجيع األمور وال يلزم حجية إمجاع أهل العصر ألن املؤمنني كل املوجودين 
  إىل يوم القيامة بدليل أنه مجع حملى باأللف والالم وحينئذ احلجة يف إمجاع كل املؤمنني ال مؤمين العصر الواحد 

راد مؤمنو العصر ألن املقصود من اإلمجاع إمنا هو العمل به وإذا كان املراد كل املؤمنني إىل يوم واجلواب أنه إمنا امل
  القيامة تعذر العمل به ألنه ال عمل يوم القيامة النتفاء التكليف إذ ذاك 

ة قال الثاين قوله تعاىل وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدهلم فيجب عصمتهم عن اخلطأ قوال وفعال كبرية وصغري
خبالف تعديلنا قيل العدالة فعل العبد والوسط فعل اهللا تعاىل قلنا الكل فعل اهللا تعاىل على مذهبنا قيل عدول وقت 

  الشهادة قلنا حينئذ ال مزية هلم فإن الكل يكونون كذلك 
على  الوجه الثاين من األوجه الدالة على حجية اإلمجاع قوله تعاىل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء

الناس اخرب تعاىل بأن هذه األمة وسط والوسط من كل شيء خياره وأعدله فيكون اهللا تعاىل قد عدل هذه األمة 
وأخرب عن خريهتا فلو أقدموا على شيء من احملظورات ال تنفي عنهم هذا الوصف فيجب عصمتهم عن اخلطأ كبرية 

  وصغرية 
بالسر والعالنية فلو كان فيهم عاص ملا عدله خبالف تعديلنا فإنه  يف قول وفعل ألن تعديلهم من اهللا تعاىل وهو عليم

  مبين على ظننا وما أدى إليه نظرنا مع احتمال خالفه يف نفس األمر 
فإن قلت اآلية متروكة الظاهر ألن وصف األمة بالعدالة يقتضي إتصاف كل واحد منهم هبا وخالف ذلك معلوم 

وحنن حنملها على اإلمام املعصوم قلت ال نسلم أهنا متروكة الظاهر قوله ألهنا بالضرورة فال بد من محلها على البعض 
تقتضي كون كل واحد منهم عدال قلنا ملا ثبت أنه ال جيوز إجراؤه على ظاهره وجب أن يكون املراد إمتناع خلو 

  األمة عن العدول 
فحمله على الواحد خالف الظاهر هذا  وقوله حيمله على اإلمام املعصوم قلنا قوله جعلناكم أمة وسطا صيغة مجع

  كالم اإلمام سؤاال وجوابا وقد يقال ال جيمع قول اإلمام ال نسلم أهنا متروكة الظاهر 



  قوله ملا ثبت أنه ال جيوز إجراء اللفظ على ظاهره إىل آخره وهو سؤال قوي 
  اخلصم املدعي أن ظاهر اآلية موضوع اللفظ وهو تعديل كل واحد وهو غري مراد  وميكن أن يقال يف جوابه أن

واإلمام أجاب مبنع كوهنا متروكة الظاهر ومراد اإلمام بظاهرها غري مراد اخلصم فقوله ال نسلم أهنا متروكة الظاهر 
ظاهره يعين ظاهره الذي عينتموه  يعىن باملعىن الذي نعنيه حنن بالظاهر وقوله ملا ثبت أنه ال جيوز إجراء اللفظ على

أنتم وظاهرها عند اإلمام أن األمة ال ختلو عن العدول وهو غري موضوع اللفظ وظاهرها عند اخلصم موضوع 
  اللفظ وهذا أقصى ما يقال يف اجلواب 

لت عليه وقد قيل مثله يف آيات الصافات فادعى بعض الباحثني املتأولني أهل السنة أن ظاهرها هو املعىن الذي أو
  ألنه ملا ثبت ان إجراء اللفظ على موضوعه ممتنع وجب محله على ذلك املعىن 

وكان هو الظاهر ومثل هذا يقول امللك املتغلب يف حال قهره وسطوته على عدوه اخلسيس أنا فوقك ويدي عليك 
لفظ يكون ظاهره قال فإن ظاهر هذا اللفظ املتبادر إىل الفهم غري ما هو موضوعه فليس كل ما هو موضوع ال

  وكذلك قولك رأيت أسدا يرمي بالنشاب ليس ظاهره إال اجملاوز وهو غري املوضوع احلقيقي فقد تقرر كالم اإلمام 
  فإن قلت سلمنا أن اآلية ليست متروكة الظاهر لكن ال نسلم ان الوسط من كل شيء خياره ويدل عليه وجهان 

ن أداء الواجبات واجتناب املوبقات وقد أخرب اهللا تعاىل أنه جعلهم األول أن العدالة من فعل العبد إذ هي عبارة ع
  أمة وسطا فاقتضى أن كوهنم وسطا من فعل اهللا تعاىل فظهر أن العدالة غري الوسط 

الثاين سلمنا أنه تعاىل عدهلم لكن تعديلهم ليشهدوا على الناس يوم القيامة فيلزم وجوب حتقق عدالتهم يومئذ ألن 
  إمنا تعترب حالة اآلداء عدالة الشهود 

  ال حالة التحمل وذلك مما ال نزاع فيه فإن األمة تصري معصومة يف اآلخرة وأما يف الدنيا فلم قلتم إهنا كذلك 
  قلت أما أن الوسط من كل شيء خياره فقال تعاىل قال أوسطهم أمل أقل لكم أي أعدهلم 

  وقال عليه السالم خري األمور أوسطها أي أعدهلا 
  أهل اللغة الوسط العدل قال اجلوهري وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدوال وقال 

  وأما ما ذكرمتوه فاجلواب عن األول انه باطل على مذهبنا بل الكل من فعل اهللا تعاىل 
قلت إن العدالة كما مر يف تعريفها ليست عبارة عما ذكر بل هي ملكة يف النفس وما ذكر حتقق تلك امللكة به 

  فعل اهللا تعاىل  وامللكة من
وعن الثاين وإليه أشار يف الكتاب بقوله قلنا حينئذ ال مزية هلم أن مجيع االمم عدول يف اآلخرة فلو كان املراد 
صريورهتم عدوال يف اآلخرة مل يبق يف هذه اآلية ختصيص ألمة حممد صلى اهللا عليه و سلم هبذه املزية والفضيلة 

  كم وقد عرض لإلعتراض كالمان وأيضا فكان يقول سنجعلكم ال جعلنا
إحدمها ال نسلم أنه يلزم من عدم صدور احملظور عنهم كون قوهلم حجة فرب صاحل ال يرتكب معصية جاهل ال 

  مينع بقول يف الشريعة وال يعطى 
ا أما والثاين أن العدالة ألننا يف صدور اخلطأ غلطا وقد يرد هذا بان العدالة اليت ال تنايف صدور اخلطأ هي تعديلن

  العدالة من اهللا تعاىل فتنايف ذلك واهللا أعلم 
  قال الثالث قال عليه السالم ال جتتمع أميت على خطأ ونظائره فإهنا إن مل تتواتر لكن القدر املشترك بينهما متواتر 
 هذا الدليل ساقط يف كثري من النسخ ولذلك ال جتده مشروحا يف بعض الشروح وهو اعتماد على السنة وقد قال

  اآلمدي السنة أقرب الطرق يف إثبات 



كون االمجاع قاطعا وتقريره أنه روى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال جتتمع أميت على خطأ وأنه قال ال جتتمع 
  على ضاللة وهذان اللفظان ال جتدمها عند احملدثني نعم روى أبو داود من حديث أيب مالك األشعري قال 

 عليه و سلم إن اهللا أجاركم من ثالث أن ال يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا مجيعا وأن ال يظهر قال رسول اهللا صلى اهللا
أهل الباطل على أهل احلق وأن ال جتتمعوا على ضاللة وسنده جيد وروى معاذ بن رفاعة عن أيب خلف األعمى عن 

احلديث أخرجه ابن ماجه ومعاذ أنس مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أن أميت ال جتتمع على ضاللة 
ضعفه ابن معني وغريه قال السعدي وابو حامت الرازي ليس حبجة وقال ابن حبان استحق الترك وقال األزدي ال 

حيتج حبديثه وال يكتب وأما أبو خلف فكذبه ابن معني وقال أبو حامت منكر احلديث ليس بالقوي وروي عن عبد اهللا 
  بن عمر قال 

لى اهللا عليه و سلم ال جيمع اهللا هذه األمة عل ضاللة ابدا رواه الترمذي وقال غريب ممن هذا قال رسول اهللا ص
  الوجه 

قلت ويف إسناده سليمان بن سفيان وهو ضعيف عند احملدثني وقد اختلف أصحابنا يف كيفية التمسك بالسنة على 
ر املشترك منها متواتر وهو عصمة األمة عن اإلمجاع فقالت طائفة هذه األخبار وإن مل يتواتر واحد منها لكن القد

  اخلطأ وهذه طريقة املصنف 
واالمام استبعد إدعاء التواتر املعنوي من هذا اخلرب وقال ال نسلم بلوغ جمموع هذه األخبار إىل حد التواتر ولو سلم 

صحيح وهو الذي ارتضاه  فالتواتر إمنا وقع يف مطلق تعظيم األمة ينايف اإلقدام على اخلطأ وما ذكره اإلمام أوال
  القاضي يف خمتصر التقريب 

فقال أدعاء اإلضطرار يف هذه املسألة يقربك من احليد عن اإلنصاف ويوسع دعوى الضرورة يف كثري من املعاين 
وأما قوله التواتر إمنا وقع يف مطلق التعظيم ألين التعظيم اخلاص فلقائل أن يقول من تأمل األحاديث واحدا واحدا 

  أن كالمنا يدل على هذا التعظيم اخلاص وأهنا كلها مشتركة يف املنت خمتلفة األسانيد وسلكت طائفة أخرى عرف 

قال القاضي وهي األوىل وهي أنا قد علمنا قطعا وانتشار أحتجاج السلف يف احلث على موافقة األمة واتباعها 
أبدع مبدع يف العصر اخلالية بدعة إال وخبه علماء  والزجر عن خمالفاهتا هبذه األخبار اليت ذكرناها قال القاضي وما

  عصره على ترك األتباع وإثار اإلبتداع 
واحتجوا عليه باأللفاظ اليت قدمناها وهذا ماال سبيل إىل جحده وقد حتقق ذلك يف زمن الصحابة والتابعني ومن 

صدق الرواة لوجب يف مستقر العادة أن بعدهم ومل يظهر أحد قبل النظام مطعنا يف األحاديث فلوال أهنم علموا قطعا 
  يبدوا ضربا من املطاعن يف االخبار 

هذا كالم القاضي ولقائل ان يقول أما أن السلف كانوا يوخبون على ترك االتباع وإيثار االبتداع فمسلم وإما أهنم 
  تراض كانوا حيتجون على ذلك باأللفاظ املتقدمة فغري مسلم ومل تكن هذه الطريقة ساملة عن اإلع

وقال اإلمام مل يقل أحد أن اإلمجاع املنعقد بصريح القول دليل ظين بل منهم من نفى كونه دليال باألصالة ومنهم من 
جعله قاطعا وأما إمام احلرمني فقد أعترف بأنه ليس يف السمعيات قاطع على أن اإلمجاع االتباع وسلك طريقا آخر 

نقول لإلمجاع فيه صورتان نذكرمها ونذكر السبيل املرضي يف اثبات عقليا فقال القاطع على أنه حجة قاطعة أنا 
  اإلمجاع يف كل واحدة منهما 

إحدامها أن يصادف علماء العصر على توافرهم يف أطراف اخلطة وأوساطها جممعون على حكم مظنون والرأي فيه 
ياهنا على منهاج واحد فإن ذلك مضطر فيعلم واحلالة هذه أن اتفاقهم إن وقع فال حيمل على وفاق اعتقادهم وجر



مع تطرق وجوه اإلمكان واطراد االعتياد مستحيل بل يستحيل اجتماع العقالء على مقطوع به يف أساليب العقول 
  إذا كان ال يتطرق إليه إال بانضمام نظر وسرب فكر وذلك الختالف الناظرين يف نظرهم 

بالنظري الظين الذي ال يفرض فيه قطع فإذا تقرر أن اطراد فإذا كان حكم العادة هذا يف النظري القطعي يف الظن 
  االعتياد حييل اجتماعهم على قول الظن فإذا الفيناهم قاطعني باحلكم ال يرجعون فيه رأيا وال يرددون قوال فيعلم 

  قطعا أهنم أسندوا احلكم إىل شيء مسعي قطعي عندهم مث ال يبعد سقوط النقل فيه 
عوا على حكم واسندوه إىل الظن وصرحوا به فهذا أيضا حجة قاطعة والدليل عليه أنا وجدنا والصورة الثانية إذا أمج

العصبة املاضني واألئمة املنقرضني متفقني على تبكيت من خيالف إمجاع علماء الدهر فلم يزالوا ينسبون املخالف إىل 
  ء على خمالفة العلماء ضالال بينا املمروق واحملاداة والعقوق وال يعدون ذلك أمرا هينا بل يرون االستجوا

وإمجاعم هذا مع اإلنصاف كالقطع يف حمل الظن عند نظر العقل فإذا التحق هذا بإمجاعهم قطعا يف حكم مظنون قطع 
به اجملتمعون من غري ترديد ظن فليكن اإلمجاع على تبكيت املخالف وتعنيفه مستند قاطع وال يبعد أن يكون ذلك 

ناها من تلقاها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقرائن األحوال قصد النيب صلى اهللا عليه بعض األخبار اليت ذكر
و سلم يف انتصاب اإلمجاع حجة مث عملوا ذلك وعملوا به واستجروا على القطع مبوجبه ومل يهتموا بنقل سبب 

  رمني قطعهم فقد تقرر انتصاب اإلمجاع دليال قاطعا وبرهانا ساطعا هذا كالم إمام احل
وحاصله أن يقول انفاق اجلمع العظيم على احلكم الواحد يستحيل ان ال يكون لداللة وأمارة فإن كان لداللة كان 
اإلمجاع كاشفا عن ذلك الدليل وحينئذ جيب اتباع االمجاع ألن خمالفته تكون خمالفة لذلك الدليل وإن كان ألمارة 

ذا اإلمجاع فلوال اطالعهم على قاطع مينع من خمالفة هذا اإلمجاع فقد رأينا األولني قاطعني باملنع عن خمالفة ه
  الستحال اتفاقهم على املنع من خمالفته 

قال اإلمام وهذه الداللة ضعيفة جدا الحتمال أن يقال أهنم اتفقوا على احلكم ال لداللة وال امارة بل الشبهة وكم 
لمتهم ألجل الشبهة سلمنا احلصر فلم جيوز أن يكون من املبطلني مع كثرهتم وتفرقهم شرقا وغربا قد اتفقت ك

  إلمارة تفيد الظن قوله رأينا السلف جممعني على املنع من خمالفة هذا اإلمجاع 
قلنا ال نسلم اتفاق السلف على ذلك سلمناه لكنك ملا جاوزت حصول اإلمجاع ألجل االمارة فلعلهم أمجعوا على 

  املنع من خمالفة اإلمجاع للصادر عن 

المارة المارة أخرى فإن قلت إهنم ال يتعصبون يف اإلمجاع الصادر عن اإلمارة وقد تعصبوا يف هذا اإلمجاع فدل ا
  على أن هذا اإلمجاع مل يكن عن إمارة 

قلت إذا سلمت أهنم ال يتعصبون يف اإلمجاع الصادر عن إمارة فقد بطل قولك إهنم منعوا من خمالفة هذا اإلمجاع 
م وهو واضح والنظر فيه يطول والذي يظهر يل وهو معتمدي فيما بيىن وبني اهللا أن الظنون هذا اعتراض اإلما

الناشئة عن اإلمارات املزدمحة إذا تعاضدت مع كثرهتا تؤدي إىل القطع وأن على اإلمجاع آيات كثرية من الكتاب 
مة ال جتمع على خطأ وحصل وأحاديث عديدة من السنة وإمارات قوية من املعقول انتج اجملموع من ذلك ان األ

  القطع به من اجملموع ال واحد بعينه 
  قال والشيعة عولوا عليه الشتماله على قول اإلمام املعصوم 

تقدم أن الشيعة أنكروا كون اإلمجاع الذي هو اتفاق اجملتهدين من األمة حجة واعلم أهنم مع ذلك عولوا عليه 
ن األمة وإال لتناقض قوهلم بل لكونه مشتمال على قول اإلمام املعصوم واحتجوا به ولكن ال لكونه قول اجملتهدين م



إذ عندهم أن كل زمان ال خيلو عن إمام معصوم جيب نصبه وعلى التقدير فمىت اتفق اجملتهدون فال بد من موافقة 
  اإلمام هلم وإال مل يوجد اتفاق أهل احلل والعقد 
ن حيث هو بل بواسطة قول اإلمام املعصوم وملا كان مذهبهم يف وإذا وجد اتفاق قول اإلمام معهم كان حجة ال م

أن كل زمان ال خيلو عن إمام معصوم جيب نصبه ظاهر السخافة واضح الفساد واإلشتغال يتبني بطالنه من وظائف 
  علم الكالم مل يشتغل صاحب الكتاب برده 

  السالم أن املدينة لتنفي خبثها وهو ضعيف  قال الثالثة قال مالك إمجاع أهل املدينة حجة لقوله عليه الصالة و
ذهب األكثرون إىل أن البقاع ال تؤثر يف كون األقوال حجة وذهب مالك ابن أنس رمحه اهللا إىل أن إمجاع أهل 

املدينة حجة فمنهم من قال إمنا أراد بذلك أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال ابن احلاجب والصحابة 
  حممول على املنقوالت املشتهرة كاألذان واإلقامة دون غريها وذهب إىل احلمل على هذا والتابعني وقيل 

القرايف يف شرح املنتخب وقرر اإلمام مذهب مالك وقال ليس يستبعد كما أعتقده مجهور األصول وال ينبغي أن 
هنم شاهدوا التنزيل خيالف مالك يف ذلك إن أراد به ترجيح روايتهم على رواية غريهم وكانوا من الصحابة أل

ومسعوا التأويل وال ريب يف أهنم أخرب بأحوال النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذا ضرب من الترجيح ال يدفع وال 
ينبغي أن يظن ظان أن مالكا رضي اهللا عنه يقول بامجاع أهل املدينة لذاهتا يف كل زمان وإمنا هي من زمان رسول اهللا 

ن مالك مل تربح دار العلم وأثار النيب صلى اهللا عليه و سلم هبا أكثر وأهلها هبا أعرف صلى اهللا عليه و سلم إىل زما
إذا عرف هذا فقد استدل على حجية إمجاع أهل املدينة مبا صح وثبت من قوله صلى اهللا عليه و سلم إمنا املدينة 

احلمل على اخلطأ متعذر ألنا كالكري تنفي خبثها وينصع طيبها واإلستدالل هبذا كما ذكره املصنف ضعيف ألهل 
نشاهد صدور اخلطأ من بعض سكاهنا وكوهنا من أشرف البقاع ال يوجب عصمة ساكنيها وإذا تقرر أنه ال أثر 
للبقاع علم أن إمجاع أهل احلرمني مكة واملدينة واملصرين البصرة والكوفة غري حجة خالفا ملن زعم ذلك من 

ب وإمنا صاروا إىل ذلك العتقادهم ختصيص االمجاع بالصحابة وكانت هذه األصوليني قال القاضي يف خمتصر التقري
  البالد مواطن الصحابة ما خرج منها إال الشذوذ منهم انتهى فال يظن الظان أن القائل بذلك قال به يف كل عصر 

البيت ويطهركم قال الرابعة قالت امجاع الشيعة العترة حجة لقوله تعاىل إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل 
تطهريا وهم على وفاطمة وابناءمها رضي اهللا عنهم ألهنا ملا نزلت لف عليه السالم كساء وقال هؤالء أهل بييت 

  ولقوله عليه السالم أين تارك فيكم ما ان متسكتم به أن تضلوا كتاب اهللا وعتريت 
حاق يف شرح اللمع قول على وحده حجة قالت الشيعة امجاع أهل البيت حجة وقالوا أيضا كما نقله الشيخ أبو اس

  واستدلوا على األول بالكتاب والسنة واملعىن أما الكتاب فقوله تعاىل إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس 

أهل البيت ويطهركم تطهريا فقد نفا عنهم الرجس واخلطأ رجس فيكون منفيا عنهم وأهل البيت هم علي وفاطمة 
اهللا عنهم كأهنم كما روى الترمذي ملا نزلت هذه اآلية لف النيب صلى اهللا عليه و  وابناؤمها احلسن واحلسني رضي

  سلم كساء وقال هؤالء أهل بييت وخاصيت اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا 
وأما السنة فما روى الترمذي وأخرج مسلم يف صحيحه معناه من قوله صلى اهللا عليه و سلم إين تارك فيكم ما أن 

م به لن تضلوا كتاب اهللا وعتريت وأما املعىن ومل يذكره املصنف فإن أهل البيت مهبط الوحي والنيب منهم متسكت
وفيهم فاخلطأ عليهم أبعد ومل يذكر املصنف اجلواب عما استدلوا به واجلواب عن اآلية أنا وإن سلمنا انتفاء الرجس 

ر اآلية يف أزواجه عليهم السالم ألن ما قبلها وما يف الدنيا فال نسلم أن اخلطأ رجس ومنهم من أجاب بأن ظاه



  بعدها خطاب معهن لقوله تعاىل وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل 
قال اإلمام وجيري هذا جمرى قول الواحد البنه تعلم واطعين إمنا أريد لك اخلري ومعلوم أن هذا القول إمنا يتناوله ابنه 

  فكذلك ها منا 
واب وإن اتضح املعىن واعتضد مبا يف احملصول واألحكام وغريمها من كتب األصول من أم سلمة قالت وهذا اجل

للنيب صلى اهللا عليه و سلم الست من أهل البيت فقال بلى إن شاء اهللا فيبعده من جهة اخلري ما يف صحيح مسلم 
عهم يا رسول اهللا قال إنك إىل خري ويف من أن أم سلمة قالت وقد لف صلى اهللا عليه و سلم عليهم الكساء فانا م

  الترمذي قالت أنت على مكانك وأنت إىل خري ومن املعىن أن الكاف وامليم ال يكون إال للمذكر 
واجلواب عن احلديث أنه من باب األحاد وال جيوز عندهم العمل هبا يف الفروع فضال عن األصول ولو كان قطعيا 

  لكتاب والعترة ال بقول العترة وحدهم فإمنا تقتضي وجوب التمسك مبجموع ا

واجلواب عن املعىن إنه باطل بزوجاته صلى اهللا عليه و سلم فاهنن شاهدن أكثر أحواله مع أن قوهلن وحده غري حجة 
واهللا أعلم وقد يقال قدم املصنف ان الشيعة من منكري اإلمجاع مث نقل عنهم أن امجاع العترة حجة ومن اعترف 

  ال يقال انكر أصل االمجاع بشيء من اإلمجاع 
واجلواب ان اإلمجاع املصطلح انكروه من أصله وما اعترفوا به ليس منه وان حصل وفاق بقية األمة بل ألجل العترة 

  فما قلناه مل يعترفوا بشيء منه وما قالوه مل نوافقهم عليه وقد سبقت اإلشارة إىل هذا يف قوله والشيعة عولوا عليه 
لقاضي أبو حازم امجاع اخللفاء األربعة حجة لقوله عليه السالم عليكم بسنيت وسنة اخللفاء قال اخلامسة قال ا

  الراشدين من بعدي وقيل امجاع الشيخني لقوله اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر 
ع اخللفاء ذهب القاضي أبو حازم يف احلنفية باحلاء املعجمة وكذا أمحد بن حنبل يف إحدى الروايتني إىل أن امجا

األربعة أيب بكر وعثمان وعلي حجة املسترك مبا رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه وصححه الترمذي واحلاكم يف 
املستدرك وقال على شرطهما من قوله صلى اهللا عليه و سلم عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من 

قيل هذا عام يف كل اخللفاء الراشدين قيل املراد األربعة لقوله بعدي متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ احلديث فإن 
عليه الصالة و السالم اخلالفة من بعدي ثالثون سنة مث تصري ملكا عضوضا وكانت مده األربعة هذه قيل والصحيح 

هللا عنه إن املكمل هلذه املدة احلسن بن علي وكانت مدة خالفته ستة أشهر هبا تكملت الثالثون ولكن احلسن رضي ا
  مل تتسع مهلته ومل تربز أوامره وال عرفت طريقته لقلة املدة 

وذهب إىل بعضهم أن امجاع الشيخني وحدمها حجة لقوله عليه السالم اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر رواه 
  أمحد بن حنبل وابن ماجة والترمذي وقال حسن ذكره ابن حبان يف صحيحه 

  خلربين باملعارضة بقوله أصحايب كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وهو حديث ضعيف وأجاب اإلمام وغريه عن ا
وأجاب الشيخ أبو اسحاق يف شرح اللمع بأن ابن عباس خالف مجيع الصحابة يف مخس مسائل انفرد هبا وابن 

  مسعود انفرد باربع مسائل ومل حيتج عليهم أحد بإمجاع االربعة 
  ا ال يتوقف عليه كوحدة الصانع وحدوث العامل ال كاثباته قال السادسة يستدل باإلمجاع مل

اإلمجاع وإن كان حجة لكن ال يستدل به على مجيع األحكام بل على بعضها وهو ما ال يتوقف ثبوت حجية اإلمجاع 
على ثبوته سواء كان من الفروع أو األصول أما يتوقف ثبوت اإلمجاع على ثبوته فال يستدل باإلمجاع عليه وإال 

فيلزم الدور وقد مثل صاحب الكتاب األول حبدوث العامل ووحدة الصانع أي ثبوت اإلمجاع ال يتوقف على هذين 



  جلواز معرفة اإلمجاع قبل معرفة حدوث العامل ووحده الصانع 
وقد قال االسفرايين وغريه من الشراح ان املثال غري صحيح ألن كون اإلمجاع املصطلح حجة متوقف على وجود 

عني الذين هم اجملتهدون من األمة احملمدية وال يصري الشخص من هذه األمة إال بعد معرفة وحدة الصانع اجملم
وحدوث العامل فوضح أن اإلمجاع متوقف على معرفة هذين ولك أن متنع توقف حجية اإلمجاع على وجود اجملمعني 

  إذ هو حجة وإن مل جيمعوا 
ثباته اثبات الصانع واثبات كونه متكلما والنبوة فإن اإلمجاع يتوقف على ذلك ومثال الثاين وإليه اإلشارة بقوله ال كا

إذ ثبوته بالكتاب والسنة صحة االستدالل هبا موقوفة على وجود الصانع وعلى كونه متكلما وعلى النبوة فلو اثبتنا 
  وجود الصانع والنبوة باإلمجاع لزم الدور لتوقف ثبوت املدلول على ثبوت الدليل 

  ب الثاينالبا

  يف أنواع اإلمجاع

قال الباب الثاين يف أنواع اإلمجاع وفيه مسائل األوىل إذا اختلفوا على قولني فهل ملن بعدهم احداث الثالث واحلق 
أن الثالث ان مل يرفع جممعا عليه جاز وإال فال مثاله قيل يف اجلد مع األخ املرياث للجد وقيل هلما فال سبيل إىل 

  حرمانه 
  ناقشتان لك هنا م

  إحدامها كان من جنس الوضع تأخري هذا الباب عن الذي بعده وهو الثالث يف شرائط اإلمجاع 
والثانية أن اإلمجاع شيء واحد ليس حتته أنواع لكنه أراد األنواع ما ال يكون إمجاعا عند طائفة دون اآلخرين وهو 

على قولني هل جيوز ملن بعدهم احداث قول ثالث  إمجاع باإلتفاق مث عرض الفصل أنه اختلف أهل العصر يف املسألة
  وفيه ثالثة مذاهب 

  األول املنع مطلقا وعليه اجلمهور 
  والثاين اجلواز مطلقا وعليه طائفة من احلنفية والشيعة وأهل الظاهر 

 جيز أحداثه والثالث وهو احلق عند املتأخرين وعليه اإلمام وأتباعه اآلمدي أن الثالث ان لزم رفع ما أمجعوا عليه مل
واإلجاز مثال األمل إذا مات رجل وخلف جدا وأخوة ذهب بعض العلماء إىل االشتراك وذهب الباقون إىل سقوط 

األخوة باجلد فلو قال باسقاط اجلد باألخوة مل جيز ألنه رافع ألمر جممع عليه مستفاد من القولني املتقدمني وهو أن 
  أسقطنا اجلد إما منفردا أو مشاركا لألخوة فإذا 

  اجلد فقد رفعنا أمرا جممعا عليه وهذا املثال سبق املصنف بذكره اإلمام واآلمدي وغريمها وهو صحيح 
وإن صح ما نقله ابن حزم الظاهري من ذهاب بعضهم إىل انفراد األخ باملال ألن اإلمجاع وقع بعد ذلك على خالفة 

  د عيبا قدميا ومن أمثلته أيضا اجلارية الثيب إذا وطئها املشتري مث وج
قال بعضهم متنع الرد وقال آخرون بالرد مع العقد فالقول بالرد جمانا ثالث كذا صوره اآلمدي يف الثيب وابن 

  احلاجب يف البكر فإن قلت كيف 
قال الشافعي رضي اهللا عنه ومالك والليث بالرد جمانا قلت مل يثبت تكلم مجيع الصحابة يف املسألة بل كان القوالن 

  لم فيها فقط ولو فرض كالم مجيعهم فال نسلم استقرار رأيهم على قولني ممن يتك



وهذا الفرض على تقرير صحة اختالف الصحابة بل قد روي عن زيد بن ثابت مثل قولنا مث أن املنقول عن علي 
  وعمر مل يصح 

ضعيفة وأمثلها الرواية عن قال والدي رمحه اهللا أيده اهللا وقد وقعت على أسانيد وردت يف ذلك عنهما فرأيتها كلها 
  علي وهي منقطعة ألهنا من رواية علي بن احلسني وهو مل يدرك جده 

ومثال الثاين وهو ما مل يرفع جممعا عليه ومل ميثل له يف الكتاب قيل جيوز فسخ النكاح بأحد العيوب اخلمسة وقيل ال 
وا عليه بل هو موافق لكل من القولني يف جيوز بشيء منها فالقول بالفسخ بالبعض دون بعض ليس رافعا ملا أمجع

بعض مقالته ومثاله أيضا قيل حيل أكل متروك التسمية سهوا وعمدا وقيل ال حيل ال سهوا وال عمدا فالقول باحلل يف 
  السهو دون العمد جائز 

مل يعترب فيه قال قيل اتفقوا على عدم الثالث قلنا كان مشروطا بعدمه فزال بزواله قيل وارد على الوحداين قلنا 
  إمجاعا 

  احتج اجلمهور وهم املانعون مطلقا بوجهني 
أحدمها أن اختالفهم على قولني إمجاعا على أنه جيب األخذ بأحدمها وال جيوز العدول عنهما وجتويز القول الثالث 

  مبطل فكان مبطال لإلمجاع وذلك باطل 

دوث ثالث فإذا حدث ثالث انتفى شرط اإلتفاق واجلواب األخذ بأحد القولني وعدم جواز غريمها مشروط بعدم ح
  على وجوب هذا األخذ بأحد القولني وامتناع الثالث 

وأعترض اخلصم على هذا اجلواب بأنه وارد على الوحداين إذا الشبهة قائمة بعينها فيقال إمنا اوجبوا التمسك 
  رطه فيجوز القول خبالفه باإلمجاع على القول الواحد بشرط أن ال يظهر الثاين فإذا ظهر فقد زال ش

واجيب عنه بأن اإلحتمال وإن كان قائما يف اإلمجاع على القول الواحد لكنهم منعوا فيه من إحداث ما خيالفه 
وجزموا بوجوب األخذ به دائما خبالف ما إذا إختلفوا على قولني فلم يعطلوا بنفي اإلحتمال املذكور فليس لنا أن 

  ان حنكم عليه بالتسوية وهنا كالم
  أحدمها أن يف صحة وقوع اشتراط عدم إحداث الثالث يف اإلمجاع على أحد القولني نظرا ومن نقل ذلك 

والثاين أنه مبين على أنه ال جيوز حدوث إمجاع بعد امجاع سبق على خالفه وقد ذهب أبو عبد اهللا إىل أنه جيوز لكن 
  ال يقع وقال اإلمام أنه االوىل كما سيأيت 

  يستلزم ختطئة األولني وأجيب بأن احملظور هو التخطئة يف واحد وفيه نظر  قال قيل اظهاره
والوجه الثاين أن الذهاب إىل الثالث إمنا جيوز لو أمكن كونه حقا ومل يكن ذلك إال أن يكون القوالن باطلني ضرورة 

  أن احلق واحد 
  وحينئذ يلزم إمجاع األمة على اخلطأ 
  مة يف حكم واحد أمجعوا عليه كثبوت حظ اجلد مثال يف املرياث وأجيب بأن احملظور وهو ختطئة األ

  أما ختطئة كل فريق يف حكم فال حمذور فيه 
  قال صاحب الكتاب وفيه نظر ووجهه أنه إذا أخطأت كل األمة يف 

شيئني كل شطر يف شيء دخل حتت عموم قوله ال جتتمع اميت على خطأ ومن خطأ كل فريق يف قوله فقد خطأ كل 
  وهذا النظر له أصل خمتلف فيه وهو أنه هل جيوز إنقسام األمة إىل شطرين كل شطر خمطيء يف مسألة  األمة



  واألكثر على أنه جيوز 
واختار اآلمدي خالفه وأعلم أن اجلواب من أصله مل يذكره اإلمام بل قال هذا اإلشكال غري الوارد على القول بأن 

األقسام فساد الباقي سلمنا لكن ال يلزم الذهاب إىل القول الثالث كل جمتهد مصيب فإنه ال يلزم من حقية أحد 
كونه حقا ألن اجملتهد يعمل مبا أداه إليه اجتهاده وإن كان خطأ يف نفس األمر ولك أن تقول على هذا إذا كان 

  الذهاب إىل الثالث يستلزم اخلطيئة وإهنا ممتنعة فقد علم أن الذهاب إىل الثالث خطأ فال يذهب إليه 
قال الثانية إذ مل يفصلوا بني مسألتني فهل ملن بعدهم التفصيل واحلق واحلق أن نصوا بعدم الفرق أو احتاد اجلامع 
كتوريث العمة واخلالة مل جيز ألنه رفع جممع عليه وإال جاز وال جيب على من ساعد جمتهدا يف حكم مساعدته يف 

  مجيع األحكام 
واليت قبلها مع أن القول بالتفصيل إحداث لقول ثالث ويعتضد بأن اآلمدي مل  لعلك تقول ما الفرق بني هذه املسألة

  يفرد هذه املسألة بالذكر بل ذكرها يف ضمن تلك 
وحاصل ما ذكره القرايف يف الفرق أن هذه املسألة خمصوصة مبا إذا كان حمل احلكم متعددا واألوىل خمصوصة مبا إذا 

لوا بني مسألتني بأن ذهب بعضهم إىل احلل فيهما واآلخرون إىل التحرمي كان حممله متحدا ان أهل العصر مل يفص
  فيهما وأراد من بعدهم الفصل فهذا يقع على أوجه 

أحدمها أن ينصوا على عدم الفرق بأن يقولوا ال فصل بني هاتني املسألتني يف كل األحكام أو يف احلكم الفالين فإنه 
ن اخلالف جار فيه وصرح فيه اجلار بردي وهو صحيح وإن أنكره جيوز الفصل بينهما وكالم الكتاب يوهم أ

  طوائف من شارحي الكتاب 

  فقد حكاه القاضي ابو بكر يف خمتصر التقريب واإلرشاد 
قال واحتج قائله بإن االمجاع على منع التفرقة ليس بامجاع على حكم من األحكام فال معول عليه لكنه كما قال 

  له األمة صرحيا القاضي غلط ومراغمة ملا قا
وقوله ليس من األحكام باطل ألهنم إذا أمجعوا على منع الفصل فقد أمجعوا على منع التحرمي يف إحدامها مع التحليل 

  يف األخرى أو بالعكس 
  وهذا تعرض حلكم نفيا وإثباتا 

نص على عدم الفرق مثاله والثاين أن ال ينصوا على ما ذكرنا بل يعلم احتاد اجلامع بني املسألتني لذلك جار جمرى ال
  من ورث العمة ورث اخلالة ومن منع أحدامها منع األخرى 

وإمنا مجعوا بينهما من حيث أنه انتظمهما حكم ذي االرحام قال اإلمام فهذا ومما ال يسوغ خالفهم فيه بتفريق ما 
  اس إىل خالف فيه مجعوا بينهما إال أن هذا اإلمجاع متأخر عن سائر اإلمجاعات يف القوة وذهب بعض الن

والثالث وإليه اإلشارة بقوله وإال جاز ان ال يكون كذلك فقيل ال جيوز الفرق واحلق جوازه وقوله وأال جيب إشارة 
إىل الدليل عليه أي لو مل جيز لكان الدليل هو أنه وافقه يف مسألة ويلزم على ذلك أن من وافق جمتهدا يف مسألة 

  وهو باطل ويلزم منه سد باب اإلجتهاد لدليل أن يوافقه يف كل املسائل 
فائدة ظاهر كالم اإلمام واملصنف أن حنو قول بعضهم ال يقتل املسلم بالذمي وال يصح بيع الغائب وقول بعضهم 
يقتل ويصح جريان خالف يف أنه هل جيوز الفصل فيقال يقتل املسلم بالذمي وال يصح بيع الغائب أو العكس وبه 

  خمتصر التقريب يشعر إيراد القاضي يف 



وصرح اآلمدي بنفي اخلالف يف ذلك وما اقتضاه كالم اإلمام غري بعيد ألن التفصيل فيه يؤدي إىل ختطئة كل األمة 
  إذ يلزم خطأ شطرهم يف جواز قتل املسلم بالذمي وخطأ الشطر اآلخر يف منع الغائب 

ئة يف مسألة وقد يقال ال يلزم من الذهاب إىل وقد تقدم أن األكثرين منعوا إنقسام األمة إىل فرقتني كل فرقة خاط
  التفصيل كونه حقا يف نفس األمر بل يكفي أن يكون يف ظن اجملتهد كذلك وقد سبق هذا 

  قال قيل أمجعوا على االحتاد قلنا عني الدعوى قيل قال الثوري اجلماع ناسيا يفطر الصائم واألكل ال قلنا ليس بدليل 
ن األمة إذا قال نصفها باحلرمة يف املسألتني وقال النصف اآلخر باحلل فيهما فقد احتج من منع الفصل مطلقا بأ

  اتفقوا على احتاد احلكم يف املسألتني وأنه ال فصل بينهما فيكون الفصل ردا لإلمجاع 
 علة وجوابه أنه إن عىن بقوله اتفقوا على أنه ال فصل بينهما أهنم نصوا على استوائهما يف احلكم ومها مستويان يف

احلكم فليس كذلك ألن النزاع ليس يف هذا وان أراد أن ذلك الزمه فليس كذلك ألنه ال يلزم من عدم التعرض 
لتحرمي التفصيل احلكم بتحرميه واحتاد احلكم وهذا عني الدعوى وأول املسألة واحتج من أجاز الفصل مطلقا بأنه 

  ا يفطر واألكل ناسيا ال يفطر وقع اال ترى إىل ذهاب بعض العلماء إىل أن اجلماع ناسي
وقال بعضهم ال يفطر واحد منهما مث فرق سفيان الثوري رضي اهللا عنه فقال اجلماع ناسيا يفطر واألكل ال لبعد 
النسيان يف اجلماع دون األكل وأضرب اإلمام عن اجلواب عن هذا لوضوحه وأجاب املصنف بأن قول الثوري 

ينصون يف هذه الصورة على عدم الفرق أو احتاد اجلامع وبأن فتيا الثوري  ليس حجة علينا وقد جياب أيضا باهنم
  بتلك لعلها قبل إستقرار اجملمعني على القولني املطلقني 

  قال الثالثة جيوز االتفاق بعد االختالف خالفا للصرييف لنا اإلمجاع على اخلالفة بعد االختالف وله ما سبق 
  فيها أن يقال هل جيوز أن جيمع على شيء سبق خالفه وذلك على حالتني  للمسألة تشعب يف النظر وشفا الغليل

األوىل وال تعرض هلا يف الكتاب أنه هل جيوز انعقاد اإلمجاع بعد إمجاع على خالفه ذهب األكثرون إىل املنع وذهب 
  أبو عبد اهللا البصري إىل اجلواز قال اإلمام 

ى قول بشر أن ال يطرأ عليه إمجاع آخر ولكن إتفق أهل اإلمجاع على وهو األوىل ألنه ال إمتناع يف إمجاع األمة عل
  أن كل أمجعوا عليه فإنه جيب العمل به يف كل األعصار أمنا من وقوع هذا اجلائز 

  الثانية ان خيتلف أهل العصر على قولني يف مسألة مث يقع اإلمجاع على أحدمها فللخالف حالتان 
ا اآلمدي يف األحكام فاجلمهور على جواز وقوع اإلمجاع بعده وخالف أبو بكر إحدامها أن يستقروا ومل يتعرض هل

  الصرييف كما اقتضاه إطالق اإلمام وشيعته 
  والثانية ان يستقر وميضي أصحاب اخلالف عليه مدة وفيه مسألتان 

ف اإلتفاق على إحدامها إذا اختلف أهل العصر على قولني فهل جيوز ألهل ذلك العصر بعينهم بعد استقرار اخلال
أحد القولني واملنع من املصري إىل القول اآلخر فيه خالف ينبين على اشتراط إنقراض العصر يف اإلمجاع فإن إشترطنا 

  جاز بال نظر وإال ففيه مذاهب 
  أحدمها وهو إختيار اإلمام أنه ال جيوز مطلقا 

  والثاين وهو اختيار اآلمدي عكسه 
  قهم على اخلالف القياس واإلجتهاد ال دليل قاطع والثالث جيوز إن كان مستند اتفا

املسألة الثانية إذا اختلفوا على قولني ومضوا على ذلك فهل يتصور انعقاد إمجاع العصر الثاين بعدم على أحدمها 



حىت ميتنع املصري إىل القول اآلخر ذهب الشيخ أبو احلسن األشعري وأمحد بن حنبل والصرييف وإمام احلرمني 
  إىل امتناعه واختاره اآلمدي  والغزايل

وذهب اجلمهور إىل اجلواز وتبعهم ابن احلاجب إذا عرفت فاستدالل املصنف على جواز وقوع اإلمجاع بعد 
االختالف باتفاق الصحابة على إمامة أيب بكر بعد اختالفهم فيها وهو دليل على املسألة األوىل ومثله االستدالل 

  بأمجعهم 

ه و سلم يف بيت عائشة بعد خالفهم ولك أن متنع أن كال منهما كان جازما مبقالته ونقول على دفنه صلى اهللا علي
  إمنا كان إختالفهم على سبيل املشورة ومل يستقر ألحد منهم اجلزم بشيء 

  واستدل للمسألة الثانية باتفاق التابعني على املنع من بيع أمهات األوالد بعد اختالف الصحابة 
وللصرييف ما سبق يف منع أحداث قول ثالث وتقريره أن إختالفهم إمجاع على جواز األخذ بأي  قوله وله ما سبق أي

  قول كان 
  فلو انعقد اإلمجاع المتنع األخذ مبا أمجعوا على جواز األخذ به فلزم رفع اإلمجاع باإلمجاع 

  وجوابه ما سبق أهنم إمنا جوزوا بشرط أن ال حيصل إمجاع واهللا أعلم 
هى بك التفهم فيما أوردناه إىل هنا علمت أن املسألة يف كالم صاحب الكتاب غري خمتصة مبا إذا أمجع وأنت إذا إنت

أهل ذلك العصر الذي امجعوا بعينهم بل هي أعم من املسألتني ومل تغتر بتخصيص بعض الشارحني هلا باملسألة األوىل 
  ته بعد االختالف ممن حصل منهم االختالف مغترا باقتصار املصنف من الدليل على مثال وقع اإلمجاع يف صور

قال الرابعة االتفاق على أحد قويل األولني كاالتفاق على حرمة بيع أم الولد واملتعة إمجاع خالفا لبعض املتكلمني 
والفقهاء لنا سبيل املؤمنني قيل فإن تنازعتم أوجب الرد إىل اهللا قلنا زال الشرط قيل أصحايب كالنجوم قلنا اخلطاب 

  العوام الذين عصرهم قيل اختالفهم إمجاع على التخبري قلنا زال لزوال شرطه  مع
  مضى الكالم يف تصور وقوع اإلمجاع بعد اإلختالف والنظر اآلن يف أنه إذا هل يكون حجة ولوقوعه حالتان 

عل منع بيع أم  إحدامها أن يقع من أهل العصر الثاين اإلمجاع على إحدى مقاليت أهل العصر األول كوقوع اإلمجاع
  الولد من البائعني بعد اختالف 

الصحابة فيها وعلى أن نكاح املتعة باطل مع أن ابن عباس رضي اهللا عنه كان يفيت باجلواز قال بعض الشارحني ويف 
 املثالني نظرا أما األول فلمخالفة بعض الشيعة وكونه قوال للشافعي ولك أن تقول أما خمالفة بعض الشيعة فال اعتداد

هبا وأما كونه قوال للشافعي فليس كذلك إذ مل ينص على ذلك ال يف القدمي وال يف اجلديد وإمنا قيل إن يف كالمه 
  ميال إليه 

وذهب معظم األصحاب إىل أن هذا إختالق قول قال وأما الثاين فلبقاء املخالفة فيه من ذفر ولك أن تقول إن صح 
قبله وبعد أن قاس على خالفه ويف شرح اجلاربردي أن مراد املصنف باملتعة عنه فال اعتداد خبالفه بعد قيام اإلمجاع 

التمتع شرحه بأن عثمان كان ينهى عنه مث صار إمجاعا أنه جائز إذا عرفت ذلك فهذه احلالة هي مسألة الكتاب 
  والذي عليه املصنف تبعا لإلمام واجلمهور أنه إمجاع تقوم به احلجة وحترم خمالفته 

ن الشافعية ومن املتكلمني واحلنفية إىل خالفه لنا إذ ما أمجع عليه أهل العصر الثاين سبيل املؤمنني وذهب كثري م
  فيجب أتباعه لقوله تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني احتجوا بثالثة أوجه 

د التنازع أحدها قوله تعاىل فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول أوجب الرد إىل كتاب اهللا والرسول عن



  فيجب أن يرد إليهما دون اإلمجاع واجيب بوجهني 
أحدمها وهو املذكور يف الكتاب أن وجوب الرد مشروط بالتنازع والتنازع قد زال خبصوص اإلمجاع فزال وجوب 

الرد لزوال شرطه وهو النزاع ولك أن تقول الخفاء يف وجود النزاع قبل حصول اإلمجاع فكان جيب رده وال جيوز 
  اع اإلمج

  الثاين وهو حسن الرد أن اإلمجاع رد إىل اهللا والرسول صلى اهللا عليه و سلم 
  وثانيها ما روي من قوله صلى اهللا عليه و سلم أصحايب كالنجوم بأيهم إقتديتم إهتديتم جوز 

األخذ بقول كل منهم ومل يفصل بني ما يكون بعده إمجاع أو ال فلو وجب األخذ بقول أهل اإلمجاع للزم 
لتخصيص وأعلم أن هذا احلديث رواه ابن منده أن أبا اإلمام أبا عبد اهللا حممد بن إسحاق بن منده أن أبا احلسني ا

عمر بن احلسن بن علي حدثنا عبد اهللا بن روح املدايين حدثنا سالم بن سليمان حدثنا احلارث بن عصني عن 
  ما قال األعمش عن ابن أيب سفيان عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل أصحايب يف أميت مثل النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وروى نعيم بن محاد 
اخلزاعي عن عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد ابن املسيب عن عمر مرفوعا سألت ريب فيما اختلف فيه 

ندي مبنزلة النجوم بعضها أضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما أصحايب من بعدي فاوحى إيل يا حممد أن أصحابك ع
  هم عليه على اختالفهم عندي على هدى 

  وهذا حديث قال فيه أمحد ال يصح مث أنه منقطع قال ابن املسيب مل يسمع من عمر شيئا 
العكس  وأجاب بأن اخلطأ ليس جلميع الصحابة وال للمجتهدين منهم إذ ليس إتباع واحد منهم لآلخر أوىل من

فتعني أن يكون اخلطاب مشافهة للعوام الذين يف عصر الصحابة وإذا كان كذلك وقد انفرضوا فعوام العصر الثاين 
وخواصهم غري خماطبني هبذا احلديث ومل يذكر اإلمام هذا اجلواب بل أجاب بتخصيص احلديث بتوقف الصحابة يف 

د انعقاد االمجاع فوجب ختصيص اإلمجاع عنه واجلامع احلكم حال االستغالل مع عدم جواز االقتداء يف ذلك بع
بينهما تصحيح االمجاع املنعقد أخريا ولك أن تقول على جواب املصنف خطاب املشافهة يعم كل العوام وإال لزم 

أن يكونوا كذا يكون خماطبني وليس كذلك على جواب اإلمام أنه إذا خص من العموم صورة ال يلزم ختصيص 
  القرايف  غريها وهذا ذكره

وقد يقول من ينصر اإلمام إذا خصت صورة ملعىن وجد يف صورة أخرى قيست على املخصوصة وأخرجت من 
  العموم ويفرق من يعضد القرايف ألن 

  االقتداء هبم يف التوقف خمل مبقصود التكليف فلذلك امتنع خبالف االقتداء هبم يف القول اآلخر 
لى التخيري أن يف ضمن اختالف أهل العصر األول االتفاق على جواز األخذ وثالثها وإليه اإلشارة بقوله إمجاع ع

بايهما أريد فلو انعقد اإلمجاع الثاين لتدافع االمجاعان وأجاب بأن إمجاعهم على التخيري بني القولني مشروط بأن ال 
  حيدث إمجاع فلما زال الشرط حبصول اإلمجاع زال املشروط وهو التخيري 

وليست يف الكتاب أن خيتلف أهل العصر مث يقع الرجوع منهم بأعياهنم فقيل ليس حبجة وقيل حجة احلالة الثانية 
  حيرم خمالفته وهو خمتار اإلمام ولقوله ويتبع غري سبيل املؤمنني وعليك باعتبار األجوبة املتقدمة وأجوبتها هنا 

  قول الباقني حجة ألهنم حمل األمة  وقال اخلامسة إن اختلفت األمة على قولني فماتت إحدى الطائفتني يصري
إذا اختلفت األمة على قولني مث ماتت إحدى الطائفتني أو كفرت قال اإلمام وأتباعه يصري القول اآلخر جممعا عليه 



ألنه عند املوت أو الكفر بتبني باندراج قول تلك الطائفة األخرى حتت أدلة اإلمجاع لصريورهتم حينئذ كل األمة 
املوت ومل أقل باملوت لسؤال يرد فيقال يلزم أن يكون قول الباقني حجة ألجل موت أولئك وليس وإمنا قلت عند 

موهتم مناسبا لكون قول الباقني حجة وجوابه أن قوهلم صار حجة عند املوت ألنه إذ ذاك قول كل املؤمنني ال 
  باملوت 

رين قال السادسة إذا قال البعض وسكت الباقون وقال اآلمدي إنه ال يكون إمجاعا ذكره يف آخر املسألة الثانية العش
فليس بإمجاع وال حجة وقال أبو علي إمجاع بعدهم وقال إنه هو حجة لنا رمبا سكت لتوقف او خوف أو تصويب 

  كل جمتهد قيل يتمسك بالقول املنتشر ما مل يعرف له خمالفا وجوابه املنع وأنه إثبات الشيء بنفسه 
 يف املسائل التكليفية االجتهادية وعرفه الباقون وسكتوا عن اإلنكار فإن ظهرت عليهم إذا قال بعض اجملتهدين قوال

  أمارات الرضا مبا ذهبوا إليه فهو إمجاع بال خالف 

قال القاضي عبد الوهاب من املالكية والقاضي الروياين من أصحابنا وقضية ذلك أنه إن ظهرت عليهم أمارات 
وكالم اإلمام كالصريح يف أن اخلالف جار وإن ظهرت أمارات السخط فإنه قال السخط ال يكون إمجاعا بال نزاع 

السكوت حيتمل وجوها سوى الرضا وعد منها أن يكون يف باطنه مانع من إظهار القول قال وقد يظهر عليه قرائن 
  السخط وإال شبه أن هذا ليس من حمل اخلالف وإن مل يظهر عليهم شيء سوى السكوت ففيه مذاهب 

ها أنه ليس بامجاع وال حجة وبه قال الغزايل واالمام وأتباعه ونقله هو واآلمدي عن الشافعي لكن قال الرافعي أحد
املشهور عند األصحاب أن اإلمجاع السكويت حجة ألهنم لو مل يساعدوه العترضوا عليه وهل هو إمجاع أو ال فيه 

  هب وجهان وقال الشيخ أبو إسحاق يف اللمع أنه إمجاع على املذ
  والثاين أنه إمجاع بعد انقراض العصر وبه قال أبو علي اجلبائي واإلمام أمحد وهو أحد الوجهني عندما نقله الرافعي 

الثالث أنه حجة وليس إمجاعا وذهب إليه أبو هاشم بن أيب علي وهو املشهور عند أصحابنا كما نقله الرافعي وهل 
اإلمجاع أو أنه ليس إمجاع قطعي بل ظين النظر مضطرب يف ذلك  املراد بذلك أنه دليل آخر من أدلة الشرع غري

ويؤيد األول قول املاوردي والقول والثاين أنه ال يكون إمجاعا قال الشافعي من نسب إىل ساكت قوال فقد كذب 
صر عليه فاقتضى أن الساكت ال ينسب إليه قول ال ظنا وال قطعا ويعضد الثاين قول أيب عمرو بن احلاجب يف املخت

  الكبري هو حجة وليس بإمجاع قطعي 
والرابع ذهب إليه أبو علي بن أيب هريرة إن كان هذا القول من حاكم مل يكن إمجاعا وال حجة وإال فإمجاع ألن 

االعتراض على احلاكم ليس من األدب فلعل السكوت صلى اهللا عليه و سلم لذلك وأيضا فاحلكم يف املختلف فيه 
  يه خبالف الفتيا ال ينكر ويصري جممعا عل

واخلامس عكس ذلك ألن احلكم إمنا يصدر بعد حبث واتقان بعد الكالم مع العلماء وتصويبهم لذلك فإذا سكتوا 
  عن احلكم جعل ذلك إمجاعا وأما الفتيا 

فال حيتاط فيها كاحلكم وذهب إىل هذا أبو إسحاق املروزي مث استدل صاحب الكتاب على ما ذهب إليه هو وإمامه 
  نه ليس بإمجاع وال حجة بأن السكوت حيتمل وجودها سوى الرضا وهي كثرية من أ

  أحدها أنه كان يف مهلة النظر 
  الثاين أن يكون يف باطنه مانع من إظهار القول وهو اخلوف 

  والثالث أن يعتقد أن كل جمتهد مصيب فال يرى اإلنكار فرضا وقد ذكر هذه األوجه يف الكتاب 



   شائعا ملن أداه إليه اجتهاده وإن مل يكن موافقا عليه والرابع رمبا رآه قوال
  اخلامس رمبا أراد اإلنكار ولكنه ينتهز فرصة التمكن منه وال يرى املبادرة اليه مصلحة 

  والسادس أنه لو أنكر مل يلتفت إليه 
  والسابع رمبا سكت لظنه أن غريه قام مقامه يف ذلك وإن كان قد غلط فيه 

لك اخلطأ من الصغائر فلم ينكر وإن احتمل السكوت هذه اجلهات كما احتمل الرضا علمنا أنه والثامن رمبا رأى ذ
ال يدل على الرضا ال قطعا وال ظنا هذا وهذا معىن قول الشافعي ال ينسب إىل ساكت قول ولقائل أن يقول ما اهنا 

بالنسبة إىل احتمال الرضا وذلك ال تدل على الرضا قطعا فمسلم وأما ظاهر فممنوع أن هذه االحتماالت مرجوحة 
ما هو ظاهر الفساد كالثامن فإن الصغرية جيب إنكارها كما جيب انكار الكبرية قال القرايف وقد اختلف الناس يف 

املندوبات واملكروهات هل يدخلها األمر واإلنكار أم ال وأما الواجبات واحملرمات صغائر كانت أم كبائر فيدخلها 
هي عن املنكر إمجاعا واحتج أبو هاشم مبا ذكره يف الكتاب من أن الناس يف كل عصر حيتجون األمر باملعروف والن

بالقول املنتشر يف الصحابة إذا مل يعرف له خمالف وجوابه أن ذلك ممنوع ولو سلم فاالستدالل به إمنا يتم أن لو كان 
  نفسه اإلمجاع السكويت حجة إذ هو عينه فلو شئتم اإلمجاع به ألثبتم الشيء ب

ويف عبارة املصنف كما قال اجلاربردي تساهل ألنه إثبات للشيء بفرد من أفراده ال بنفسه ومل يذكر املصنف حجة 
  أيب علي والرد عليها ألنه إذا بطل كونه حجة بطل كونه إمجاعا وهذا من حسن االختصار رمحه اهللا 

  اقني قال فرع قول البعض فيما تعم به البلوين كقول البعض وسكوت الب
هذه املسألة فيما إذا قال بعض أهل العصر قوال ومل يعلم له خمالف وال أنه بلغ مجيع أهل العصر وليست خمتصة 

  بعصر الصحابة على خالف ما صوره اإلمام وتلك املسألة فيما إذا نقل أنه بلغ مجيعهم وسكتوا عليه 
  ويف هذه املسألة ثالثة مذاهب 

ألن اإلمجاع السكويت إمنا كان حجة إمجاعا ألن بعضهم قال احلكم وسكت الباقون أحدها أنه ليس بإمجاع وال حجة 
مع العلم به فلو كان ذلك احلكم خطأ حلرم عليهم السكوت عن اإلبتكار فالسكوت دليل الرضا وهذا ال ميكن 

  محل السكوت على الرضا الحتمال أن يكون ذلك لعدم العلم به 
  يه اخلالف املتقدم ألنه الظاهر مع االشتهار وصوله إليهم وثانيها أنه كالسكويت حىت جيري ف

وثالثها وهو احلق عند اإلمام وأتباعه وبه جزم منهم املصنف أن هذا القول إن كان فيما يعم البلوى كنقض الوضوء 
مال مبس الذكر كان كالسكوت إذ ال بد ملن انتشر فيهم من قول لكنه مل يظهر وإال مل يكن إمجاعا وال حجة الحت

  ذهول البعض عنه 
واعلم أن اآلمدي صور املسألة مبا إذا ذهب واحد من أهل العصر إىل حكم ومل ينتشر بني أهل العصر لكنه مل يعرف 

له خمالف وتبعه ابن احلاجب يف شرطه عدم االنتشار وظاهر كالم اإلمام وصرح به صفي الدين اهلندي وتصوبه 
  املسألة مبا إذا انتشر 

خمالفة بني الكالمني فإن االنتشار يف كالم اآلمدي حممول على الشهرة وإن مل يعلم أنه بلغ اجلميع واعلم أنه ال 
  واالنتشار املنفي يف كالم اآلمدي هو االنتشار حبيث يبلغ اجلميع وسكتوا عنه 

  الباب الثالث



  يف شرائطه

  قال الباب الثالث يف شرائطه وفيه مسائل 
ي ذلك الفن فإن قول غريهم بال دليل فيكون خطأ فلو خالف واحد مل يكن سبيل األوىل أن يكون فيه قول كل عامل

  الكل 
  قال اخلياط وابن جرير وأبو بكر الرازي املؤمنون يصدق على األكثر قلنا جماز قالوا عليكم بالسواد األعظم 

  قلنا جيب عدم االلتفات إىل خمالفة الثالث 
يكون فيه قول كل العارفني بذلك الفن يف ذلك العصر فإن قول غريهم  يشترط يف اإلمجاع يف كل فن من الفنون أن

فيه يكون بال دليل جلهلهم به فيكون خطأ فيشترط يف اإلمجاع على املسألة الفقهية قول مجيع الفقهاء واألصولية 
  قول األصوليني وهكذا وال عربة بقول العوام وفاقا وال خالفا عند األكثرين 

قوهلم ألن قول األمة إمنا كان حجة لعصمتها عن اخلطأ وال ميتنع أن تكون العصمة من صفات وقال األقلون يعترب 
  اهليئة االجتماعية من اخلاصة والعامة وحينئذ ال يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوهتا للبعض اآلخر 

املسألة فإن الذي قاله  وهذا ما اختاره اآلمدي وهو مشهور عن القاضي نقله اإلمام وغريه وينبغي أن يتمهل يف هذه
القاضي يف خمتصر التقريب ما نصه االعتبار يف االمجاع بعلماء األمة حىت لو خالف واحد من العوام ما عليه العلماء 

  مل يكترث خبالفه وهذا ثابت اتفاقا وأطباقا إذ لو قلنا أن خالف العوام يقدح 

تبار خالف من يعلم أنه قال عن غري أصل على أن األمة يف اإلمجاع مع أن قوهلم ليس إال عن جهل أفضى هذا إىل اع
اجتمعت علماؤها وعوامها أن خالف العوام ال يعترب به وقد مر على هذا اإلمجاع عصر فثبت مبا قلناه أن ال يعترب 

  خبالف العوام 
على اخلرب املرسل فقد صرح القاضي بقيام اإلمجاع على عدم االعتبار خبالف العوام وقال يف هذا الكتاب يف الكالم 

  ال عربة بقول العوام وفاقا وال خالفا انتهى 
  فإن قلت فما هذا اخلالف احملكى من أن قول العام هل يعترب يف اإلمجاع 

قلت هو اختالف يف أن اجملتهدين إذا أمجعوا هل يصدق امجعت األمة وحيكم بدخول العوام معهم تبعا وهو خالف 
أن خمالفتهم تقدح يف قيام اإلمجاع وكالم القاضي يف خمتصر التقريب ناطق بذلك لفظي يف احلقيقة وليس خالفا يف 

فإنه حكى هذا اخلالف بعد كالمه املتقدم فقال ما نصه فإن قال قائل فإذا أمجع علماء األمة على حكم من األحكام 
  فهل يطلقون القول بأن األمة جممعة عليه 

والعام حنو وجوب الصالة والزكاة واحلج والصوم وغريها من أصول قلنا من األحكام ما حيصل فيه اتفاق اخلاص 
  الشريعة فما هذا سبيله فيطلق القول بأن األمة أمجعت عليه 

وأما ما أمجع عليه العلماء من أحكام الفروع اليت تشذ عن العوام فقد اختلف أصحابنا يف ذلك فقال بعضهم العوام 
 يعرفوا تفصيل األحكام فقد عرفوا على اجلملة أن ما أمجع عليه علماء يدخلون يف حكم اإلمجاع وذلك أهنم وإن مل

األمة يف تفاصيل األحكام فهو حق مقطوع فهذا مسامهة منهم يف اإلمجاع وإن مل يعلموا مواقعه على التفصيل ومن 
العلم هبا فإذا مل  أصحابنا من زعم أهنم ال يكونون مسامهني يف اإلمجاع فإنه إمنا يتحقق اإلمجاع يف التفاصيل بعد

  يكونوا عاملني هبا فال يستحق كوهنم أهل اإلمجاع 



واعلم أن هذا اختالف يهون أمره ويؤول إىل عبارة خمصوصة واجلملة فيه انا إذا أدرجنا للعوام يف حكم اإلمجاع 
  فيطلق القول بإمجاع األمة وإن مل 

يطلق القول بإمجاع األمة فإن العوام معظم األمة  ندرجهم بإمجاع األمة أو بدر من بعض طوائف العوام خالف فال
  وكثريها بل امجع علماء األمة انتهى كالم القاضي 

وكالم الغزايل يف املستصغى ال ينافيه فليتأمل وليضبط ذلك فهو مكان حسن وال ينبغي أن يعتقد أن خمالفة العوام 
  دليل فيكون قوهلم خطأ  تقادح وموافقهم تفتقر احلجة إليها وكيف ذلك وهم يقولون ال عن

واخلطأ ال يفتقر قيام احلجة إليه وان سبب مسبب مبا سلف من أن العصمة إمنا تثبت جلموع األمة قلت فماذا تقول 
يف البله واألطفال أليس هم من األمة وهذا إلزام ال حميص له عنه هذا يف العوام وقد قلنا إن اخلالف فيهم لفظي 

  ذا مل يكن يف العصر إال جمتهد واحد وميكن أن يقال ينبين عليه إ
فإن قلنا إن العوام داخلون تبعا فهم داخلون معه فيكون إمجاعا وإال فال يكون قوله امجاعا ملا قدمناه يف أول كتاب 

  اإلمجاع من أن اإلمجاع ال يصدق إال من اثنني فصاعدا 
  معترب وأما األصويل املاهر املتصرف يف الفقه فذهب القاضي إىل أن خالفه 

قال اإلمام وهو احلق وذهب معظم األصوليني إىل خالفه ألنه ليس من املفتني ولو وقعت له واقعة للزمه أن يستفيت 
املفيت فيها واحتج القاضي بأنه من أهل التصرف يف الشريعة يستضاء برأيه ويستهدي بنصحه وحيضر جملس األشوار 

عترب وإذا ظهر اعتبار يف اخلالف انبىن عليه اعتباره يف الوفاق وإذا كان كذلك فخالفه يشري إىل وجه من الرأي م
واستبعد امام احلرمني مذهب القاضي وقال إذا أمجع املفتون وسكت املتصرفون فبعد أن يتوقف انعقاد اإلمجاع على 

راجعتهم مراجعتهم فإن الذين ال يستقلون بأنفسهم يف جواب مسألة ويتعني عليهم تقليد غريهم من احملال وجوب م
وان فرض أهنم أبدوا وجها يف التصرف فإن كان ساملا فهو حممول على أرشادهم وهتديتهم إىل سواء السبيل وإن 

  ابدوا قوهلم أبدي من يراع اإلمجاع فاإلنكار يشتد عليهم 
  ثالثة قال والقول املغين يف ذلك إنه ال قول ملن مل يبلغ مبلغ اجملتهدين وليس بني من يقلد ومن يقلد مرتبة 

مث قال والنظر السديد يتخطى كالم القاضي وعصره ويترقى املتقدم ويفضي إىل مدرك احلق قبل ظهور هذا اخلالف 
ولتحقيق خالف القاضي إذا وافق أن اجملتهدين إذا أطبقوا مل خلالف يعد املتصرفني مذهبا حمتفال به فإن املذهب ألهل 

  هل الفتوى فالقول فيه يشرح يف كتاب الفتوى الفتوى فإن ثبت بأن املتصرف الذي ذكره من أ
والكالم الكايف يف ذلك أنه إن كان مقتبسا اعترب خالفه وأما املبتدع فإن كفرناه ببدعته فال خالف يف أنه غري داخل 

يف اإلمجاع لعدم دخوله يف مسمى األمة املشهود هلم بالعصمة وإن مل يعلم هو كفر نفسه وعلى هذا فلو خالف هو 
ألة وبقي مصرا على املخالفة حىت تاب عن بدعته فال اثر ملخالفته النعقاد إمجاع مجيع األمة اإلسالمية قبل يف مس

إسالمه كما لو أسلم مث خالف األعلى رأي من يشترط يف اإلمجاع انقراض اجملمعني وإن مل نكفره فاملختار أنه ال 
  لني يف مفهوم لفظ األمة ينعقد اإلمجاع دونه لكونه من أهل احلل والعقد ومن الداخ

وقيل ينعقد دونه وقيل ال ينعقد عليه بل على غريه فيجوز له خمالفة إمجاع من عداه وال جيوز ذلك لغريه وفيه نظر 
فإنه إذا تعذر إنعقاد اإلمجاع من وجه مل ينعقد من وجه وسيأيت إن شاء اهللا كالم إمام احلرمني فيه وأما أهل الفسقة 

لغون يف العلم مبلغ اجملتهدين فذهب معظم األصوليني كما ذكر امام احلرمني إىل أنه ال يعترب من أهل القبلة البا
وفاقهم وال خالفهم واملختار خالف ذلك ألن املعصية ال تزيل اسم اإلميان فيكون قول من عداهم قول بعض 



  املؤمنني ال كلهم فال يكون حجة 
جملتهد ال يلزمه أن يقلد غريه بل يلزم أن يتتبع يف وقائعه ما يؤدي إليه وهذا ما مال إليه امام احلرمني فقال الفاسق ا

  اجتهاده وليس له أن يقلد غريه فكيف ينعقد اإلمجاع عليه يف حقه واجتهاده خيالف اجتهاد من سواه 
عليه بينه قال وإن بعد انعقاد اإلمجاع من وجه مل ينعقد من وجه قال فإن قيل هو عامل يف حق نفسه باجتهاده فيصدق 
  وبني ربه وهو يكذب يف حق غريه فال ميتنع النقسام أمره على هذا الوجه أن ينقسم حكم اإلمجاع قلنا هذا 

  حمال فإن الفاسق غري مقطوع بصدقه وال بكذبه فهو كالعامل يف غيبته فإن تاب فهو كما لو أتى الغائب 
  على وجهني  وأعلم أن األولني اختلفوا يف تعليل عدم اعتبار قول الفاسق

أحدمها وعليه يقوم هذا السؤال إن اخباره عن نفسه ال يوثق به لفسقه فرمبا أخرب بالوفاق وهو خمالف أو باخلالف 
  وهو موافق فلما تعذر الوصول إىل معرفة قوله سقط أثره 

  يه وشبه بعض املتأخرين ذلك بسقوط أثر قول اخلضر عليه السالم على القول بأنه حي لتعذر الوصول إل
والثاين أن العدالة ركن يف االجتهاد كالعلم فإذا فاتت العدالة فأتت أهلية االجتهاد وهذا فيه نظر إذ أهلية االجتهاد 
الذي هو استنباط األحكام وتصحيح املقاييس وترتيب املقدمات إىل غري ذلك مما ال تعلق هلا بالديانة أصال فإن قلت 

ري على علوم الشرع واالجتهاد ال تعلق له بالديانة قلت الكافر ال يرد فإن فهذا يرد عليكم يف الكافر فإنه قد جي
احلجة يف إمجاع املسلمني والفاسق منهم دون الكافر ويتفرع على هذين التعليلني أن الفاسق إذا اداه اجتهاده يف 

  مسألة إىل حكم هل يأخذ بقوله من علم صدقه يف فتواه بقرائن 
اجملتهدين يف االمجاع قال صاحب الكتاب فلو خالف واحد مل يكن قول غريه امجاعا ألن وإذا ثبت اشتراط قول مجيع 

  قوله سبيل املؤمنني يتناول الكل وليسوا دون الواحد كل املؤمنني هذا مذهب اجلمهور 
ن حنبل وقال اإلمام اجلليل حممد بن جرير وأبو احلسني بن أيب عمر واخلياط املعتزيل وأبو بكر الرازي وكذا أمحد ب

يف إحدى الروايتني عنه ينعقد امجاع األكثر مع خمالفة األقل كذا أطلق النقل عنهم اآلمدي وهو قضية إيراد املصنف 
وخصص اإلمام النقل عنهم بالواحد واالثنني قال اآلمدي وذهب قوم إىل أن عدد األقل إن بلغ عدد التواتر مل يعتد 

  ذكر القاضي يف خمتصر التقريب أنه الذي يصح عن ابن جرير باإلمجاع دونه وإال اعتد به قلت وهذا ما 
  وقال أبو عبد اهللا اجلرجاين أن سوغت اجلماعة االجتهاد يف مذهب املخالف 

كان خالفه معتدا به وإال فال ومنهم من قال اتباع األكثر أوىل وجيوز خالفه وهو مذهب ال حترير فيه النا نسلم أنه 
ائلون بأحدمها أكثر رجح جانب الكثرة وامنا الكالم يف التحتم ومنهم من قال هو حجة إذا تعادل الرأيان وكان الق

وليس بامجاع ورجحه ابن احلاجب فإنه قال لو نذر املخالف مع كثرة اجملمعني مل يكن امجاعا قطعا قال والظاهر أنه 
  حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك املخالف 

قال إنه إمجاع فإمنا جنعله إمجاعا ظنيا ال قطعيا وبه يشعر إيراد بعضهم لنا أن  قال صفي الدين اهلندي والظاهر أن من
الصحابة امجعوا على ترك قتال مانعي الزكاة إال أبو بكر رضي اهللا عنه ومل يقل أحد أن خالفه غري معتد به بل 

  رجعوا إليه حني املناظر واحتج ابن جرير ورفقته بوجهني ذكرمها يف الكتاب 
ن لفظي املؤمنني واألمة يصدق على األكثر كما يقال على البقرة أهنا سوداء وإن كان فيها شعرات بيض أحدمها أ

  وللزجني أنه أسود مع بياض حدقته وأسنانه 
واجلواب أن صدق إطالق ألفاظ العموم على األكثر إمنا هو على سبيل اجملاز وليس حقيقة ألنه جيوز أن يقال ملن 



  يسوا كل األمة ويصح استثناؤه منهم وهذا واضح عدا الواحد من األمة ل
لثاين قوله صلى اهللا عليه و سلم عليكم بالسواد األعظم أو باتباع السواد األعظم ويعم االكثرين فيكون قوهلم 

  حجة 
واجلواب أن السواد األعظم يعم كل األمة ألن من عدا الكل فالكل األعظم منه ولو مل يقصد هذا بل ما صدق أنه 

من غريه لدخل حتته النصف الزائد بفرد واحد على النصف اآلخر وإىل هذا أشار بقوله يف الكتاب خمالفة  أعظم
الثلث وهو بضم الثاء والالم أي محله على ما صدق عليه أنه أعظم يوجب عدم االلتفات إىل ثلث األمة إذا خالفوا 

ة وأن املراد الثالث اسم العدد اخلاص وان ابن جرير الثلثني وقد قرره اجلار بردي واالسفرايين على أن الثاء مفتوح
  ورفقته يسلمون أن خمالفة الثالثة قادحة 

  وهذا ماش على ما اقتضاه ايراد اإلمام كما سبق وما ذكرناه من التقرير أحسن وأسلم 

ث معاذ واعلم أن السواد األعظم وقع مفسرا يف احلديث على خالف ما استدل به اخلصم فروى ابن ماجة من حدي
بن رفاعة عن أيب خلف األعمى عن أنس رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أن أميت ال 

جتتمع على ضاللة فإذا رأيتم االختالف فعليكم بالسواد األعظم للحق وأهله هذا لفظه وأهل احلق هم مجيع األمة 
  ذ وأبو خلف ضعيفان وال أعلم هلذا احلديث طريقا غري الذي ذكرت ومعا

قال الثانية ال بد له من سند ألن الفتوى بدونه خطأ قيل لو كان فهو احلجة قلنا قد يكونان دليالن قيل صححوا بيع 
  املراضاة بال دليل قلنا ال بل ترك اكتفاء باالمجاع 

توقيف واشتراط السند يف رب متراشق يف اللفظ يعرب عن املسألة بأن اإلمجاع ال بد فيه من توقيف وقيل قد يقع عن 
  اإلمجاع هو الذي عليه اجلماهري 

وقال قوم جيوز أن يوفقهم اهللا تعاىل الختيار الصواب من غري توقف على مستند لكن سلموا إن ذلك غري واقع كما 
  ذكر اآلمدي لنا أن الفتوى يف الدين بغري داللة أو إمارة خطأ فلو اتفقوا عليه كانوا جممعني على اخلطأ 

  لك يقدح يف اإلمجاع واعترض اآلمدي على هذا الدليل بأنه إمنا يكون خطأ إذا مل تتفق األمة عليه وذ
أما إن اتفقت عليه فال نسلم أنه خطأ وذلك ألن من جيوز ذلك مع القول بعصمة األمة عن اخلطأ مينع أن يكون 

  ذلك خطأ عند االتفاق 
فقال القول يف الدين بغري دليل وأمارة باطل يف األصل وحاول الشيخ صفي الدين اهلندي رد هذا االعتراض 

  وكذلك لو مل حيصل اإلمجاع عليه كان ذلك باطال وفاقا 

واإلمجاع ال يصري الباطل حقا بل غاية تأثريه أن يصري املظنون حقا قلت وفيه نظر فقد يقال يتبني حبصول اإلمجاع 
  م مترتبا لو إن وقع دفعة واحدة فلم يقع إال حقا بعد ذلك أن القول يف األصل كان حقا هذا إذا وقع قوهل

مث إن القائل بغري اجتهاد قبل حصول اإلمجاع على قوله ال يقول إنه خمطئ فيما قاله وال مصيب بل خمطيء يف كونه 
  قال بدون اجتهاد وهذا اخلطأ ال يزول بإمجاعهم بعد ذلك على قوله 

أصاب وهذا التردد يزول باإلمجاع بعد ذلك على قوله ويعلم أنه كان وأما املقول فيحتمل أنه خطأ فيه وحيتمل أنه 
  مصيبا 

فإن قلت إذا كان كل فرد منهم أخطأ يف كونه قال فيلزم خطأ اجملموع يف كوهنم قالوا وهو حمظور قلت القائل 
تبا فإن وقع دفعة األخري منهم الذي بقوله حيصل االتفاق ويتكل اإلمجاع ليس خمطئا يف كونه قال وهذا إذا وقع متر



  واحدة فال نسلم خطأهم يف كوهنم قالوا بل نقول إمنا خيطئ من أقدم على القول وحده بغري مستند 
  أما إذا حصل اتفاق من األمة على القول فال واحتج من قال جيوز أن يوفقوا االختيار الصواب بأمرين 

تند هو احلجة وحينئذ فال يبقى يف اإلمجاع فائدة أحدمها أنه لو مل ينعقد اإلمجاع إال عن مستند لكان ذلك املس
  وأجاب املصنف بأن اإلمجاع وأصله يكونان دليلني واجتماع دليلني على مدلول واحد جائز حسن 

والثاين أنه وقع بدليل إمجاعهم على بيع املراضاة بال دليل وأجاب بأن له دليال لكن ترك ذكره ملا وقع اإلمجاع عليه 
  اكتفاء باإلمجاع 

قلت وقد اآلمدي يف أثناء املسألة أن اخلالف ليس يف وقوعه وتقدم نقل هذا عنه فاحتجاج اخلصم ضعيف لذلك 
أيضا وأيضا فإن أريد ببيع املراضاة املعاطاة اليت يذكرها الفقهاء فاملذهب الصحيح أهنا باطلة فأين اإلمجاع وإن كان 

فاإلمجاع منعقد على صحة هذا البيع لكن اختلفوا يف الدليل  كما ذكره الشراح أنه إذا حتقق التراضي من اجلانبني
  على التراضي 

فقال الشافعي ومن وافقه ال بد من صيغة تدل عليه وقال مالك وبعض أصحاب الشافعي يكفي املعاطاة فهذا فيه 
  نظر إذ سند اإلمجاع أشهر من أن يذكر وأكثر من أن حيصر 

ارة ألهنا مبدأ احلكم قيل اإلمجاع على جواز خمالفتها قلنا قبل اإلمجاع قيل قال فرعان األول جيوز اإلمجاع عن اإلم
  اختلف فيها قلنا منقوض بالعموم وخرب الواحد 

علمت أن اإلمجاع ال بد له من مستند وجيوز أن يكون ذلك املستند نصا باالتفاق وكذلك دليال ظاهرا وهل جيوز 
  أن يكون امارة أي قياسا فيه مذاهب 

  نه جائز واقع وعليه اجلمهور أحدها أ
  والثاين جائز غري واقع 

  والثالث أنه غري ممكن وذهب إليه إبن جرير الطربي كذلك داود الظاهري لكنه بناه على أصله يف منع القياس 
قهم والرابع إن كانت اإلمارة خلية جاز وإال فال مث اختلف القائلون بالوقوع يف أنه هل حيرم خمالفته إذا وقع مع أطبا

  على أنه حجة واحلق أنه حترم خمالفته 
واستدل املصنف على جوازه بأن اإلمارة مبدأ احلكم أي تصلح أن يكون طريقا للحكم فيجوز اإلمجاع عليها قياسا 
على الدليل ومل يتكلم يف الوقوع وقد إستدل عليه اإلمام بأن الصحابة أمجعت يف زمان عمر رضي اهللا عنه على أن 

انون وهو بطريق اإلجتهاد ملا روى أن عمر رضي اهللا عنه شاور الصحابة يف ذلك فقال علي رضي حد الشارب مث
  اهللا عنه أراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد املفتري مثانون 

وقال عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه هذا حد وأقل احلد مثانون وهذا تصريح منهم بأهنم إمنا أثبتوا احلكم 
  وضرب من القياس ألنه مع وجدان النص ال يتعلق مبثله باإلجتهاد 

  ومن هذا يعرف اندفاع ما يورد من أنه لعلهم أمجعوا عليه لنص لكنه مل ينقل إستغناء اإلمجاع 
وإستدل عليه قوم أيضا بإمجاعهم على حترمي شحم اخلنزير قياسا على حلمه وعلى اراقة الشريج والدبس السيال إذا 

  تت قياسا على السمن واستدل املانعون بوجهني وقعت فيه فارة ما
أحدمها أن اإلمجاع قائم على جواز خمالفة اإلمارة واحلكم الصادر عن اإلجتهاد فلو صدر إمجاع عنها لكان جيوز 

  خمالفته وذلك ممتنع 



  لفتها واجلواب أن خمالفتها إمنا جيوز إذا مل جيمع على احلكم املثبت هبا أما بعد اإلمجاع فال جيوز خما
والثاين أن اإلمارة خمتلف فيها إذ من األمة من يعتقد بطالن احلكم هبا واجلواب وذلك يصرفه عن احلكم هبا 

  واجلواب أن ذلك منقوض بالعموم وخرب الواحد إذ وقع اخلالف فيهما كما مر وجيوز صدور اإلمجاع عنها اتفاقا 
  أليب حنيفة وأيب عبد اهللا جلواز اجتماع دليلني قال الثاين املوافق حلديث ال جيب أن يكون منه خالفا 

اإلمجاع املوافق ملقتضى دليل إذا مل يعلم له دليل آخر ال جيب أن يكون مستندا إىل ذلك الدليل الحتمال أن يكون 
  له دليل آخر وهو مستنده ومل ينقل إلينا استغناء باإلمجاع 

صناف أن أبا عبد اهللا إن أراد أنه كذلك على سبيل غلبات وقال أبو عبد اهللا البصري أن يكون مستندا إليه واأل
للظنون فهو حق إذ األصل عدم دليل غريه واالستصحاب حجة وينبغي أن حيمل على ذلك ما نقله ابن برهان عن 

  الشافعي من موافقة مذهبه لرأي أيب عبد اهللا البصري 
  را ال حيتاج معه إىل استدالل طويل واجتهاد وقد فصل أبو احلسني يف املعتمد فقال إن كان اخلرب نصا متوات

  فيعلم أهنم أمجعوا ألجله وإن أحتاج يف اإلستدالل به إىل استدالل طويل 

وحبث مل جيب أن يكون هو املستند وكذلك إن كان من أخبار اآلحاد ومل يرو لنا أنه ظهر فيهم أو روى أنه ظهر 
  ن يكون عنه فيهم لكن خيرب واحد أيضا وإن روي بالتواتر وجب أ

قال الثالثة ال يشترط انقراض اجملمعني ألن الدليل قام بدونه قيل وافق الصحابة على منع بيع املستولدة مث رجع ورد 
  باملنع 

  إختلفوا يف إنقراض العصر هل هو شرط يف اعتباره اإلمجاع على مذاهب 
  اتباعه وابن احلاجب أحدها وعليه أكثر الشافعية واحلنفية انه ال يشترط واختاره اإلمام و

  والثاين يشترط وهو رأي أمحد وإبن فورك 
  والثالث أنه يشترط يف السكويت دون القول وهو مذهب األستاذ واختاره اآلمدي 

والرابع نقل إبن احلاجب عن إمام احلرمني إن كان عن قياس اشترط وإال فال والذي قاله يف الربهان ما ملخصه أن 
ينقسم إىل مقطوع به وإن كان يف مظنة الظن فال يشترط فيه االنقراض وال طول املكث املرضى عنده ان اإلمجاع 

بعد قوله وإىل حكم مطلق يسنده اجملمعون إىل الظن بزعمهم فال بد فيه من أن يطول عليه الزمان فإذا طال ومل 
 التحاقهم باجملمعني وترفعهم ينقدح على طوله لواحد منهم خالف فهذا يلتحق بقاعدة اإلمجاع فإن امتداد األيام تبني

  عن رتبة املترددين فاملعترب ظهور اإلصرار بتطاول الزمان 
حىت لو قالوا عن ظن مث ماتوا على الفور قال فلست أرى ذلك إمجاعا من جهة أهنم أبدوا وجها من الظن مث مل 

وال معترب يف حالة من  يتضح اصرارهم عليه انتهى وعرفت من كالمه أن االنقراض يف نفسه عنده غري مشروط
  األحوال وهو خالف مقتضى نقل ابن احلاجب عنه 

واخلامس أنه إذا مل يبق من اجملتمعني إال عدد ينقص عن أقل عدد التواتر فال تكترث ببقائهم وحتكم بانعقاد اإلمجاع 
  حكاه القاضي يف خمتصر التقريب 

ختاره بأن دليل اإلمجاع ليس مقيدا باإلنقراض فال يكون وأشار إليه ابن برهان يف الوجيز واستدل املصنف على ما ا
شرطا فيه واحتج اخلصم بأن عليا رضي اهللا عنه سأل عن بيع أمهات األوالد فقال كان رأي ورأى عمر أن ال يبعن 
وقد رأيت اآلن بيعهن فقال له عبيدة السلماين رأيك يف اجلماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فدل قول عبيدة على 



اإلمجاع كان حاصال مع أن عليا خالفه واجلواب أن منع ثبوت اإلمجاع قبل الرجوع فإن قول عبيدة رأيك يف أن 
اجلماعة يدل على منع بيعهن كان رأي اجلماعة وال يدل على أنه كان رأي كل األمة وأمنا أراد أن ينضم قول علي 

  إىل قول عمر ألنه رجح قول األكثر على األقل 
  ورد بليغ وقد يقال املراد الرد مبنع رجوع علي والتقرير األول هو الذي يف احملصول هذا تقرير قوله 

  قال الرابعة ال يشترط التواتر يف نقله كالسنة 
اإلمجاع املروي بطريق اآلحاد حجة عند اإلمام واآلمدي واتباعهما ألن اإلمجاع دليل من األدلة فال يشترط التواتر 

الف أكثر الناس فاشترطوا التواتر يف نقله قال اآلمدي واملسألة دائرة على اشتراط يف نقله قياسا على السنة وخ
كون دليل األصل مقطوعا به وعلى عدم اشتراطه فمن اشترط القطع منع أن يكون خرب الواحد مفيدا يف نقل 

هو جار مع القول اإلمجاع ومن مل يشترط مل مينع وكالم اآلمدي يشعر بأن اخلالف ليس مبنيا على هذا األصل بل 
  بأن أصل اإلمجاع قاعدة ظنية قال فكيف القول يف تفاصيله 

  قال اخلامسة إذا عارضه نص اول القابل له وإال تساقط 
إذا عارض اإلمجاع نص من كتاب أو سنة فإن قبل أحدمها التأويل أول سواء كان القابل اإلمجاع أم النص توفيقا بني 

ص على خالف ما فهم اجلار بردي وإن مل يقبل أحدمها التأويل تساقطا ألن العمل الدليلني وال خيتص التأويل بالن
  هبما غري ممكن والعمل بواحد دون اآلخر ترجيح من غري مرجح وبتمام هذه املسألة جنز كتاب اإلمجاع واهللا املوفق 

-   

  الكتاب الرابع يف القياس

احلكم عند املثبت أقول القياس يف اللغة التقدير ومنه وهو إثبات حكم معلوم يف معلوم آخر الشتراكهما يف علة 
قست األرض باخلشبة أي قدرهتا هبا والتسوية ومنه قاس النعل بالنعل أي حاذاه وفالن ال يقاس بفالن أي ال يساويه 

  ... مقال كل سفيه ال يقاس بكا ... خف يا كرمي على عرض يدنسه ... قال الشاعر 
اس املسطلح ألن الفرع يساوي األصلي يف احلكم وأما تعريفه يف االصطالح بني العلماء وهبذا املعىن يطلق على القي

فقد ذكروا فيه أمور أقرهبا ما ذكره املصنف وهو الذي أبداه اإلمام يف العامل وهو إثبات مثل حكم معلوم يف معلوم 
املشترك بني العلم واإلعتقاد والظن آخر الشتراكهما يف علة احلكم عند املثبت قال اإلمام ونعين باإلثبات القدر 

سواء أتعلقت هذه الثالثة بثبوت احلكم أم بعدمه وأما املثال فبديهي التصور ألن كل عاقل يعرف بالضرورة كون 
احلار مثال للحار يف كونه حارا وخمالفا للبارد يف ذلك وإمنا قلنا إثبات مثل حكم ومل نقل إثبات حكم ألن عني 

صل ليس هو عني الثابت يف الفرع بل مثله وأما احلكم فسبق تفسريه يف أول األصول وأما احلكم الثابت يف األ
املعلوم فلسنا نعين به مطلق متعلق العلم فقط بل ومتعلق اإلعتقاد والظن والفقهاء يطلقون لفظ العلم على هذه 

  األمور وإمنا قلنا معلوم ومل نقل موجود وال 

املوجود والشيء عند األشاعرة ال يطلق على املعدوم وإمنا مل يذكره بدل املعلومني شيء جلريان القياس يف املعدوم و
األصل والفرع لرفع إيهام كون الفرع واألصل وجوديني وذلك ألن األصل ما يتولد منه شيء والفرع ما تولد عن 

جود املنتسبني وإمنا قلنا شيء وإمنا قلنا يف معلوم آخر ألن القياس كما عرفت هو التسوية بني األمرين فيستدعي و
الشتراكهما يف علة احلكم ألن القياس ال يوجد بدون العلة وإمنا قلنا عند املثبت ليشمل الصحيح والفاسد يف نفس 



األمر وإمنا مل يقل بدل املثبت اجملتهد ليعم كل مثبت من جمتهد وغريه وقوله مثل حكم كالمها مضاف بغري تنوين 
  ف إليه منون وهلذا قال يف املعامل إثبات مثل حكم صورة لصورة أخرى وهو أوضح أعين مثل وحكم ومعلوم مضا

قال قيل احلكمان غري متماثلني يف قولنا لو مل يشترط الصوم يف صحة االعتكاف ملا وجب بالنذر كالصالة قلنا تالزم 
  قياسا  والقياس لبيان املالزمة والتماثل حاصل على التقدير والتالزم واالقتران ال نسميها

اعترض على حد القياس هذا بأنه غري جامع ألنه ينتقض بقياس العكس وهو حتصيل نقيض حكم معلوم يف غريه 
الفتراقهما يف علة احلكم وقياس التالزم واملقدمتني والنتيجة أما قياس العكس فكقول احلنفي لو مل يكن الصوم شرطا 

ى الصالة فإهنا ملا مل تكن شرطا حلصة االعتكاف يف األصل مل لصحة االعتكاف مطلقا مل يصر شرطا بالنذر قياسا عل
تكن شرطا له بالنذر إذ لو نذر أن يعتكف مصليا مل يلزمه اجلمع خبالف ما لو نذر أن يعكتف صائما والثابت يف 

األصل نفي كون الصالة شرطا هلا ويف الفرع إثبات كون الصوم شرطا فحكم الفرع ليس حكم األصل بل يقتضيه 
ظري هذا املثال أيضا من مذهبنا قولنا أن املفوضة جيب هلا املهر بالوطئ وعلى أصح القولني والقول اآلخر أنه جيب ون

بالقصد واتفق القوالن على أن الوطئ يف هذا النكاح ال بد له من مهر إمنا اخلالف يف أنه مباذا جيب وخرج القاضي 
املرهتن اجلارية املرهونة بإذن الراهن ظانا أهنا تباح باإلذن حيث ال احلسني وجها أنه ال جيب مهر أصال فيما إذا وطئ 

  جيب املهر يف أحد القولني جبامع حصول امللك من مالك 

البضع فنقول يف الدليل على أنه ال بد من مهر ردا على هذا التخريج الزنا لو شرط فيه مال مل يثبت ألن املال ال 
عا فكذلك الوطئ احملترم إذا نفى عنه وجب أن ال ينتفي ألنه يتعلق به املال يتعلق به شرعا أصال فلم يتعلق به شر

أصال شرعا فلم ينتف عنه بالشرط فالثابت يف األصل كون املال ال جيب أصال ويف الفرع الوجوب واجلواب أن 
 املثال األول لو مل هذا يف احلقيقة متسك بنظم التالزم بالقياس وإثبات إلحدى مقدميت التالزم بالقياس فإنك تقول يف

يكن الصوم شرطا لالعتكاف مل يصر شرطا له بالنذر فهو شرط له مطلقا فهذا متسك بنظم التالزم واستثناء لنقيض 
الالزم إلثبات نقيض امللزوم مث أنك تثبت املقدمة الشرطية بالقياس وهو أن ما ال يكون شرطا للشيء يف نفسه ال 

ة وقيس عدم شرطية الصوم بالنذر على عدم شرطية الصالة بالنذر جبامع كوهنما يصري شرطا له بالنذر كما يف الصال
غري شرطني أحدمها يف الوقائع باإلتفاق والثاين على تقدير أن يكون الصوم ليس شرطا يف الواقع فوضح أن هذا 

ىل آخره وأما قوله قياس الطرد ال قياس العكس وظهر دخوله يف احلد وهذا اجلواب هو املعىن بقوله قلنا تالزم إ
والتالزم واإلقتراين ال نسميهما قياسا فهو جواب عن سؤال مقدر وهو ما أشرنا إليه من أنه ينتقض بقياس التالزم 
واملتقدمني والنتيجة وتقريره أما قياس التالزم وهو القياس اإلستثنائي فهو كقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان 

س حبيوان فليس بإنسان وأما املقدمتان والنتيجة وهو القياس اإلقتراين فكقولنا وكل لكنه إنسان فهو حيوان لكنه لي
جسم مؤلف وكل مؤلف حمدث وكل جسم حمدث فحكم النتيجة ليس حكم املقدمتني وأجاب بأن ما ذكرمتوه من 

ا ال نسميهما قياسا ألن االستثنائي واالقتراين ال نسميهما قياسا يف اصطالحنا وإن كان املنطقيون يسموهنا قياسا وإمن
القياس هو التسوية وهي ال حتصل إال عند تشبيه صورة بصورة وليس األمر كذلك يف التالزم ويف املقدمتني 

والنتيجة فإن قلت بل هي حاصلة يف هذين املوضوعني ألن احلكم يف كل واحدة من املقدمتني معلوم ويف النتيجة 
متني يوجب صريورة احلكم املطلوب مساويا للحكم يف املقدمتني يف الصفة جمهول فاستلزام املطلوب من هاتني املقد

  املعلومة قلت لو كفى هذا الوجه يف إطالق اسم القياس لوجب أن يسمى كل 



دليل قياسا ألن التمسك بالنص جعل مطلوبه مساويا لذلك النص يف املعلومية فلو صح ذلك المتنع أن يقال ثبت 
ال بالقياس واهللا أعلم قال اإلمام فإن أردنا أن نذكر عبارة يف تعريف القياس شاملة احلكم يف حمل النص بالنص 

جلميع هذه الصورة نقول القياس قول مؤلف من أقوال إذا سلمت لزم عنها لذاهتا قول آخر وقد مت شرح التعريف 
  املذكور يف الكتاب للقياس املصطلح وما أورد عليه مما أشار إليه صاحب الكتاب 

ئل أن يقول يرد عليه أمران أحدمها قياس الشبه فإنه خارج عنه إذ ال علة فيه معينة ال سيما الشبه الصوري عند ولقا
من اعتربه وثانيهما قياس ال فارق فإنه ليس فيه علة عند اجملتهد وأورد اآلمدي اعتراضا وقال إنه مشكل ال حميص 

كنا يف القياس ألن نتيجة الدليل ال تكون ركنا يف الدليل عنه وهو أن احلكم يف الفرع متفرع على القياس وليس ر
ملا فيه من الدور وعند ذلك فيلزم منه أخذ إثبات احلكم يف الفرع يف حد القياس وهو دور قال اهلندي وهذا 

اإلشكال ضعيف جدا ألن املأخوذ يف حد القياس إمنا هو اإلثبات ال الثبوت الذي يترتب عليه ونتيجة القياس هو 
بوت ال اإلثبات قلت وهذا حق والعجب من اآلمدي أنه ملا ذكر حد القاضي وهو قول القياس محل معلوم على الث

معلوم يف إثبات حكم هلما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة هلما أو نفيهما عنهما قال محل 
كال الذي فخم أمره وقال املختار يف حده أن يقال الفرع على األصل معناه التشريك يف احلكم مث اعترض هبذا اإلش

أنه عبارة عن االستواء بني الفرع واألصل يف حكم األصل بناء على جامع بينهما يف نظر اجملتهد قال وهذه العبارة 
جامعة مانعة وافية بالغرض عارية عما يعترضها من التشكيكات العارضة لغريها وحنن نقول إن كان االستواء هو 

ية والتسوية هي احلمل فهي موافقة حلد القاضي سواء من غري فرق وقد مت قوله فإن قوله يف إثبات حكم هلما التسو
إىل آخره شرح ملعىن احلمل وكذا هو شرح ملعىن االستواء إذ هو مستلزم لثبوت احلكم يف الفرع فلم خيرج بذلك 

ن كان االستواء غري التسوية فريد عليه ما ذكرناه عن كونه جعل حكم الفرع ركنا يف القياس فريد عليه ما أورده وإ
  مع اختالف التسوية واالستواء يف 

املعىن فالعجب من اختياره هلذا احلد بعد اعتراضه على األول مبا زعم أنه ال حميص عنه وهو الزم له إن كان ما 
  أورده صحيحا وينفرد ما قاله هو بأنه وضع االستواء موضع التسوية ومها غريان 

ال وفيه بابان الباب األول يف بيان أنه حجة وفيه مسائل األوىل يف الدليل عليه جيب العمل به شرعا وقال القفال ق
والبصري عقال والقاساين والنهرواين حيث العلة منصوصة أو الفرع باحلكم أوىل كتحرمي الضرب على حترمي 

  التأفيف وداود أنكر التعبد به وإحالة الشيعة والنظام 
التعبد بالقياس يف الشرعيات عقال وجيب العمل به شرعا وبه قال السلف ومجهور اخللف وزاد القفال من  جيوز

أصحابنا وأبو احلسني البصري فزعما أن العقل موجب لورود التقييد بالقياس ووافقهما أبو بكر الدقاق من أصحابنا 
تعبد به وقد نقله يف الكتاب عن داود وهو قضية كما نقله الشيخ أبو اسحاق يف شرح اللمع ومن الناس من أنكر ال

نقل غريه ونقل اإلمام عن داود أنه أحاله عقال ويف كل من النقلني نظر فقد قال أبو حممد ابن حزم واآلمدي أن 
داود يقول بالقياس إذا كانت العلة منصوصة كمذهب القاساين والنهرواين اآليت ذكره إن شاء اهللا تعاىل قال ابن 

ا حنن فال نقول بشيء من القياس وأما النظام والشيعة فأحالوه عقال كذا نقل املصنف والنقل عن النظام حزم وأم
ليس جبيد ألنه خصص املنع من التعبد بشرعنا خاصة قال ألن مبناها على اجلمع بني املختلفات والفرق بني 

  أن القياس  املتماثالت وذلك مينع من التعبد بالقياس وأما ما ذكره املصنف بعد من



اجللي مل ينكره أحد فمدخول ولو صح لكان وجها يرد عليه هنا وأما القاشاين والنهرواين فقاال جيب العمل بالقياس 
  يف صورتني 

إحدامها أن تكون العلة منصوصة قاال وذلك أما بصريح اللفظ أو مبا مياثله كذا نقله عنهما القاضي يف خمتصر 
  يل واإلمام واآلمدي وغريهم التقريب وإمام احلرمني والغزا

والثانية أن يكون الفرع أوىل باحلكم من األصل ومثل له يف الكتاب بقياس حترمي الضرب على حترمي التأفيف وقد 
سبق منه أن هذا من باب املفهوم وسيأيت النظر يف أن ذلك هل هو متناف إن شاء اهللا تعاىل وهذا إيضاح ما يف 

شاين والنهرواين وهو يف النقل عنهما تابع ألصحابه وقد نقل عنهما اآلمدي أهنما مل الكتاب مما يتعلق مبذهب القا
  يقضيا بوقوع القياس إال فيما كانت عليه منصوصة أو مومأ إليها فقط والذي نقله الغزايل أهنما خصصاه مبوضعني 

  أحدمها النص واإلمياء كما عرفت 
زناه واملعلق باسم مشتق كالسارق والسارقة قال الغزايل وكليهما والثاين األحكام املعلقة باألسباب كرجم ماعز ل

يعنيان هبذا القسم تنقيح املناط ويعترفان به وكالم إمام احلرمني يف الربهان قريب من ذلك فإنه قال املقبول عندمها 
يغ منها ربطه من مسالك النظر يف مواقع الظنون شيئان أحدمها ما دل من كالم الشارع على التعليل به وهلذا ص

احلكم باألمساء املشتقة كالزانية والزاين ومن هذا القبيل سها فسجد زىن ماعز فرجم فالفاء تقتضي ربطا وتسبيبا 
وذلك مشعر بالتعليل قال ورمبا يلحقون به الفحوى يف مثل قوله تعاىل وال تقل هلما أف واألمر الثاين ما يكون يف 

وله عليه السالم ال يبولن أحدكم يف املاء الراكد قاال لو مجع جامع بوال يف معىن املنصوص عليه باملنصوص عليه كق
  وعاء وصبه يف املاء الراكد كان يف معىن البول يف املاء انتهى وكذلك كالمه يف خمتصر التقريب واإلرشاد للقاضي 

وإمنا هو تتبع منهما للنص  أيب بكر وقال إن القياسني اختلفوا فذهب قوم إىل أن ما صاروا إليه ليس قوال بالقياس
وقال آخرون وهو احلق هو قول ببعض القياس وقال إمام احلرمني يف الربهان إن أبا هاشم قال هبذين الوجهني وزاد 
ثالثا وهو ما إذا طولب املكلف بشيء واعتاص عليه الوصول إليه يقينا فيتمسك باإلمارات املفضية إىل الظن ومثل 

ال القبلة عند أشكال جهاهتا انتهى وهذا من أيب هاشم حيتمل أن يكون منعا من القياس أبو هاشم هذا بوجوب استقب
إال يف األماكن الثالثة ويكون حينئذ مذهبا آخر يف القياس مل يتقدم له ذكر وحيتمل أن يكون منعا من العمل بالظن 

ا أن من شرط صحة القياس مطلقا إال فيها ويف الباب مذهب آخر ذهب إليه أبو الفضل بن عبدان من أصحابن
  حدوث حادثة تؤدي الضرورة إىل معرفة حكمها 

  تنبيه ذهب األكثرون إىل أن داللة الدليل السمعي عليه قطعية وقال بعضهم بل ظنية 
قال استدل أصحابنا بوجوه األول أنه جماوزة عن األصل إىل الفرع واجملاوزة اعتبار وهو مأمور به يف قوله تعاىل 

ل املراد األلفاظ فإن القياس الشرعي ال يناسب صدر اآلية قلنا املراد قدر مشترك قيل الدال على الكلي فاعتربوا قي
ال يدل على اجلزئي قلنا بلى ولكن ههنا جواز االستثناء دليل العموم قيل الداللة ظنية قلنا املقصود العمل فيكفي 

  الظن 
  استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة 

ا أن القياس جماوزة اعتبار واالعتبار مأمور به فالقياس مأمور به أما املقدمة األوىل فألنه جماوزة عن األصل إىل أحداه
  الفرع 

  وأما الثانية فألن االعتبار مشتق من العبور وهو اجملاوزة والعبور تقول عربت عليه وعربت النهر 



مر مباهية االعتبار وهو أمر شامل جلميع أنواع االعتبار ومن مجلة وأما الثالثة فقوله تعاىل فاعتربوا يا أويل األبصار أ
أفراده القياس فوجب أن يكون االعتبار مأمورا به واعترض اخلصم أوال بأنا ال نسلم أن االعتبار اجملاوزة بل املراد 

بون بيوهتم بأيديهم من املأمور به االتعاظ ودليل ذلك أن القياس الشرعي ال يناسب صدر اآلية وهو قوله تعاىل خير
وأيدي املؤمنني فإنه ال يقال بعد ذلك فقيسوا الذرة على الرب إذ هو حينئذ ركيك من الكالم وال يليق بالشرع 

وأجاب عنه بأن املراد باالعتبار القدر املشترك بني االتعاظ والقياس وهو اجملاوزة إذ يف كل منهما معناها خبالف ما 
نه يلزم إما االشتراك أو اجملاز على خالف األصل وإذا محلنا االعتبار على مطلق اجملاوزة لو جعلناه خمتصا باالتعاظ فإ

ال تلزم الركاكة ألهنا إمنا تلزم أن لو خصصنا االعتبار بالقياس الشرعي وليس كذلك مث اعترض اخلصم ثانيا بأنا 
الة على وجوب مطلق االعتبار والدال على ما سلمنا أن االعتبار اجملاوزة لكن ال يلزم منه األمر بالقياس ألن اآلية د

به االشتراك غري دال على ما به االمتياز وغري ملتزم له وهو معىن قوله الدال على الكلي ال يدل على اجلزئي وال 
يلزم األمر بالقياس الذي هو جزئي للكلي الذي هو مطلق االعتبار وأجيب بأن ما ذكر صحيح ولكن هنا يقتضي 

   العموم لوجهني
أحدمها وهو املذكور يف الكتاب أنه حيسن أن يقول اعتربوا إال االعتبار الفالين وقد بينا يف العموم أن االستثناء خيرج 

  ما لواله لدخل فوضح أن كل اعتبار داخل حتت هذه اللفظ 
لة األمر الثاين أن ترتيب احلكم على املسمى يقتضي أن يكون علة ذلك احلكم هو ذلك املسمى وذلك يقتضي أن ع

  باالعتبار كونه اعتبار فيلزم أن يكون كل االعتبار مأمورا به 
ولقائل أن يقول على األول ال نسلم جواز االستثناء إذا فسر بالتفسري املذكور وهو ما لواله لوجب دخوله إذ 

  أيضا ألنه ينتقض  النكرة يف سياق اإلثبات ال تعم مث ولو فسر االستثناء بأنه ما لواله لصح دخوله مل يأت ما ذكر

باألمر بكل ماهية كلية إذ جيوز فيه هذا النوع من االستثناء حنو صل الصالة الفالنية مع أن األمر باملاهية الكلية ليس 
أمرا جبزئياهتا كذا قاله صفي الدين اهلندي وهو صحيح وعلى الثاين أن هذا إثبات للقياس بالقياس أو أن كون 

ا بالعلية قياس فيتوقف ثبوته على ثبوت أصل القياس فال يثبت به أصل القياس ترتيب احلكم على الوصف مشعر
وإال يلزم الدور فإن قلت قد قال حبجية هذا النوع من القياس بعض من أنكر أصل القياس لكون العلة فيه معلومة 

ل القياس والكالم يف هذا باإلمياء فيصح إثباته به بالنسبة إليه قلت صحيح لكن ال يصح إثباته بالنسبة إىل منكر أص
املقام ليس إال معه قال صفي الدين اهلندي وميكن أن جياب عن اعتراض اخلصم بوجه ثالث وهو أن األمر باملاهية 

والكلية وإن مل يقتض األمر جبزئياهتا لكن يقتضي ختيري املكلف باإلتيان بكل واحد من تلك اجلزئيات بدال عن اآلخر 
لواحد منها أو جلميعها مث التخيري بينها يقتضي جواز فعلى كل واحد منهما ويلزم من جواز  عند عدم القرينة املعينة

فعلى القياس وجوبه ألن القول جبوازه مع عدم وجوبه خارق لإلمجاع مث اعترض اخلصم ثالثا بأنا ولو سلمنا أن اآلية 
م إمنا يفيد الظن والتمسك بالظن يف املسائل الدالة على األمر بالقياس لكن التمسك هبا ممتنع ألن االستدالل بالعمو

العلمية اليت هي األصول ال جيوز وأجاب املصنف بأن املقصود من حجية القياس العمل به ال جمرد اعتقاده ألصول 
الدين والعمليات يكفى فيها الظن فكذلك وسائلها واهللا أعلم ومل جيب اإلمام عن هذا السؤال بل قال إنه عام يف 

ات فال تعلق له خباصية هذه املسألة وأجاب اهلندي مبنع أن تكون املسألة علمية وجعلها ظنية وهذا كل السمعي
  واضح على أحد الرأيني الذي حكينامها يف أول الباب 

  قال الثاين خرب معاذ وأيب موسى قيل كان ذلك قبل نزول أكملت قلنا املراد األصول لعدم النص على مجيع الفروع 
من الوجوه الدالة على حجية القياس من السنة وتلك يف قصتني قصة أيب موسى وقصة معاذ أما قصة الوجه الثاين 



معاذ فروى عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا بعثه إىل اليمن قال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي 
  بكتاب اهللا قال 

 عليه و سلم قال فإن مل جتد يف كتاب اهللا وال يف سنة رسول فإن مل جتد يف كتاب اهللا قال فبسنة رسول اهللا صلى اهللا
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أجتهد رأيي وال آلو قال فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صدره وقال 

وز أن يقال احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا يرضي رسول اهللا واملراد بالرأي القياس قال إمام احلرمني وال جي
أراد بالرأي االستنباط من الكتاب والسنة فإن ذلك لو كان على هذه الوجه لكان متسكا بالكتاب والسنة وقد قال 

يف الربهان أيضا أن الشافعي رضي اهللا عنه احتج ابتداء على إثبات القياس حبديث معاذ يعين هذه قال واحلديث 
تأويل قلت وهذا عجيب من إمام احلرمني فقد قال إمام الصناعة  مدون يف الصحاح متفق على صحته ال يتطرق إليه

أبو عبد اهللا البخاري ال يصح هذا احلديث وقال الترمذي ليس إسناده عندي مبتصل وأما قصة أيب موسى وقد مجع 
يف احملصول وغريه بني القصتني وجعلهما واحدة وال أعرف ذلك بل روى البيهقي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

نه كتب إليه كتابا بليغا وفيه مث قايس األمور وأعرف األمثال واألشباه رواه البيهقي وقال هو كتاب معروف ع
مشهور ال بد للقضاة من معرفته والعدل به وقد اعترض اخلصم على هذا الدليل الثاين فإنه وإن دل على حجية 

يع األزمنة بل ذلك قبل نزول قوله تعاىل اليوم القياس وقت تقريره عليه السالم فال يدل على حجيته دائما يف مج
أكملت لكم دينكم فإن إكمال الدين إمنا يكون بالتنصيص على األحكام فما نزلت هذه اآلية استغىن عن القياس 
واجلواب أن األصل عدم التخصيص بوقت دون وقت وأيضا فلم يقل أحد أن القياس كان حجة إىل حني نزول 

  اد بقوله أكملت هذه اآلية مث زال واملر

لكم دينكم األصول أما التفاريع فاآلية خمصوصة بالنسبة إليها لعدم مشول النص الصريح جلميع اجلزئيات هذا تقرير 
ما يف الكتاب ولك أن جتيب عن هذا االعتراض مبا هو أحسن من هذا اجلواب فتقول املراد من قوله أكملت لكم 

ن واآلية عامة على هذا التقدير مث للبيان قد يكون بال واسطة كما يف دينكم بيان مجيع ما حيتاج إليه يف الدي
التخصيص وقد يكون بواسطة كما إذا بني املدارك لألحكام فلم قلتم أنه ال حيصل ذلك إال إذا كان البيان بال 

قرير إىل واسطة وحينئذ ال ينايف إكمال الدين العمل بالقياس بل يكون من إكمال شرعه وال حيتاج على هذا الت
  ختصيص اآلية بل تكون باقية على عمومها 

قال الثالث أن أبا بكر رضي اهللا عنه قال يف الكاللة أقول برأي أيب الكاللة ما عدا الوالد والولد والرأي هو القياس 
مجاع إمجاعا وأمر عمر أبا موسى يف عهده بالقياس وقال يف اجلد أقضي برأيي وقال له عثمان إن اتبعت رأيك يف اإل

فسديد وقال علي اجتمع رأيي ورأي عمر يف أم الولد وقاس ابن عباس اجلد على ابن االبن يف احلجب ومل ينكر 
  عليهم وإال الشتهر قيل ذموا أيضا قلنا حيث فقد شرطه توفيقا 

عليه بني  الوجه الثالث مما يدل على أن القياس حجة وهو معتمد اجلمهور اإلمجاع وتقريره أن العمل بالقياس جمتمع
الصحابة لصدوره من طوائف منهم من غري إنكار وكلما كان كذلك كان إمجاعا ملا تقدم يف كتاب اإلمجاع وأما 

صدوره عن طوائف منهم فلما روى أن أفضل الصحابة الصديق رضي اهللا عنه قال حني سئل عن الكاللة أقول فيها 
الشيطان والرأي هو القياس ألنه يقال أقلت هذا برأيك أم برأيي فإن يكن صوابا فمن اهللا وإن يكن خطأ فمين ومن 

بالنص فدلت مقابلته للنص على أنه لالستدالل وادعى املنصف يف ذلك اإلمجاع وكذا ادعى صفي الدين اهلندي يف 
النهاية واستدل عليه بأن أصحابنا رووا عن السلف كالما كثريا أهنم عملوا بالرأي وقالوا الرأي هو القياس 



دناهم على ذلك فدل على أن الرأي هو القياس وفاقا فإن قلت هل ذلك باعتبار أصل وضعه أو باعتبار النقلي وساع
  قلت أال ظهر أنه بطريق النقل مع أن ذلك مما ال حاجة لنا إليه مع ثبوت ما ذكرناه وأمر عمر رضي 

ايس بني األمور وقد تقدم هذا وقال عمر اهللا عنه أبا موسى يف عهده بالقياس حيث قال أعرف األشباه والنظائر مث ق
أيضا يف احلد أقضي برأيي وقال عثمان لعمر إن اتبعت رأيك فسديد وإن تتبع رأي من قبلك يعين أبا بكر فنعم 

الرأي وقال علي اجتمع رأيي ورأي عمر يف أمهات األوالد على أن ال يبعن وقد رأيت اآلن بيعهن وقال ابن عباس 
يف حجب األخوة وقال أال يتقي اهللا زيد بن ثابت أن جيعلوا ابن االبن ابنا وال جيعل أب األب اجلد على ابن االبن 

أبا فثبت صدور القياس مبا قلنا وبعريه من اآلثار الكثرية اليت ينكرها إال معاند وقد تواتر القدر املشترك منها قال 
غهم التعلق بطريق االجتهاد مدرك اختالفهم القاضي يف كتاب التقريب واإلرشاد وقد صار متسكهم بالرأي وتسوي

على اجلملة ضرورة وإن كانت صورة االختالف نقلت آحادا واعترض اخلصم على هذا الدليل بأنه معارض مبثله 
فإنه نقل عن الصحابة رضي اهللا عنهم أهنم ذموه أيضا وأنكروه كما روي عن أيب بكر رضوان اهللا عليه أنه قال أي 

ض تقلين إذا قلت يف كتاب اهللا برأيي وقوله تضلين وأي أرض تقلين معناه حتملين وعن عمر مساء تظلين وأي أر
رضي اهللا عنه إياكم وأصحاب الرأي فإهنم أعداء الدين وعن علي رضي اهللا عنه لو كان الدين بالقياس لكان باطن 

الذم ملا ذكرناه أيضا عنهم من  اخلف أوىل باملسح من ظهره إىل غري ذلك من آثار كثرية واجلواب أن معارضة هذا
العمل به إن ثبتت فاجلمع بني الدليلني أوىل فيحمل هذا على ما إذا كان القياس غري مستجمع لشرائط وذلك على 

القياس املستجمع لشرائطه توفيقا بني الدليلني وهذا ما ذكره يف الكتاب وهو جواب إمجايل وقد قيل إن املعارضة 
فصيلي أما نقل عن أيب بكر فإمنا أراد به قوله يف تفسري القرآن وحنن نسلم أنه ال جمال غري ثابتة وأجيب بوجه ت

للرأي يف ذلك لكونه مستندا إىل حمض السمع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأهل اللغة خبالف الفروع الشرعية 
إىل الرأي مع أن العمل به  وأما قول عمر رضي اهللا عنه فإمنا قصد به ذم من ترك املوجود من األحاديث وعدل

مشروطا بعدم النصوص ولذلك مساهم بأصحاب الرأي وإال فمن قال بالكتاب والسنة والرأي ويقال له صاحب 
  الرأي ألنه مل يتمحض قوله بالرأي وأما قول علي رضي اهللا عنه لو كان الدين بالقياس إىل آخره فيجب 

  ن املقصود منه أنه ليس كلما أتت به السنن على ما تقتضيه القياس محله على أنه لو كان مجيع الدين بالقياس ويكو
قال الرابع إن ظن تعليل احلكم يف األصل بعلة توجد يف الفرع يوجب ظن احلكم يف الفرع والنقيضان ال ميكن 

  العمل هبما وال الترك هلما والعمل بالرجوع ممنوع فيبقى الراجح 
ظن أن احلكم يف األصل معلل بعلة موجودة يف الفرع حصل له ظن الثبوت  هذا وجه عقلي وتقريره أن اجملتهد إذا

احلكم يف الفرع والظن بوجود الشيء يستلزم الوهم بعدمه لعدم انفكاك كل من الظن أو الوهم عن اآلخر والعمل 
شروع فتعني هبم أو الترك هلم يستلزم اجتماع النقيضني أو ارتفاعهما والعمل بالوهم املرجوح خالف املعقول وامل

العمل بالراجح ألنا استقرينا أمور الشرع كلها جزئية وكلية فوجدنا الراجح جيب العمل به لقوله صلى اهللا عليه و 
سلم حنن حنكم بالظاهر وما أشبه ذلك وهذا معىن قولنا يتعني العمل بالراجح وليس املراد منه أن كونه راجحا صفة 

ركه حىت يقال عليه األحكام عندنا إمنا هي من جهة الشرع دون العقل يقتضي الثواب على فعله والعقاب على ت
وإمنا املراد بتعينه أن الشرع تقرر منه ذلك فالعقل أدرك كونه راجحا والشرع حكم بالعمل بالراجح وللعقل أهلية 

كم وذلك بأن ال اإلدراك بال نزاع بني العقالء وقد قيل إن يف هذا الدليل نظرا جلواز ارتفاعها بارتفاع حمل احل
يكون يف الواقعة حكم شرعي البتة ويكون األمر فيها حماال على الرباءة األصلية بناء على أنه ال جيب أن يكون يف 



  كل حادثة حكم شرعي 
قال احتجوا بوجوه األوىل قوله تعاىل ال تقدموا وإن تقولوا وال نقف وال رطب إن الظن قلنا احلكم مقطوع والظن 

  يف طريقه 
من شبه اخلصوم ستة أوهلا ما تعلقوا به من الكتاب وذلك يف قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي ذكر 

  اهللا ورسوله والقول بالقياس تقدمي بني يدي اهللا ورسوله إذ هو قول بغري الكتاب والسنة وأيضا 

ى اهللا ما ال تعلمون وقوله وال تقف ما ليس لك فالقياس إمنا يفيد الظن والظن منهي عنه لقوله تعاىل وأن تقولوا عل
به علم أي وال تتبع ما ال تعلم فهي هني عما ليس بعلم ومن مجلته الظن وأيضا قوله تعاىل وال رطب وال يابس إال يف 
كتاب مبني يقتضي االستغناء عن القياس وأيضا قوله أن الظن ال يغين من احلق شيئا وأجاب يف الكتاب بأن احلكم 

وع به ال مظنون والظن وقع يف طريقه كما تقرر يف أول الكتاب فإن قلت هذا يشعر بأنه سلم أن الظن مذموما مقط
لكنه وقع يف طريق احلكم ال فيه وعلى هذا يكون الطريق مذموما ويكون احلكم كذلك ألنه مستفاد من الطريق 

اخلصم عليه مبا استدل وال يلزم من هذا املنع املذموم قلت حاصل جوابه أنه منع كون احلكم مظنونا حىت ال يستدل 
تسليم أن الظن مذموم وال إشعار له به ولو سلمنا أنه يشعر بذلك فقال الشريازي شارح هذا الكتاب ال نسلم أن 
املستفاد عن املذموم مذموم أال ترى إىل جواز كذب املقدمتني مع صدق النتيجة مثل قولك كل إنسان حجر وكل 

كل إنسان حيوان وهو صحيح من كذب مقدمتيه ولقائل أن يقول كل انسان حيوان يف هذا  حجر حيوان ينتج
املثال صورة نتيجة ال نتيجة يف نفسه وصدقه لنفسه ال لكون نتيجة فال نسلم أن هاتني املقدمتني ينتجان هذا القول 

الرابعة واجلواب عن اآلية األوىل الصادق واعلم أن هذا الذي أجاب به املضيف ليس شامال لآلية األوىل وال لآلية 
أنا ال نسلم أن العمل بالقياس تقدمي بني يدي اهللا ورسوله ألنه ثبت بالكتاب والسنة كما تقدم وعن الرابعة بأنه عام 

خمصوص لعدم اشتمال الكتاب على مجيع اجلزئيات وقد أجيب عما استدل به اخلصم على املنع من الظن بوجهني 
الكتاب أحدمها أنه حجة عليه فإن القول ببطالن القياس ليس معلوما عندك بل مظنون  آخرين مل يذكرمها يف

ضرورة أنه ال قاطع على فساده والذايت أنه جيب ختصيصه باألصول دون الفروع لوجوب العمل بشهادة الشهود 
  وحكم القاضي وفتوى املفيت واجتهاد اجملتهد يف املاء 

رمضان وقيم املتلفات وغلبة السالمة يف ركوب البحر وخرب الواحد أو  والتراب والقبلة وقت الصالة وهالل
العموم وقول القدر يف أرش اجلنايات والنفقات وجزاء الصيد وصدق احلالف يف جملس احلكم كل ذلك مظنون 

  ويرفع به النص يف األصل 
سنة وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك قال الثاين وقوله صلى اهللا عليه و سلم تعمل هذه األمة برهة بالكتاب وبرهة بال

فقد ضلوا الثالث ذم بعض الصحابة له من غري نكري قلنا معارضان مبثليهما فيجب التوفيق الرابع نقل اإلمامية 
إنكاره عن العترة قلنا معارض بنقل الزيدية اخلامس أنه يؤدي إىل اخلالف واملنازعة وقد قال تعاىل وال تنازعوا 

  يف اآلراء واحلروب لقوله عليه السالم اختالف أميت رمحة  فتفشلوا قلنا اآلية
الشبهة الثانية للخصوم ما روى من قوله صلى اهللا عليه و سلم تعمل هذه األمة برهة أي قطعة من الزمان بكتاب 

اع فإنه قد اهللا مث تعمل برهة بسنة رسول اهللا مث تعمل برهة بالرأي فإذا قالوا بالرأي فقد ضلوا وأضلوا الثالثة اإلمج
نقل عن بعض الصحابة ذم الرأي من غري نكري فكان إمجاعا واجلواب عن هذين الدليلني بأهنما معارضان مبثليهما 

سنة وإمجاعا كما سلف فيجب اجلمع بني الدليلني بأن حيمل الذم على القياس الفاسد دون الصحيح كما سبق هذا 



حلجة وال يصلح معارضا ألن رواية جبارة بن املفلس وهو ضعيف ما يف الكتاب واحلديث املشار إليه ال تقوم به ا
محاد بن حيىي األبح وقد قال فيه البخاري يهم يف الشيء بعض الشيء قال ابن عدي ومسعت ابن محاد يقول قال 

السعد بن األبح روي عن الزهري حديثا معضال يعين هذا احلديث ورواه محاد عن الزهري كما ذكر عن سعيد بن 
ب عن أيب هريرة مرفوعا فإن قلت سلمنا ضعف احلديث ومعارضته ملا تقدم ومعارضة اإلمجاع أيضا وأنه جيب املسي

التوفيق بينهما ولكن ال نسلم أن التوفيق متعني مبا ذكرت من الطرق بل جاز أن بعضهم كان قائال بالقياس حني 
نكرا وحينئذ يكون كل واحد منهم قائال بالقياس كان البعض اآلخر منكرا مث ملا انقلب املنكر مقرا انقلب املقر م

  ومنكرا باعتبار حالتني فال تناقض وتكون الروايتان صحيحتني مع أنه ال 

حيصل اإلمجاع على صحته وال على بطالنه فال يصح لك وال لنا االستدالل باإلمجاع قلت ما ذكرناه من التوفيق 
مرار كل ذي قول على قوله وتوفيقكم يقتضي التعبري وأيضا فلو أوىل ألنه يقتضي بقاء ما كان على ما كان من است

وقع ما ذكرمتوه الشتهر لغرابته أو كان يف لفظ أحد منهم إشعار بالرجوع الرابعة نقل اإلمامية من الشيعة إمجاع 
ترة على العترة على أنه ال جيوز العمل بالقياس واجلواب أن ذلك معارض بنقل الزيدية منهم حيث نقلوا إمجاع الع

أنه ال جيوز العمل بالقياس واجلواب أن ذلك معارض بنقل الزيدية منهم حيث نقلوا إمجاع العترة على وجوب العمل 
به مع أن إمجاع العترة غري حجة كما سبق اخلامس أن القياس يؤدي إىل اخلالف واملنازعة وكل ما كان كذلك فهو 

ن وهو خمتلف باختالف القياسيني وأما بيان الكربى فلقوله تعاىل منهي عنه أما الصغرى فألن القياس مبين على الظ
وال تنازعوا هنى عن النزاع فاستلزم ذلك النهي عما يفضي إليه واجلواب أن اآلية إمنا وردت يف مصاحل احلروب 

ا التنازع لقرينة قوله فتفشلوا وتذهب رحيكم أو أهنا حممولة على النزاع فيما يتعني فيه احلق كمسائل األصول وأم
فيما عدا ذلك فجائز ملا روي من قوله صلى اهللا عليه و سلم اختالف أميت رمحة فيحمل احلديث على ما عدا ذلك 

واعلم أن احلديث املشار إليه غري معروف ومل أقف له على سند وال رأيت أحدا من احلفاظ ذكره إىل البيهقي يف 
ري وقد ساقها احلافظ ابن عساكر يف التبيني إال أن البيهقي مل رسالته إىل الشيخ العميد عميد امللك بسبب األشع

يذكر له إسنادا بل قال روى النيب صلى اهللا عليه و سلم كذا ولو مل يكن له أصل ملا ذكره البيهقي مث قال البيهقي 
ه وآخر يف مسعت اإلمام ناصر العمري يقول مسعت القفال املروزي يقول معناه اختالف مهمهم فبهمة واحد يف الفق

  الكالم كاختالف مهم أصحاب احلروف يف حرفهم مبا فيه مصاحل العباد قلت وهذا 

تأويل حسن وهو أحسن مما نقله إمام احلرمني يف النهاية عن احلليمي من أن معناه اختالفهم يف الدرجات واملراتب 
قال والدي أيده اهللا القرآن دال على أن واملناصب وكال التأويلني على أنه ليس املراد اختالفهم يف احلالل واحلرام 

الرمحة تقتضي عدم االختالف قال تعاىل وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك وقال تعاىل ولكن اختلفوا فمنهم من 
آمن ومنهم من كفر وكذا السنة قال عليه السالم إمنا هلكت بنو إسرائيل بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم 

  اديث يف ذلك كثرية واالختالف على ثالثة أقسام واآليات واألح
  أحدها يف األصول وهو املشار إليه يف القرآن وال شك أنه بدعة وضاللة 

  والثاين يف اآلراء واحلروب هو حرام أيضا ملا فيه من تضييع املصاحل 
هر لنا ويكاد أن يقطع به أن والثالث يف الفروع كاالختالف يف احلل واحلرمة وحنومها قال والدي أيده اهللا والذي يظ

االتفاق فيه خري من االختالف لكن هل نقلوا االختالف ضالل كالقسمني املذكورين وال كالم ابن حزم ومن سلك 
مسلكه ممن منع التقليد يقتضي أنه مثلهما وأما حنن فإنه جيوز التقليد للجاهل واألخذ بالرخصة من أقوال العلماء 



جة من غري تتبع الرخص ومن هذا الوجه يصح أن يقال االختالف رمحة إذ الرخص بعض األوقات عند مسيس احلا
  رمحة 

قال السادس الشارع فصل بني األزمنة واألمكنة يف الشرف والصلوات يف القصر ومجع بني املاء والتراب يف التطهري 
الكثري وجلد يف الزنا  وأوجب التعفف على احلرة الشوهاء دون األمة احلسناء وقطع السارق القليل دون غاصب

  وشرط فيه شهادة أربعة دون الكفر وذلك ينايف القياس قلنا القياس حيث عرف املعىن 

الوجه السادس وعليه اعتمد النظام أن مدار شرعنا على اجلمع بني املختلفات اإلسراء وليلة اجلمعة ويومها وشهر 
األمكنة كمكة واملدينة واملسجد األقصى مع رمضان واألشهر احلرم ويومي العيدين ويوم عرفة وكذلك بني 

االستواء يف احلقيقة وفرق بني الصلوات يف القصر فرخص يف قصر الرباعيات دون الثنائية والثالثية ومجع بني املاء 
والتراب يف استباحة الصالة هبما مع أن املاء ينظف والتراب بضده وجعل احلرة الشوهاء حتصن وحيرم النظر إليها 

ارية احلسناء وعبارة املصنف أوجب التعفف على احلرة الشوهاء فيحتمل أن يريد ما ذكرناه وأن يريد أنه دون اجل
أوجب عليها الستر دون األمة احلسناء اليت مييل الطبع إليها وقطع السارق القليل ما مل ينقص عن ربع دينار دون 

ال جهرا على تغلب والسارق يأخذه سرا على غاصب الكثري مع أن غاصب الكثري أبلغ يف الفحش ألنه يأخذ امل
ختوف وأعظم يف األذى لكثرته وجلد يف القذف بالزنا خبالف القذف بالكفر مع كونه أبلغ وشرط فيه شهادة أربعة 
وأكتفي يف الشهادة على القتيل والكفر باثنني وإذا ثبت هذا وجب أن ال يصح القياس ألن مبناه على أن الصورتني 

احلكمة وجب اشتراكهما يف احلكم وهو باطل واجلواب أن القياس إمنا جيوز حيث عرف أن احلكم يف  ملا اشتركا يف
األصل معلل بعلة معلومة موجودة يف الفرع وامتناع القياس يف صور معدودة ال يقتضي امتناعه من أصله وأعلم أن 

بني املتماثالت كذب وافتراء وإمنا محله على ما ذكره النظام من أن الشريعة مبنية على اجلمع بني املختلفات والفرق 
ذلك زندقته وقصده الطعن يف الشريعة املطهرة وقد كان زندقيا يبطن الكفر ويظهر االعتزال صنف كتابا يف ترجيح 
التثليث على التوحيد لعنه اهللا وقد نبهنا على ذلك يف أول كتاب اإلمجاع وما ذكره من الصور وكذلك ما يناسبها 

والفرق بني املتماثالت فإنه فرق بني األزمنة يف الشرف كليلة القدر وليلة يعلمها الشارع ال إطالع لنا هلا معان 
  عليها وحكم خفية ال ندركها على أن الصور املذكورة قد ذكرت معانيها 

ني الفعل قال الثانية قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلة أمر بالقياس وفرق أبو عبيد اهللا ب
  والترك 

  النص على علة احلكم هل يفيد األمر بالقياس فيه مذاهب 
إحداها وإليه ذهب احملققون كاألستاذ والغزايل واإلمام وأتباعه ومنهم املصنف ومجاعة من أهل الظاهر ومجاعة من 

رم زيدا لعلمه أم الترك مثل املعتزلة واختاره اآلمدي ومن تبعه أنه ال يفيد األمر بالقياس سواء كان يف الفعل مثل أك
  اخلمر حرام إلسكارها 

والثاين أنه يفيده وبه قال أمحد بن حنبل والرازي أي أبو بكر والكرخي والقاشاين والنهرواين وأبو إسحاق الشريازي 
  وأبو احلسني البصري ونقله األكثرون عن النظام 

مي وترك الفعل كان التنصيص عليها كافيا يف ترك الفعل والثالث قاله أبو عبد اهللا البصري إن كانت العلة علة للتحر
هبا أين وجدت وإن كان علة لوجوب الفعل أو ندبيته مل يكن ذلك كافيا يف إجيابه وال ندبيته ما مل يرد التعبد بالقياس 

  من خارج 



يف أنه يرى  تنبيه قد عرفت نقل األكثرين عن النظام ومنهم صاحب الكتاب وكالم الغزايل يف النقل عنه صريح
تعميم احلكم يف مجيع موارد العلة بطريق اللفظ والعموم وبه صرح اآلمدي يف أثناء املسألة وهو مناف لنقل األكثر 

فإن التعميم بالقياس ال جيامع التعميم باللفظ فحينئذ ال يكون أمرا بالقياس عنده وإن ثبت احلكم عنده يف غري 
بني إنكار النظام التعبد بالقياس وبني مقالته اليت نقلتموها عنه هنا قلت أما الصورة املنصوص عليها فإن قلت اجلامع 

على ما نقله الغزايل فواضح ألنه جعله من باب العموم وقال الغزايل قد ظن النظام أنه منكر للقياس وقد زاد علينا 
قول إذا وقع التنصيص على إذ قاس حيث ال نقيس لكنه أنكر اسم القياس وأما على ما نقله األكثرون فإنه هنا ي

العلة كان مدلول اللفظ األمر بالقياس ومل يتعرض لوقوعه من الشارع أو غريه بل ملدلوله لغة وهناك أحال وروده 
من الشارع فعنده حينئذ أن الشارع ال يقع منه التنصيص على العلة من حيث هو مدلوله ما ذكرناه فأفهم هذا فإن 

الته وذلك سوء فهم فإن الكالم يف مدلول اللفظ إن ورد غري الكالم يف أنه هل بعض الشراح ظن مناقضته يف مق
  يرد 

قال لنا أنه لو قال حرمت اخلمر إلسكارها حيتمل علة اإلسكار مطلقا وعلة إسكارها قيل األغلب عدم التقيد قلنا 
  بت احلكم يف كل الصور بالنص فالتنصيص وحده ال يفيد قيل لو قال علة احلرمة اإلسكار ال يدفع االحتمال قلنا أث

استدل صاحب الكتاب على املذهب املختار بأن قوله حرمت اخلمر لكوهنا مسكرة حمتمل ألن تكون العلة مطلق 
اإلسكار وألن تكون العلة إسكارها وهذا ألن اهللا تعاىل أن جيعل إسكار اخلمر خبصوصه هو العلة ملا يعلم فيه من 

هلا يف غريه وإذا احتمل واحتمل مل جيز التعبد به إال بأمر مستأنف بالقياس وإذا وضح املفسدة اخلاصة اليت ال وجود 
هذا يف جانب الترك ثبت يف الفعل بطريق أوىل فإن قلت يقتضي ما قررمت بعينه امتناع القياس عند النص على العلة 

ينة تقضي بترجيح أحد مع ورود األمر به أيضا قلت لعل ورود األمر بالقياس عند النص على علة حكم قر
  االحتمالني وهو مطلق اإلسكار يف املثال الذي ذكرناه واعترض اخلصم من وجهني 

أحدمها أن األغلب على الظن عدم كون خصوص احملل قيدا يف العلة وإال ملا صح قياس أصال وحيتمل أن األغلب 
املفيد األمر بالقياس بل التنصيص مع كون  يف العلل التعدية واجلواب أنه حينئذ ال يكون النص على العلة وحده هو

  األغلب عدم التقييد والنزاع إمنا هو يف أن التنصيص وحده هل هو كاف 
وثانيهما أنه لو قال الشارع علة احلكم اإلسكار الندفع االحتمال وثبت احلكم يف كل الصور اليت يوجد فيها 

القياس بل بالنص أي بطريق االستدالل من النص حيث اإلسكار وأجاب بأن احلرمة حينئذ تثبت يف كل الصور ال ب
أنه جعل مطلق اإلسكار علة حترمي اخلمر وهو حاصل يف كل مسكر فيلزم ثبوت احلرمة يف كل مسكر وعبارة 

التحصيل لو قال ذلك مل يكن قياسا إذا العلم بالعلة يوجب العلم باملعلول أي من غري أن يتأخر العلم ببعض األفراد 
باآلخر فلم يتميز األصل عن الفرع حىت يقاس أحدمها على اآلخر وهذه العبارة حنو عبارة اإلمام وعبارة عن العلم 

  صاحب الكتاب قريبة منهما إال 

أنه مل يقل علة حرمة اخلمر بل علة احلرمة وهو واحد فإن املقصود حرمة اخلمر إذ ليس اإلسكار علة لكل حرمة 
الدين بأن ذلك بالنص ولكن بطريق العلم بالعلة وهو االستدالل بالنص وإياه وهذا واضح ومل يصرح اإلمام وسراج 

أراد املصنف رمحه اهللا وعبارة اآلمدي حنو عبارة املصنف فإنه قال يكون التحرمي ثابتا يف كل الصور جبهة العموم 
إذا قال علة حرمة  ولقائل أن يقول ال نسلم أن ذلك ليس بقياس وقولكم مل يتميز األصل عن الفرع مندفع فإنه

اخلمر اإلسكار فاحلرمة يف اخلمر أصل وحصل العلم هبا حال ورود النص مث بعد ذلك حيصل العلم حبرمة كل مسكر 



وكل ما كان غري اخلمر يكون فرعا والعلم حبرمته متأخر عن العلم حبرمة اخلمر ورمبا ال يعلم كون الشيء مسكرا 
ووجد مسكرا علم حترميه فكيف ال يكون العلم به متأخرا فإن قلت حنن إال بعد حني فال يعلم حرمته فإذا جرت 

ندعي عدم تأخر العلم حبرمة كل مسكر حكما كليا ال العلم بواحد واحد من اجلزئيات املندرجة فإهنا داخلة يف 
لكلية اليت هي احلكم املعلوم فالعلم حبرمة اجلزئيات املخصوصة ال يستفاد من األصل الذي هو اخلمر بل من املقدمة ا

العلم بتحرمي كل مسكر والعلم هبذه املقدمة ال يتأخر قلت ال نسلم أن العلم هبا غري متأخر ألنا نعلم أوال حرمة 
اخلمر مث كون اإلسكار علة بتنصيص الشارع مث حنكم بتحرمي كل مسكر حكما مترتبا على هذا العلم بالعلية 

كم األصل مث يستنبط العلة مث حيكم مبقدمة كلية شاملة جلميع صور واحلكم يف كل قياس كذلك فإن اجملتهد يعلم ح
تلك العلة هذا شرح ما يف الكتاب وأما الدليل على أن التنصيص على العلة ال يفيد احلكم يف مجيع الصور باللفظ 

ها ال يدل خالف ما نقله الغزايل واآلمدي عن النظام فإنا نعلم بالضرورة من اللغة أن قوله حرمت اخلمر إلسكار
على حترمي كل مسكر لداللة قوله حرمت كل مسكر وأنه غري موضوع لذلك بل هو موضوع لتحرمي اخلمر لعلة 
إسكاره وحرمة ما عدا اخلمر من املسكرات ليس جزءا من املفهوم ضرورة فيجب أن ال يكون داللته على حترمي 

ويف داللة املطابقة عند آخرين وهلذا لو قال الرجل  كل مسكر لفظية ألن الداللة منحصرة يف هذين النوعني عند قوم
  أعتقت غامنا لسواده مل يعتق من عداه من عبيده السود ولو قام ذلك مقام عتقت عبيدي السود لعتقوا عليه من 

غري اعتبار نية وال علم مبقصد وكذا لو قال لوكيله بع ساملا لسوء خلقه واحتج أبو عبد اهللا على مذهبه بأن من ترك 
أكل رمانة حامضة حلموضتها وجب عليه أن يترك أكل كل رمانة حامضة خبالف من أكلها حلموضتها وأجيب بأنا 
ال نسلم أنه جيب عليه ترك الكل وذلك الحتمال أن يكون الداعي ال مطلق محوضة الرمانة بل محوضة هذه الرمانة 

جيب أكل رمانة حامضة على من أكل رمانة حامضة اخلاصة سلمناه ولكن ال فرق يف ذلك بني الفعل والترك وإمنا مل 
ألنه مل يأكلها جملرد محوضتها بل حلموضتها مع قيام االشتهاء الصادق هبا وخالء املعدة عن الرمان وعلمه أو ظنه 

بعدم تضرره هبا وهذه القيود غري موجودة يف أكل الرمانة الثانية وهذا ما ذكره اإلمام ولقائل أن يقول التفرقة بني 
الفعل والترك ثابتة فإن جانب النهي يدل على كون املشترك مفسدة مطلوبة العدم وال حيصل هذا الغرض إال 

باالمتناع عن كل األفراد وأما يف طرف الفعل فالغرض متعلق باملصلحة املشتركة بني األفراد وذلك حيصل بأي فرد 
النهي التكرار دون األمر كما قررناه يف موضعه  كان كذا ذكره النقشواين وهو حسن وهو وجه التفرقة بني اقتضاء

  قال وقول اإلمام مع االشتهاء الصادق وخال املعدة عني الفرق 
  قال الثالثة القياس أما قطعي أو ظين 

هذه املسألة تشتمل على حبثني األول أن القياس ينقسم إىل قطعي وظين األول القطعي وهو الذي يتوقف على العلم 
ألصل مث العلم حبصول مثل تلك العلة يف الفرع فإذا علمها اجملتهد تيقن إحلاق ذلك الفرع باألصل بعلة احلكم يف ا

يف حكمه ومساواته له وهذا القياس قطعي كما قال املصنف وإليه أشار اإلمام يف احملصول بقوله قد يكون ظاهرا 
قطعيا وقد يكون ظنيا ومثال ذلك من لظى  جليا مث صرح من بعد يف أثناء املسألة بأنه يقيين وأما حكمه فقد يكون

قياس التأفيف على الضرب ألنا نعلم أن العلة األذى ويعلم وجودها يف الضرب مع أن ثبوت احلكم يف التأفيف ظين 
ألنه مستعاد من داللة اللفظ وقد قرر اإلمام أن اإلنصاف أنه ال سبيل إىل استفادة اليقني منها لتوقفها على 

  رة وهيهات أن توجد ذلك والثاين ظين كما االحتماالت العش



إذا كانت إحدى املقدمتني أو كلتامها مظنونة كقياس التفاح على الرب يف الربا فإن احلكم بأن الطعم هو العلة ليس 
  قطعيا الحتمال أن يكون الكيل أو القوت 

اس األمة على العبد يف السراية أو قال فيكون الفرع باحلكم أوىل التحرمي الضرب على حترمي التأفيف أو مساويا كقي
  أدون كقياس البطيخ على الرب يف الربا 

البحث الثاين يف حكم األصل فثبوت حكم األصل أما أن يكون يقينا قال اإلمام فيستحيل أن يكون احلكم يف 
لضعف وهذا الفرع أقوى منه ألنه ليس فوق اليقني درجة واعترض عليه النقشواين بأن اليقني قابل لالستبداد وا

االعتراض بناء على أن العلوم تتفاوت وإن مل يكن يقينيا فثبوت احلكم يف الفرع قد يكون أقوى من ثبوته يف األصل 
وذلك يف النفي كقياس حترمي الضرب على حترمي التأفيف الذي هو األصل ويف اإلثبات كقوله ومن أهل الكتاب من 

دون القنطار بطريق أوىل وقد يكون مساويا كقياس األمة على العبد يف  تأمنه بقنطار يؤده إليك فهذا يفيد تأدية ما
السراية يف قوله صلى اهللا عليه و سلم من أعتق شركا له يف عبد قوم عليه نصيب شريكه إذ ال تفاوت بني األصل 

يع األقيسة والفرع يف هذا احلكم وهذا هو املسمى بالقياس يف معىن األصل وقد يكون أدون قال اإلمام وذلك كجم
اليت يتمسك هبا الفقهاء يف مباحثهم قال وأما مراتب التفاوت فهي حبسب مراتب الظنون فال ينحصر ومثل املصنف 

هلذا القسم بإحلاق البطيخ بالرب يف الربا جبامع الطعم مع احتمال كون العلة الكيل أو القوت هذا تقرير ما ذكره 
  اإلمام وهو الذي 

اع اإلمام وقد علمت به سداد كالم اإلمام وأتباعه وخطأ من اعتقد تناقض كالمه حيث أورده املصنف وسائر أتب
جعل يف البحث األول قياس الضرب على التأفيف مقدماته قطعية وجعله هنا ظنيا كالنقشواين وغريه وسبب اخلطأ 

اواة الشيء للشيء يف أن القياس إمنا يكون قطعيا إذا كان احلكم يف األصل كذلك وهذا ليس بشيء فقد تقطع مبس
حكمه املظنون كما عرفت يف البحث األول ولك أن تنظر ذلك بإمجاعهم على إحلاق اخلالة باخلال يف اإلرث مع 

اختالفهم فيه وإذا وضح هذا فإن قلت تقسيم القياس إىل أدون أن أردمت به أن يكون ما يف العلة املوجودة يف الفرع 
سلم حينئذ جواز القياس ألن شرطه وجود العلة بكماهلا يف الفرع وإن أردمت من املصلحة دون ما يف األصل فال ن

شيئا آخر فعليكم بيانه قلت أردنا شيئا آخر وهو عدم القطع بأن ما ظن عليته علة كالطعم فإن القائل بعليته يف 
تفاح على الرب قلنا هو الربويات ليس قاطعا مبقالته الحتمال أن تكون العلة الكيل أو القوت فإذ جئنا إىل قياس ال

مساواته يف الطعم وثبوت احلكم فيه أدون من ثبوته يف الرب ألن الرب مكيل مقتات مطعوم فهو ربوي على كل 
االحتماالت والتفاح ربوي على احتمال واحد وهو كون العلة الطعم والثابت على كل االحتماالت أقوى من 

  الثابت على احتمال واحد 
يف يدل على حترمي أنواع األذى عرفا ويكذبه قول امللك للجالد اقتله وال تستخف به قيل لو قال قيل حترمي التأف

ثبت قياسا ملا قال به منكره قلنا القطعي مل ينكر قبل نفي األدىن يدل على نفي األعلى كقوهلم فالن ال ميلك احلبة 
لكل وأما الثاين فألن النقل فيه ضرورة وال وال النقري وال القطمري قلنا أما األول فألن نفي اجلزء يستلزم نفي ا

  ضرورة ههنا 
تقدم على الشرح ما ينبغي تقدميه مث نلتفت إليه فنقول اتفق األصوليون على أنه ال مستند لثبوت احلكم يف القسم 

لقياس الثالث وهو القياس األدون إال القياس وأما القسم الثاين وهو قياس املساواة فذهب أكثرهم إىل أنه ثابت با
أيضا وذهب احلنفية إىل أنه غري ثابت به بل االستدالل أي هو استدالل على حترير مناط للحكم وحذف احلشو منه 

  على درجة اإلعداد وهلذا 



أوجبوه على من أفطر يف رمضان يف األكل والشرب والكفارة اعتبار باجملامع فيه لكن ال لطريق القياس عليه إذا 
  الكفارات ولكن لطريق االستدالل  القياس ال جيري عندهم يف

  وأما القسم الثالث وهو قياس األوىل وفيه كالم املنصف وفيه مذهبان أحدمها 
أنه ثابت فيه بالدالالت اللفظية مث اختلف القائلون بذلك على مذهبني أحدمها أنه من باب املنطوق وهو املشار إليه 

لثاين أنه من باب املفهوم املوافقة واختاره املصنف يف الفصل يقول صاحب الكتاب قيل حترمي التأفيف إىل آخره وا
  التاسع من الكتاب األول وكذلك اإلمام 

وثانيهما أنه ثابت فيه بالقياس القطعي واختاره املصنف هنا تبعا لإلمام وقد نقل إمام احلرمني يف الربهان القول بأنه 
األصوليني أن هذا ليس معدودا من أقسام األقيسة بلى  من باب املفهوم عند معظم األصوليني وعبارته صار معظم

هو متلقى من مضمون اللفظ املستفاد من تنبيه اللفظ وفحواه كاملستفاد من صيغته ومعناه ومن يسمي ذلك قياسيا 
فمتعلقه أنه ليس مصرحا به واألمر يف ذلك قريب انتهى وإمنا نقلنا هذه العبارة بنصها لوقوع غلط بعض الشارحني 

النقل عني الربهان وكالم الغزايل حنو من كالم الربهان لكن استبعد تسمية قياسا قال ألنه ال حيتاج إىل فكر  يف
واستنباط علة وصرح بأنه مقطوع عند من مساه قياسا ومن مل يسمه وقد حكى بعض الشراح قوال رابعا أنه ثابت 

ني ثبوته باملفهوم وثبوته بالقياس ومل ال يكون إحلاق بالقياس الظين وهذا وهم سببه ما تقدم فإن قلت هل من تناف ب
الضرب بالتأفيف ثابتا هبما مجيعا قلت قد يظن ظان عدم تنافيهما لكون املفهوم مسكوتا عنه والقياس إحلاق 

مسكوت عنه مبنطوق وهذا ما زعم صفي الدين اهلندي أنه حق وقال الداللة اللفظية إذا مل يرد هبا املطابقة وال 
ن وينايف القياس وقد يقول قائل مها متنافيان معتضدا بأن املفهوم ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق واملقيس التضم

ما ال يدل عليه اللفظ البتة وما قاله اهلندي ممنوع غري أن هذا إن كان قياسا فهو من األقيسة الظاهرة اليت حتتاج إىل 
  أبواب والقياس أحلقه باملفاهيم وهو لعمري  فكر واستنباط ولكونه كذلك ظن اخلصم خروجه عن

مصيب ولكن مستند املصنف وأمامه من جعله قياسا ما فيه من األصل والفرع والعلة اجلامعة جئنا إىل كالم املصنف 
فنقول احتج القائل بأن حترمي ال لذ التأفيف يدل لفظا على حترمي أنواع األذى بثالثة أوجه أحدها أن وال تقل هلا أف 

ن كان موضوعا يف اللغة للمنع من التكلم بلفظ أف ولكن نقل عرف إىل املنع من أنواع األذى لتبادر الفهم إليه وأ
فيدل بالعرف على حترمي أنواع األذى ويكذب ذلك قوله امللك للجالد حيث أمره بقتل عدوه اقتله وال تستخف به 

تستخف به النهي عن قتله وذلك مناقض لصريح قوله  ولو دل نفي األدىن على نفي األعلى عرفا للزم من قوله وال
ولقائل أن يقول إن كان بقتله من ذي األنفة واألنفس األبية فاالستخفاف عنده أشد وقعا من القتل وكذلك قتل 
كثري من امللوك أنفسهم حيث أيقنوا باألسر يف يد العدو خمافة االستخفاف فهو حينئذ ناه عن األعلى آمر باألدىن 

ذلك النهي عن االستخفاف إمنا يدل على النهي عن القتل عرفا إذا مل يتقدم ما يناقضه كما يف حمل النزاع سلمنا 
وهو صورة التأفيف وجاز أن يتقدم التصريح خبالف الظاهر فقد وضح بطالن هذا اجلواب وأجيب أيضا بأن النقل 

والتبادر إىل الفهم فال يفيد التمسك هبذا خالف األصل وضعفه النقشواين معتال بأنه إذا ثبت كثرة االستعمال 
األصل الوجه الثاين أن لو كان مستفادا من القياس ملا وافق عليه منكر القياس وأجاب بأن هذا قياس جلي ومن 

أنكر القياس إمنا أنكر اخلفي وهو جواب ضعيف فإن بعضهم أنكر القياس مطلقا جليا كان أم خفيا كما تقدم أول 
الصحيح أن يقال إمنا قال به منكر القياس لكونه عنده مفهوم موافقة ال لكونه قياسا الثالث أن الباب بل اجلواب 

نفي األدىن يدل على نفي األعلى كقوهلم فالن ال ميلك احلبة فإنه يدل على أنه ال ميلك أكثر منها وكذا قوهلم ال 
  ميلك 



إىل القياس فكذا نفي التأفيف وأجاب بأن داللة ذلك  النقري والقطمري يدل على أنه ال ميلك شيئا البتة من غري نظر
يف كل املثالني إمنا هو ألمر خارجي أما األول فألن احلبة جزء لألعلى ونفي اجلزء يستلزم نفي الكل ولك أن تقول 
ملراد إن كانت احلبة إمسا للواحد مما يزرع فليست جزءا لكل ما هو أعلى منها وأما الثاين فإنا نعلم ضرورة أن ليس ا
نفي النقري والقطمري بل نفي ما له قيمته فدعوى النقل فيهما ضرورية وأما فيما حنن فيه فال ضرورة بنا إىل ذلك 

جلواز احلمل على املعىن اللغوي ولك أن تقول ما بك ضرورة إىل النقل مع جواز أن يكون نفي ما عدا النقري 
  والقطمري من فحوى اخلطاب 

 على ظهر النواة القطمري ما يف النواة كذا قاله يف احملصول واملعروف وهو الذي يف الصحاح تنبيه النقري النقرة اليت
  أن القشرة الرقيقة هي القطمري وما يف شق النواة الفتيل ا ه 

  قال الرابعة القياس جيري يف الشرعيات حىت احلدود والكفارات 
  وفيها أحباث  هذه املسألة معقود لبيان ما جيري فيه القياس وما ال جيري

األول أنه جيري يف الشرعيات مبعىن أنه موجود فيها ويصح ذلك بوجوده يف بعضها وتكون األلف والالم يف قول 
املصنف الشرعيات للجنس دون العموم قال الغزايل فكل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه وليس املراد 

خالفا لبعض الشاذين لنا أن القياس ال يتحقق إال بعد ثبوت  أنه جيوز إثبات مجيع الشرعيات به فإن ذلك ممتنع
احلكم يف األصل فحكم األصل إن كان بغري القياس صح املدعى وهو أهنا مل تثبت كلها بالقياس وإن كان بالقياس 
عاقلة فالكالم فيه كاألول ويلزم إما الدور أو التسلسل وإن ثبت من األحكام ما ال يعقل معناه كضرب الدية على ال

والقياس فرع تعقل املعىن قالوا األحكام متماثلة لدخوهلا حتت احلكم الشرعي فيجب تساويها فيما جاز على بعضها 
من القياس قلنا قد ميتنع أو جيوز يف بعض أفراد النوع أمر ألجل أمر اختص بذلك البعض ويكون املشترك بني مجيع 

  وجوازه األفراد خبالف ذلك البعض يف امتناع ذلك األمر 

فرع قال اجلبائي والكرخي ومن تبعهما ال جيوز إثبات أصول العبادات بالقياس وبنوا عليه أنه ال جيوز الصالة بإمياء 
  احلاجب بالقياس واحلق خالفه 

البحث الثاين أنه جيري يف احلدود والكفارات والرخص والتقديرات خالفا أليب حنيفة لنا أن أدلة القياس دالة على 
يف األحكام الشرعية مطلقا من غري فصل بني باب وباب وخيص املسألة ما روى الصحابة اجتهدوا يف حد جريانه 

شارب اخلمر فقال علي أراه مثانني ألنه إذا شرب سكر وإذا هذى افترى وحد املفتري مثانون وهذا قياس يف احلدود 
ل على جريانه يف األحكام الشرعية مطلقا سواء مث مل ينكر عليه فكان إمجاعا فإن قلت إن أردمت أن أدلة القياس تد

أوجدت األركان والشرائط أم مل توجد فهو ممنوع ظاهر الفساد وإن قلتم إن داللتها عليه إمنا هي عند حصول 
الشرائط فسلم لكن ال نسلم إمكان حصوهلا فيما حنن فيه سلمناه لكن ال نسلم حصوهلا فيما حنن فيه ألن احلدود 

قدير أمور مقدرة ال يهتدي العقل إىل تعقل املعىن املوجب لتقديرها فال نعقل فيها العلة والقياس فرع والكفارات والت
تعقل العلة وأما الرخص فهي منح من اهللا تعاىل فال يتعدى هبا عن مواردها واجلواب أنا نريد جريان القياس فيها عند 

حنن فيه قلنا الدليل عليه أن صريح العقل حاكم بأنه حصول األركان والشرائط قوله ال نسلم إمكان حصوهلا فيما 
ال امتناع يف أن شرع الشارع احلد أو الكفارة يف صورة ألمر مناسب مث إنه يوجد ذلك املناسب يف صورة أخرى 
فليس وضع احلد والكفارة منافيا هلذا املعىن حىت ميتنع ألجله قوله سلمنا اإلمكان لكن ال نسلم حصوله قلنا حينئذ 

تفع النزاع األصويل ويكون االمتناع إمنا هو بعدم حصول الشرائط واألركان وحنن ال جنوز القياس يف شيء بدون ار
حصول شرائطه وأركانه فأما ادعاؤكم بعد ذلك عدم حصوله فيها فذلك إمنا يثبت بعد البحث واالستقراء عن كل 



غريها من املسائل فال فرق حينئذ بني مسائل هذا واحدة من مسائلها فإن وجدت العلة صح القياس فيها وإال فال ك
الباب وغريه من هذا الوجه فيجب التسوية يف جريان القياس قوله الرخص منح من اهللا تعاىل قلنا قال إمام احلرمني 

  هذا هذيان فإن كلما تتقلب فيه العباد من املنافع فهي 

الشرائع بأسرها فكان ينبغي أن ال جيري القياس يف منح من اهللا تعاىل عز و جل وال خيتص هذا بالرخص بل يعمم 
شيء من أحكامها وأعلم أن الشافعي رضي اهللا عنه ذكر مناقضتهم يف هذا الباب فقال أما احلدود فقد كثرت 

أقيستهم فيها حىت عدوها إىل االستحسان فأوجبوا الرجم بشهود الزوايا باالستحسان مع خمالفته للعقل وأما 
  اإلفطار باألكل على اإلفطار بالوقاع  الكفارات فقاسوا

وقتل الصيد ناسيا على قتله عامدا فإن قالوا إمنا أثبتنا باالستدالل على موضع احلكم حبذف الفوارق قلنا 
فاالستدالل قياس إذ جيب فيه أن يقال حكم األصل إما غري معلل أو معلل بالفارق أو املشترك واألوالن باطالن 

راج العلة بالتقسيم وأما املقدرات فهو كتقدير النصب والزكاة واملواقيت يف الصالة فقد وهذا هو القياس واستخ
قاسوا فيها أيضا كما يف تقديراهتم يف الدلو والبئر حيث قالوا إذا ماتت الدجاجة يف البئر تنزح كذا ويف الفأرة كذا 

البعض منها أثر كما يزعمه القوم فال وليس هذا التقدير عن نص وال إمجاع وال أثر فيكون عن قياس ولو صح يف 
شك يف أن ذلك مل يصح يف مجيع مسائلها فيكون القول بذلك يف البعض اآلخر قياسا وأما الرخص فبالغوا يف 

القياس بأن االقتصار على األحجار يف االستنجاء من أظهر الرخص مث حكموا بذلك يف كل النجاسات وانتهوا فيها 
ر وقاسوا العاصي بسفره على املطيع مع أن القياس ينفي ترخصه إذ الرخصة إعانة إىل إجياب استعمال األحجا

  واملعصية غري مناسبة هلا 
  قال ويف العقليات عند أكثر املتكلمني 

البحث الثالث القياس يف العقليات وقد ذهب إىل صحته أكثر املتكلمني وأنكره طائفة ومنه نوع يسمى إحلاق 
ائب على الشاهد وما جيري جمرامها واتفق القائلون به على أنه ال بد فيه جامع عقلي وإال الغائب بالشاهد وبناء الغ

  لكان اجلمع حتكما حمضا مث حصروا اجلامع يف العلة واحلقيقة والشرط والدليل 

فاألول كقول أصحابنا كون الشيء يصح أن يكون مرئيا يف الشاهد معلال بالوجود فكذا يف الغائب ومثل إمام 
مني واإلمام له بقول أصحابنا إذا كانت العاملية شاهدا فيمن له العلم معللة بالعلم كانت يف الغائب كذلك وهو احلر

  غري مطابق ألن هذا مجع باملعلول ال بالعلة فإنه مجع فيه بني الشاهد والغائب بالكون عاملا وهو معلول العلم ال علته 
  ه العلم فكذا يف الغائب والثاين كقوهلم حقيقة العامل يف الشاهد من ل

والثالث كقول املعتزلة شرط صحة كون الشيء مرئيا يف الشاهد أن يكون مقابال أو يف حكم املقابل فكذا يف 
الغائب وفيه نظر ألن هذا مجع باملشروط ال بالشرط فإن كونه عاملا وهو الذي وقع به اجلمع مشروط ال شرط 

العلم واإلرادة يف الشاهد فكذا يف الغائب وادعى إمام احلرمني أنه  والرابع مثل اإلتقان والتخصيص يدالن على
باطل ألن اجلمع بالعلة واحلقيقة أقوى من اآلخرين ومها باطالن ألن اجلمع هبما مبين على القول باحلال فإن القائل به 

يجعلون الصفة يقول كل صفة قامت مبحل فإهنا توجب له حاال واحلال صفة ملوجود ال توصف بوجود وال عدم ف
القائمة باحملل علة للحال والقول باحلال باطل عند مجاهري أصحابنا واملعتزلة ووافقنا على بطالنه إمام احلرمني أخريا 

وبسط ذلك يف كتاب الكالم مث احملققون على أن هذا القياس ظين قال اإلمام اجلمع بالعلة أقوى وهو غري مفيد 
حصول القطع بأن علة احلكم يف األصل موجودة بتمامها يف الفرع وهو  للقطع ألن إفادته للقطع تتوقف على



صعب فإن املوجود يف الفرع مع املوجود يف األصل ال بد وأن تغايرا بالتعني واهلوية وإال فهذا عني ذاك وذاك عني 
فلعل ذلك  هذا فيكون كل واحد منهما عني اآلخر فاالثنان واحد هذا خلف وإذا حصل التغاير بالتعني واهلوية

التعني يف أحد اجلانبني جزء العلة أو شرط العلة ويف اجلانب اآلخر يكون مانعا من العلية ومع هذا االحتمال ال 
حيصل القطع نعم لو دل على أن ما به االمتياز ال مدخل له يف اقتضاء العلة للحكم حصل القطع بثبوت احلكم لكن 

  ة اليت ال ال يكاد يوجد ذلك إال يف العقليات احلقيقي

خنتلف باختالف تفسري اللفظ مثل العامل شاهدا من له العلم فكذا غائبا ألنا ال نعين بالعامل وهذا ال خيتلف موجبه 
  حبسب الواجب واملمكن 
  قال واللغات عند أكثر 

ازي البحث الرابع القياس يف اللغات وقد أثبته القاضي أبو بكر وابن سريج وابن أيب هريرة وأبو إسحاق الشري
واإلمام وكثري يف فقهائنا وأهل العربية كاملازين والفارسي وابن جىن وذهب إمام احلرمني والغزايل ومعظم أصحابنا 

واحلنفية إىل امتناعه وتبعهم اآلمدي وابن احلاجب واتفق الكل على امتناع جريان القياس يف أمساء األعالم ألهنا غري 
صف يف حماهلا والقياس فروعهما فهي كاحلكم تعبدي ال يعقل معناه فإن قلت معقولة املعاين وال هي دائرة بدوران و

  قد شاع قوهلم يف العرف هذا سيبويه وهذا جالينوس وليس إال بطريق القياس وإال مل حيصل املدح بذلك 
قلت جاز أن يكون ذلك بطريق حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه والتقدير حافظ الكتاب سيبويه وعلم 

جالينوس واتفقوا على امتناعه أيضا يف أمساء الفاعلني واملفعولني وأمساء الصفات كالعامل والقادر ألهنا واجبة االطراد 
نظرا إىل حتقق معىن االسم فإن العامل من قام به العلم فإطالقه على كل من قام به العلم بالوضع ال بالقياس إذ ليس 

ى على اآلخر بأوىل من العكس وإمنا النزاع يف األمساء املوضوعة للمعاين قياس أحد املسلمني املتمثلني يف املسم
املخصوصة الدائرة مع الصفات املوجودة فيها وجودا وعدما كاخلمر فإنه اسم للمسكر املعتصر من العنب وهذا 

وصف  االسم دائر مع اإلسكار وجودا وعدما فهل يقاس عليه النبيذ يف كونه مسمى بذلك الوصف ملشاركته يف
  اإلسكار وكإطالق اسم السارق النباش بواسطة مشاركته للسارق من اإلخفاء يف أخذا املال على سبيل اخلفية 

واسم الزاين على الالئط ملشاركته بإيالج فرج يف فرج واحتج اجملوزون بدوران تسمية املعتصر من العنب باخلمر مع 
  دها يف النبيذ يفيد كون ظنه مسمى باخلمر وحينئذ يلزم الشدة املطربة فإنه يفيد ظن عليتها له فالعلم بوجو

أن يثبت للنبيذ من األحكام ما ثبت للخمر واجلواب أن إفادة الدوران العلة إمنا هو مبعىن اإلمارة والعالمة ال مبعىن 
مت من الوصف الداعي إذ ال مناسبة بني االسم واملسمى وحينئذ ال خيلو الدوران عن املزاحم ألنه كما دار مع ما ذكر

فكذا مع خصوصية إسكار املعتصر من العنب والدوران ال يفيد الظن مع معارضة املزاحم فإن قلت لو كان ال يقعد 
معارضة مثل هذا الواجب أن ال يفيد يف الشرعيات أيضا لعدم خلوه عنه قلت القاطع دل على جواز القياس يف 

هلا يف إثبات تلك األحكام وال قاطع يف اللغات يدل على الشرعيات فعلمنا بذلك أن تلك اخلصوصيات ال مدخل 
جريان القياس فيها وألن سلمنا أنه يظن العلية فما جيعله العبد علة ال يفيد احلكم أينما وجد كقول القائل أعتقت 

خول غامنا لسواده ال يطرد يف عبيده السود فلعل الواضع هو العبد وقول اإلمام هنا بينا أن اللغات توقيفية مد
باختياره التوقف واحتجوا أيضا بعموم قوله فاعتربوا وأجاب صفي الدين اهلندي بأنه يقتضي وجوب القياس يف 
اللغات وال قائل به إمنا االختالف يف اجلواز وفيه نظر ألنه إذا ثبت اجلواز وجاء حترمي اخلمر مثال لزم من يقول 

يجب عليه أن يعممها باحلكم الواحد الوارد على لفظ اخلمر بالقياس يف اللغة أن النبيذ داخل حتت هذا املسمى ف



  وبذلك صرح اإلمام بقوله يلزم أن يثبت للنبيذ من األحكام ما يثبت للخمر 
  قال دون األسباب والعادات كأقل احليض وأكثره 

صاحب  البحث اخلامس القياس يف األسباب وفيه مذهبان أحدمها وهو الذي زعم اإلمام أنه املشهور وجزم به
الكتاب واختاره اآلمدي وابن احلاجب أنه ال جيري القياس فيها والثاين وبه قال أكثر الشافعية جريانه فيها مثاله 

قياس اللواط على الزنا يف إجياب احلد جبامع كونه إيالج فرج يف فرج حمرم شرعا مشتهى طبعا فجعل اللواط سببا 
الشيء على الشيء يقتضي أن يكون بينهما وصف مشترك وهو  وإن كان ال يسمى زنا واحتج األولون بأن قياس

العلة فلو قسنا اللوط مثال على الزنا فال بد بينهما من وصف مشترك هو علة املوجبية والسببية وحينئذ يكون 
السبب ذلك املشترك ال ذلك الزنا على سبيل اخلصوصية فال يكون كل واحد من الزنا واللوط موجبا وسببا ألن 

  احلكم 

  باستناده إىل املشترك بينهما استحال أن يكون معه مستندا إىل خصوصية كل واحد منهما 
ومن شرط القياس بقاء حكم األصل وهو زائل ألن املقيس عليه حينئذ خيرج أن يكون مقيسا عليه فإذن جريان 

بالقياس يف األحكام  القياس يف األسباب يقتضي أن ال يكون السبب الذي هو أصل سببا هذا خلف وال ينتقض هذا
ألن األصل فيه غري موجب للحكم فإضافة املوجب إىل القدر املشترك بينه وبني الفرع ال ينايف كونه أصال خبالف 
السبب فإنه موجب للحكم فإضافة املوجب إىل القدر املشترك ال جيامع اإلضافة إىل السبب الذي هو األصل على 

وضعني ال يكون له تأثري يف احلكم بل يف علية الوصف وأما احلكم فإمنا سبيل اخلصوصية فإن قلت اجلامع بني امل
حيصل من الوصف قلت ما صلح لعلية العلة كان صاحلا لعلة احلكم فال حاجة حينئذ إىل الواسطة وقد أجاب 

انه لكنها ملا النقشواين عن هذا االحتجاج مبا تقريره أن يقال العلة احلقيقية هي احلكمة واحلاجة كما هو مقرر يف مك
كانت غري مضبوطة وغري مقدرة يف ذاهتا جعل الوصف علة مبعىن أنه يعرف العلة املؤثرة فصالحية الوصف للضبط 
وتعريف العلة املؤثرة هبذا املعىن هي العلة يف جعله علة وهبذا ال تصلح احلكمة لعلية احلكم من غري واسطة احلكم 

  والوصف معا 
ذي أورده وضعف اجلواب فيقال نقيس اللواط على الزنا ونقول إن الزنا إمنا أوجب ويظهر حينئذ قوة السؤال ال

احلد للوصف املشترك بينهما فعندي املوجبة من الزنا إىل اللواط وذلك ألن الزنا إمنا صار موجبا وعلة لكونه معرفا 
ذا املعىن فيلزم من كون الزنا علة للحكمة املوجبة للحد وهي احلاجة املناسبة إىل شرعيته واللواط يشارك الزىن يف ه

معرفة كون اللواط كذلك وقوله على هذا التقدير يكون املوجب للحد إمنا هو املشترك قلنا ممنوع فإن هذا املشترك 
الذي ذكرنا يصلح أن يكون علة لعلية الوصف لكن ال يصلح أن يكون علة للحكم على ما وضح وألن سلمنا أن 

كم لكن مل ال جيوز أن يكون علة لعلية الوصف أيضا فإهنا تكون علة مؤثرة للحكم ذلك املشترك يكون علة للح
  وعلة مؤثرة لصريورة الوصف علة معرفة ويكون احلكم مستندا 

إىل ذلك املشترك استناد األثر إىل املؤثر وإىل الوصف استناد الشيء إىل املعرف له وال ميتنع ذلك بل هو الواقع يف 
كم مستند إىل احلاجة استناد األثر إىل املؤثر وإىل الوصف استثناء الشيء إىل املعرف واعلم أن سائر األحكام فإن احل

احلجاج يف هذه املسألة طويل ال حيتمله هذا الشرح ال سيما وصاحب الكتاب أومى إىل االختصار حيث اقتصر فيها 
ه إىل األحكام الشرعية على ما تقدم ذلك على جمرد الدعوى واحلق عندي جريان القياس فيها إن قلنا برجوع التشبي

يف أوائل الكتاب فإنه حينئذ يشملها دالئل العمل بالقياس يف األحكام مث إن اعترف اخلصوم مبكان معرفة العلة 



وتعديتها مث توقفوا عن التعدية كانوا متحكمني بالفرق بني حكم وحكم كمني يقول جنري القياس يف حكم الضمان 
البيع ال يف النكاح وإن ادعوا اإلحالة فمن أين عرفوا ذلك فإن قلت األحكام مسلم يف العقل  ال يف القصاص ويف

لكنه غري واقع ألنه ال يتيقن األسباب علة مستقيمة تتعدى قلت اآلن قد ارتفع النزاع األصويل إذ ال ذاهب إىل 
القياس حيث أمكن معرفة العلة جتويز القياس حيث ال تفعل العلة أو ال تتعدى وهم قد ساعدونا على جتويز 

  وتعديتها فارتفع اخلالف وهذا ذكره الغزايل فذكرناه هنا وأما إن مل نقل برجوع السببية إىل األحكام فعندي توقف 
البحث السادس القياس يف األمور العادية واخللقية كأقل احليض وأكثر وكذا احلمل والنفاس فقال املصنف ال جيري 

مام عن الشيخ أيب إسحاق الشريازي والذي قاله الشيخ يف شرح اللمع أن ما طريقة العادة إن فيه القياس ونقله اإل
كانت علته إمارة جاز إثباته بالقياس قال وذلك كالشعر هل حيل فيه الروح واحلامل هل حتيض فإنا نستدل يف مسألة 

ى أغصان الشجرة من حيث أنه ال الشعر والعظم بالنماء واالتصال ونقيس على سائر األعضاء واخلصم يقيس عل
حيس وال يتأمل ويف مسألة احلامل بأن احلمل لو منع دم احليض ملنع دم االستحاضة أال ترى أن الصغر ملا منع أحدمها 

منع اآلخر فكذا الكرب واخلصم يقول لو كان دم احليض النقضت به العدة وحرم الطالق وإن مل يكن عليه أمارة 
  جيوز إثباته بالقياس كما نقله  كأقل احليض وأكثره فال

اإلمام ألن أشباهها غري معلومة ال قطعا وال ظاهرا فوجب الرجوع فيها إىل قول الصادق قال الشيخ أبو إسحاق 
  ومن استدل يف هذا بالقياس عاملا به فقد كذب على دين اهللا وفسق بذلك 

ها وبني غريها تسمى األوىل أصال والثانية فرعا قال الباب الثاين يف أركانه إذا ثبت احلكم يف صورة ملشترك بين
واملشترك علة وجامعا وجعل املتكلمون دليل احلكم يف األصل أصال واإلمام احلكم يف األول أصال والعلة فرعا ويف 

  الثانية بالعكس وبيان ذلك يف فصلني 
فهو حكم األصل باحلقيقة وإن  أركان القياس أربعة األصل والفرع واجلامع بينهما وحكم األصل وأما حكم الفرع

كان غريه باعتبار احملل فلذلك مل تكن األركان مخسة وقول اآلمدي حكم الفرع مثرة القياس وليس ركنا منه ألن 
احلكم يف الفرع متوقف على صحة القياس فلو كان ركنا منه لتوقف على نفسه مدخول فإن التوقف على صحة 

رع الذي هو مثرة القياس ال نفس حكم الفرع مث إن املصنف اكتفى بتعريف القياس هو العلم بثبوت احلكم يف الف
احلكم يف أول الكتاب عن إعادته هنا وقد اختلف اصطالح األئمة يف األركان الثالثة فذهب الفقهاء والنظار إىل ما 

رب وهو الطعم مسيت صدر املصنف به كالمه فقالوا إذا ثبت احلكم يف صورة كالذرة مثال ألمر مشترك بينها وبني ال
األوىل وهي الرب أصال والثانية وهي الذرة فرعا واملشترك وهو الطعم علة وجامعا وزعم اآلمدي أن هذه املقالة هي 

ألشبه قال املتكلمون األصل هو دليل احلكم أي النص الدال على ثبوت أن الرب ربوي مثال وضعف اإلمام هاتني 
  املقالتني 

يء ما تفرع عليه غريه واحلكم املطلوب إثباته يف الذرة ال يتفرع على الرب ألن الرب لو مل أما األوىل فألن أصل الش
يوجد فيه ذلك احلكم وهو حترمي الربا مل ميكن تفريع حرمة الربا يف الذرة عليه ولوجد ذلك احلكم يف صورة أخرى 

متفرع على الرب بل على احلكم احلاصل فيه ومل يوجد يف الرب أمكن تفريع الذرة عليه فإن احلكم املطلوب إثباته غري 
  فال يكون الرب أصال للحكم املطلوب 

  وأما الثانية فمن هذا الوجه ألنا لو قدرنا كوننا عاملني حرمة الربا يف الرب 



بالضرورة أو بالدليل العقلي ألمكن تفريع الذرة عليه ولو قدرنا أن النص مل يدل على حرمة الربا يف صورة خاصة مل 
تفريع الذرة عليه تفريعا قياسا وإن أمكن تفريعا نصيبا مث ذهب اإلمام إىل رأي ثالث فقال احلكم أصل يف حمل  يكن

الوفاق فرع يف حمل اخلالف والعلة فرع يف حمل الوفاق أصل يف حمل اخلالف فتحرمي الربا يف الرب أصل وعلته وهي 
صار القياس عنده مشتمال على أصلني وفرعني باعتبار الطعم فيه فرع ويف الصورة الثانية وهي الذرة بالعكس ف

الصورتني احملل املقيس واملقاس عليه قال اإلمام ولقول املتكلمني وجه ألن احلكم احلاصل يف حمل الوفاق أصل كما 
وضح والنص أصل لذلك احلكم فكان أصال لألصل فحسنت لذلك تسميته باألصل ولك أن تقول الكالم فيما هو 

من غري وساطة شيء ال فيما هو أصل بالعرض ولقول الفقهاء وجه ألن النص واحلكم يتوقفان على  أصل بالذات
حصول احملل ضرورة وحصول احملل ال يتوقف عليهما قال النقشواين وقول اإلمام يف الرد عليهم الرب لو مل يوجد فيه 

الرب لو مل يوجد فيه ذلك احلكم مل ميكن تفريغ  ذلك احلكم مل ميكن تفريع الذرة عليه ممنوع ألن اجملتهد إذا تأمل حال
الذرة عليه ممنوع ألن اجملتهد إذا تأمل حال الرب والذرة قبل ورود النص بتحرمي الربا يف شيء منهما ووجدمها 
مشتركني يف الطعم وأهنما مما يتوقف البقاء عليهما وأن بيع بعضه ببعض متفاضال فيه مفسدة فتلك املفسدة إن 

ة لربا الفضل وجب حرمة ربا الفضل فيهما وإال لعدم الفرق بينهما يف هذا املعىن فقياسه قبل العلم كانت موجب
بالنص وثبوت احلكم يف أحدمها وقيل أن النص وجد كل واحدة من الصورتني صاحلة ألن تكون أصال وبعده 

لصورة بعينها فسميت أصال هبذا تسمى املنصوصة أصال ألن علمه بشمول هذا احلكم املعني إمنا نشأ من حكم هذه ا
االعتبار وقوله لو وجد ذلك احلكم يف صورة أخرى ومل يوجد يف الرب أمكن تفريع الذرة عليه ممنوع ألنه لو ورد 
الشرع بروبية احلديد مل يفرع الذرة عليه لبعد االشتراك يف مناط احلكم قلت واملنع األول حسن وأما الثاين ففيه 

ى اليت فرض اإلمام وجود احلكم فيها ال بد وأن تشارك الذرة يف العلة فإن فرضنا أن العلة نظر ألن الصورة األخر
وصف يشمل احلديد والذرة فال نسلم بعد االشتراك يف مناط احلكم واعلم أن هذه أمور اصطالحية ال طائل حتت 

  املنازعة فيها والذي 

ارد بتحرمي الربا فيه والثالث احلكم املستفاد من ذلك النص نقوله أن هناك أربعة أشياء أحدها الرب والثاين النص الو
والرابع العلم به واحلكم يف الذرة ليس متفرعا عن الرب من حيث هو بر وهذا هو واضح وال عن احلكم من حيث 
ن هو حكم ألن حترمي الربا من حيث هو شيء واحد ال خيتلف باحملل وإمنا إذا أخذ مضافا إىل حمله فيمكن أن يقال إ

احلكم يف الذرة متفرع عن احلكم يف الرب وميكن أن يقال إن الذرة مع ثبوت احلكم فيها يتفرع عن الرب مع ثبوت 
احلكم فيه فالفقهاء نظروا إىل هذا واإلمام نظر إىل األول ومها متقاربان ونظر الفقهاء أقرب إىل االصطالح وأوفق 

ل معلوم على معلوم واحملمول احملل ال احلكم ولقول من قال القياس جملاري االستعمال بني اجلدلني ولقولنا القياس مح
رد فرع إىل أصل لعلة جامعة والفرع واألصل مها املعلومان املذكوران يف احلد ولو قال قائل إن املتفرع هو العلم 

  باحلكم يف الذرة عن العلم باحلكم يف الرب لكان أوىل من قول اإلمام وليس خمالفا لقول الفقهاء 
وبيان األولوية أن احلكم قدمي يف األصل والفرع والنص الوارد دال عليه والعلم به هو الذي اقتضى تعديته من حمل 

ورود النص إىل الفرع وينبغي أن حيقق أنه هل يتعقل تفرع حكم الذرة على حكم الرب ومها قدميان أوال يعقل بل مها 
هذا موضع نظر حيتاج إىل زيادة فكر مث قال اإلمام وبعد التنبيه سواء والتفرع يف عملنا واألدلة الدالة على ذلك 

على هذه االصطالحات نساعد الفقهاء على مصطلحهم لئال يفتقر إىل تغيريه مث أن املصنف ملا بني األركان الثالثة 
  على سبيل اإلمجال تصدى لتبينها مفصلة فعقد لذلك فصلني 

كم قيل املستنبطة عرفت به فيدور قلنا تعريفه يف األصل وتعريفها يف قال الفصل األول يف العلة وهي املعرف للح



  الفرع فال دور 
إمنا أفرد بيان العلة بفصل مقدم على بيان األصل والفرع ومتعلقاهتما لكثرة تشعب اآلراء عندها وعظم موقعها 

  م املصنف واختاره اإلمام وتشتت املباحث فيها وقد اختلفت مقاالت الناس يف تفسريها على مذاهب األول وبه جز

وأكثر األشاعرة أهنا املعرف للحكم وقد يقال العالمة واإلمارة واعترض على هذا بأن املستنبطة مل تعرف إال من 
احلكم ألن معرفة كوهنا علة للحكم تتوقف على معرفة احلكم ضرورة فلو عرف احلكم هلا لتوقف العامل باحلكم 

ال باملستنبطة لعدم توقف معرفة العلة املنصوصة على معرفة احلكم لكوهنا معروفة عليها وهو دور وإمنا قيدنا السؤ
من النص وأجاب بأن تعريف احلكم للعلة بالنسبة إىل األصل وتعريف العلة للحكم بالنسبة إىل الفرع فال دور 

ا يف تعريف حكم الختالف احملل وقضية هذا القول أن تكون العلة عبارة عن معرف حكم الفرع فقط وال فدخل هل
  األصل لكونه حينئذ معلوما بالنص أو دليل آخر وهبذا اعترض عليه صفي الدين اهلندي 

وقال خيدشه ما هو املشهور من قول أصحابنا من أن حكم األصل معلل بالعلة املشتركة بينها وبني الفرع مع كونه 
ته بل جيعل الشارع إياه موجبا لألحكام وهو رأي على هذا القول غري معرف هبا واملذهب الثاين أهنا املوجب ال لذا

  الغزايل 
وقال صفي الدين اهلندي هو قريب ال بأس به والثالث وهو قول املعتزلة أهنا املؤثر يف احلكم بذاته وهو باطل ألنه 
ابن مبين على التحسني والتقبيح وألن احلكم قدمي والوصف حادث فيستحيل تعليله به والرابع واختاره اآلمدي و
احلاجب أهنا الباعث أي مشتملة على حكمة صاحلة أن تكون مقصودة للشارع من شرع احلكم وهو ضعيف 

الستحالته يف حق اهللا تعاىل ألن من فعل فعال لغرض فال بد وأن يكون حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه أوىل من ال 
األولوية متوقفا على فعل ذلك الفعل حصوله وإال مل يكن غرضا وإذ كان حصول الغرض أوىل وكان حصول تلك 

كان حصول تلك األولوية هللا تعاىل متوقفة على الغري فتكون ممكنة غري واجبة لذاته ضرورة توقفها على الغري فيكون 
كماله تعاىل ممكنا غري واجب لذاته وهو باطل ال يقال حصول ذلك الغرض وال حصوله وإن كان مستويا بالنسبة 

بة إىل غريه ألن حصوله هلم أوىل فيفعله تعاىل ال لغرضه بل لغرضهم وحينئذ ال يلزم منه إليه فمتفاوت بالنس
  استكمال ذاته تعاىل 
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لبيضاوي: كتاب  األصول ل إىل علم  وصول  ال ملنهاج على منهاج  ا   اإلهباج يف شرح 
لسبكي: املؤلف  لكايف ا ا عبد  بن   علي 

بصفة ممكنة ألنا نقول فعله لذلك الفعل لتحصيل غرضهم إن كان أوىل من ال فعله جاء حديث االستكمال وإن مل 
م فيه كاألول وتسلسل وإن مل يكن لغرض آخر يكن فتحصيل الغرض إن كان لتحصيل غرض آخر هلم كان الكال

  هلم مع أنه ليس فيه أولوية استحال أن يكون غرضا 
وقد جنز من القول يف هذه املسألة ما ال حيتمل هذا الشرح أطول منه وبقي سؤال يورد الشيوخ وهو أن املشتهر عن 

ن العلة مبعىن الباعث وتوهم كثري منهم منها أهنا املتكلمني أن أحكام اهللا تعاىل ال تعلل واشتهر عن الفقهاء التعليل وأ
باعثة للشرع على احلكم كما هو مذهب قد بينا بطالنه فيتناقض كالم الفقهاء وكالم املتكلمني وما زال الشيخ 
اإلمام الوالد والدي رمحه اهللا أطال اهللا عمره يستشكل اجلمع بني كالميهما إىل أن جاء ببديع من القول فقال يف 

ر لطيف كتبه على هذا السؤال ومساه ورد العلل يف فهم العلل ال تناقض بني الكالمني ألن املراد أن العلة باعثة خمتص
على فعل املكلف مثاله حفظ النفوس فإنه علة باعثة على القصاص الذي هو املكلف احملكوم به من جهة الشرع 

نفوس بدون ذلك وإمنا تعلق أمره حبفظ النفوس وهو فحكم الشرع ال علة له وال باعث عليه ألنه قادر أن حيفظ ال
مقصود يف نفسه وبالقصاص لكونه وسيلة إليه فكال املقصد والوسيلة مقصود للشارع وأجرى اهللا تعاىل العادة أن 
القصاص سبب للحفظ فإذا فعل املكلف من السلطان والقاضي وويل الدم القصاص وانقاد إليه القاتل امتثاال ألمر 

ووسيلة إىل حفظ النفوس كان هلم أجران أجر على القصاص وأجر على حفظ النفوس وكالمها مأمور به من اهللا به 
  جهة اهللا تعاىل 

  أحدمها بقوله كتب عليكم القصاص 
والثاين إما باالستنباط وأما باإلمياء يف قوله ولكم يف القصاص حياة وهكذا يستعمل ذلك يف مجيع الشريعة ومن هنا 

  يتبني أن كل 

حكم معقول املعىن فللشارع فيه مقصودان أحدمها ذلك املعىن والثاين الفعل الذي هو طريق إليه وأمر املكلف أن 
يفعل ذلك الفعل قاصدا به ذلك املعىن فاملعىن باعث له ال للشارع ومن هنا يعلم أن احلكم املعقول املعىن أكثر أجرا 

حظ هلا فيه فقد يكون أجر الواحد يعدل األجرين اللذين يف من احلكم التعبدي فيه معىن آخر وهو أن النفس ال
احلكم غري التعبدي ويعرف أيضا أن العلة القاصرة سواء كانت منصوصة أم مستنبطة فيها فائدة وقد ذكر الناس هلا 

مل يف فوائد وما ذكرناه فائدة زائدة وهي قصد املكلف فعله ألجلها فيزداد أجره فانظر هذه الفائدة اجلليلة واستع
كل مسألة ترد عليك هذا الطريق وميز بني املراتب الثالث وهي حكم اهللا بالقصاص ونفس القصاص حفظ النفوس 
وهو باعث على الثاين ال على األول وكذا حفظ املال بالقطع يف السرقة وحفظ العقل باجتناب املسكر فشد يديك 

  هبذا اجلواب 
ة على العلية األول النص القاطع كقوله تعاىل كيال يكون دولة وقوله قال والنظر يف أطراف األول يف الطرق الدال

  عليه السالم إمنا جعل االستئذان من أجل البصر وقوله إمنا هنيتكم عن حلم األضاحي ألجل الدافة 
 املراد بالنص كما قال اإلمام وغريه ما كانت داللته ظاهرة سواء كانت قاطعة أم حمتملة وتقسيم املصنف النص إىل

قاطع وظاهر خيالف ما تقدم منه يف تقسيم األلفاظ من جعل الظاهر قسيما للنص ال قسما منه وحاصله ما ذكره هنا 



أن النص على قسمني األول القاطع وعرب عنه اآلمدي واهلندي وغريمها بالصريح وله ألفاظ منها كي كقوله تعاىل يف 
اوله األغنياء منكم فال حيصل للفقراء شيء ومنها ألجل كذا الفيء كيال يكون دولة أي إمنا وجب ختميسه كيال يتد

  أو من أجل كذا كقوله عليه السالم إمنا جعل االستئذان من أجل البصر رواه البخاري ومسلم وقوله إمنا هنيتكم من 

قامت أجل الدافة اليت وفت فكلوا وادخروا رواه مسلم وأبو داود والنسائي أي ألجل التوسعة على الطائفة اليت 
املدينة أيام التشريق والدافة القافلة السائلة ومنها لعلة كذا أو لسبب أو ملؤثر أو ملوجب وإمهال املصنف ذلك لكونه 

  يف معىن ألجل 
  قال والظاهر الالم كقوله تعاىل لدلوك الشمس فإن أئمة اللغة قالوا الالم للتعليل ويف قوله تعاىل لقد ذرأنا جلهنم 

  ... وا للموت وابنوا للخراب لد... وقول الشاعر 

  للعاقبة جمازا وأن مثل وال تقربوه طيبا فإنه حيشر يوم القيامة مبليا

  والباء مثل فبما رمحة من اهللا لنت هلم 
الثاين من قسمي النص الظاهر وهو الالم وأن الباء أما الالم فكما يف قوله تعاىل أقم الصالة لدلوك الشمس فإن أهل 

ه للتعليل وإمنا مل يكن صرحيا الحتمال االختصاص أو امللك وغري ذلك قوله ويف قوله هذا جواب اللغة نصوا على أن
عن سؤال مقدار تقريره الالم ليست للتعليل كقوله تعاىل ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس فإن ذلك ليس 

صال ومنهم من يعللها باملصاحل فأما تعليلها عرضا باإلمجاع فإن الناس على قولني منهم من مل يعلل أفعال اهللا لشيء أ
  لدوا للموت وابنوا للخراب ... له ملك ينادي كل يوم ... باملضار والعقوبات فلم يقل به عاقل ولقول الشاعر 

وذلك ليس للعلية إذا الوالدة والبناء ليس لغرض املوت واخلراب وجوابه أن الالم يف هذه األماكن مستعملة على 
للعاقبة فإن عاقبة كثري من املخلوقات جهنم وعاقبة الوالدة املوت والبناء للخراب والعالقة بني العلة جهة التجوز 

والعاقبة أن عاقبة الشيء مترتبة عليه يف احلصول كترتب العلة الغائبة على معلوهلا واستعماهلا على جهة اجملاز ال 
ستعماهلا يف غري التعليل ال ينفي كوهنا ظاهرة فيه لو ثبت ينفي كوهنا ظاهرة يف التعليل الذي هو حقيقتها فإن قلت ا

كوهنا حقيقة له لكن مل يثبت بعد فإنكم إمنا استدللتم عليه باالستعمال وعارضناه مبثله فليس االستدالل بذلك 
  االستعمال على حقيتها يف التعليل أوىل من العكس 

قول أهل اللغة أهنا للتعليل ولكونه أسبق إىل الفهم وأما إن قلت االستدالل مبا ذكرناه من االستعمال أوىل ملوافقته 
فكقوله عليه الصالة و السالم يف احملرم الذي وقصته ناقته وال متسوه طيبا وال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة 

ى الوصف ملبيا أخرجاه يف الصحيحني ويف هذا احلديث جهتان يدالن على التعليل أن كما تقرر وترتيب احلكم عل
  كما سيأيت يف كالم املصنف إن شاء اهللا تعاىل وأما الباء ففي قوله تعاىل فبما رمحة من اهللا لنت هلم 

فإن قلت أصل الباء لإللصاق فلم قلتم بأهنا ظاهرة يف التعليل قلت قال اإلمام ذات العلة ملا اقتضت وجود املعلول 
كن قال صفي الدين اهلندي هذا خمالف ملا ذكره غريه وملا أشعر حصل معىن اإللصاق هنا فحسن استعماله فيه جمازا ل

به كالمه أيضا إذ صرح بأن داللة الالم وأن والباء على التعليل ظاهرة من غري تفرقة بينها مث إنه صرح بأن داللة 
ال أو القرينة فكان الالم حقيقة فأشعر بالتسوية يف الداللة وألن داللة اجملاز ال تكون ظاهرة إال بطريق علية االستعم

  جيب عليه أن يقيد ظهور داللته بغلبة االستعمال ال يف أصل الوضع 
  قال الثاين اإلمياء وهو مخسة أنواع 



األول ترتيب احلكم على الوصف بالفاء ويكون يف الوصف أو احلكم ويف لفظ الشارع أو الراوي مثاله السارق 
  والسارقة ال تقربوه طيبا زنا ماعز فرجم 

ين من الطرق الدالة على العلية اإلمياء والتنبيه قال اآلمدي وصفي الدين اهلندي داللته على العلية بااللتزام ألنه الثا
يفهم التعليل فيه من جهة املعىن ال من جهة اللفظ قال اهلندي إذ اللفظ لو كان موضوعا هلا مل يكن داللته من قبيل 

  نظر سنذكره وهو أنواع  اإلمياء بل كان صرحيا وهذا الذي قااله فيه
األول أن يذكر حكما ووصفا وتدخل الفاء على أحدمها وهو أقسام أوهلا دخول الفاء على الوصف يف كالم 

  الشارع كقوله صلى اهللا عليه و سلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا 
  الثاين دخوهلا يف كالم الراوي ومل ميثل له املصنف 

   كالم الشارع مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الثالث دخول الفاء على احلكم يف
الرابع دخوهلا عليه يف كالم الراوي مثل زنا ماعز فرجم وقد تقدم الكالم على حديث زنا ماعز من التخصيص 

  وليس فيه وقوع هذا اللفظ يف كالم الراوي ومثاله أيضا سها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسجد 
أن يكون تقدم العلة على احلكم أقوى يف اإلشعار بالعلية من الثاين ألن إشعار العلة باملعلول أقوى قال اإلمام يشبه 

من إشعار املعلول بالعلة ألن الطرد واجب يف العلل دون العكس وعكس النقشواين األمر معترضا على اإلمام بأنه 
  اء سكنت إذا تقدم احلكم تطلب نفس السامع العلة فإذا مسع وصفا معقبا بالف

نفسه عن الطلب وركنت إىل أن ذلك هو العلة وأما إذا تقدم معىن مل يعلم بعد حكمه مثل والسارق والسارقة 
فالنفس تطلب احلكم فإذا صار احلكم مذكورا فبعد ذلك قد يكتفي يف العلة مبا سبق إن كان شديد املناسبة مثل 

خر بأن يقول إذا أقمتم الصالة فاغسلوا وجوهكم تعظما السارق والسارقة وقد ال يكتفي بل يطلب العلة بطريق آ
للمعبود وأما فيما إذ تأخر ذكر العلة فال جيوز ذكر علة أخرى قال ولو ذكر علة عد مناقضا فكان اإلشعار بالعلية 
على عكس ما قاله اإلمام كيف وترتيب احلكم على الوصف عند اإلمام يقتضي العلة وإن مل يكن مناسبا ويلزمه أن 

يقول إشعار قول القائل أما الطوال فأكرموهم بالعلة أقوى من أكرموا هؤالء فإهنم طوال وليس كذلك إلمكان قول 
القائل يف األول مل أجعل اإلكرام علة دون الثاين وأما قول اإلمام إشعار العلة باملعلول أقوى فهذا ال يتأتى إال يف 

ما كانت العلة فيه مستنبطة من ذلك الكالم فال يتأتى فيه ما  شيء عرف كونه علة قبل الكالم أو قبل احلكم أما
ذكر الثانية ما ورد يف كالم اهللا تعاىل أو كالم رسوله صلى اهللا عليه و سلم فهو أقوى داللة على العلية من كالم 

د يف كالم الراوي لتطرق احتمال اخلطأ إليه دون اهللا ورسوله وجعل اآلمدي الوارد يف كالم اهللا أقوى من الوار
رسوله واحلق مساواهتما لعدم احتمال تطرق اخلطأ قاله اهلندي وهو صحيح وما كان من كالم الراوي الفقيه أقوى 

  مما هو من كالم من ليس بفقيه 
الثالثة استدل اآلمدي على إفادة هذا النوع من اإلمياء العلية بأن الفاء للتعقيب ودخوهلا على احلكم بعد الوصف 

  احلكم عقب الوصف ويلزم كون الوصف سببا إذ ال معىن لسببيته إال ثبوت احلكم عقيبه يقتضي ثبوت 
وقد ذكر اهلندي هذا التعليل واعترض عليه بأنا نسلم أن كل سبب يعقبه احلكم لكن ال نسلم أن كل ما يعقبه 

فه خيتص بدخوهلا احلكم سبب فإن القضية الكلية ال تنعكس كنفسها وهو اعتراض صحيح مث هذا الدليل على ضع
  على احلكم بعد الوصف دون عكسه 

  وقد جعل ابن احلاجب داللة األقسام اليت ذكرناها يف هذا القسم من باب 



الصريح دون اإلمياء واحلق عندي يف هذا أن يقال ترتيب احلكم على الوصف يفيد العلية بوضع اللغة ومل تضع 
باإلمياء والتنبيه وال بدع يف مثل هذا الوضع وإمنا مل جنعله من العرب ذلك داال على مدلوله بالقطع والصراحة بل 

باب الصريح لتخلفه يف بعض حماله عن أن يكون إمياء وهو حيث تكون الفاء مبعىن الواو فكانت داللته أضعف وإذا 
الفصل  وضح هذا علمت أن داللته ليست إلتزامية كما زعم اآلمدي واهلندي وهذا هو النظر الذي أشرنا إليه أول

وإهنا ليست صرحية على خالف ما ظن ابن احلاجب الرابعة قد يقال كيف يعتمد قول الراوي هنا مع جواز أن 
يكون ترتيبه للحكم على الوصف لفهمه أو ظنه ما ليس بعلة علة وقد قال اجلمهور ال يعتمد قوله هذا منسوخ وال 

صلى اهللا عليه و سلم عند بعض األصوليني وقد يقال  عمله خبالف ما رواه الحتمال ذلك وال قوله أمر رسول اهللا
يعتمد قوله يف فهم مدلوالت األلفاظ كالرواية باملعىن وجياب بأن العمل بقوله هذا منسوخ يلزم منه رفع دليل ثابت 
بقول جاز أن يقوله عن اجتماد ال نراه خبالف مثل قوله سها فسجد فإنه ال يلزم من إثبات هذا احلكم الذي جاءه 

به رفع دليل ثابت وكذا اآلخذ مبا رآه دون ما رواه وأما قوله أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكذا فاألكثرون 
على اعتماده والعمل به ومن مل يعتمده مستنده احتمال أن احلكم كان غري دائم وظنه دائما أو خمتصا بواحد وظن 

ذلك بعيد من العريب وحاصل هذا كله أن الراوي يرجع إليه عدم اختصاصه ال من جهة ظنه ما ليس بأمر أمرا فإن 
يف مدلوالت األلفاظ ال يف االجتهاد واحلق عندي يف هذا أن يقال إن كان الراوي صحابيا اعتمد فهمه ألن الصحابة 

رضي اهللا عنهم كلهم فقهاء ومن صميم العرب وإن كان غري صحايب فالظاهر أيضا اعتماده إذا كان كذلك وإن 
  ممن قد خيفى عليه أن ترتيب احلكم على الوصف يشعر بالعلية فال يعتمد  كان

فرع ترتيب احلكم على الوصف يشعر بالعلية وقيل إذا كان مناسبا لنا لو قيل أكرم اجلاهل وأهن العامل قبح وليس 
 الكل قلنا جيب دفعا جملرد األمر فإنه قد حيسن فهو لسبق التعليل قيل الداللة يف هذه الصورة ال تستلزم داللته يف

  لالشتراك 

  اختلفوا يف اشتراط املناسبة يف الوصف املومى إليه فذهب األكثرون إىل عدم اشتراطه 
وقيل يشترط وتوجيه تفريع هذا الفرع على ما قبله أن يقال إذا ثبت أن ترتيب احلكم على الوصف يشعر بالعلية 

 يشترط بأن القائل لو قال أكرم اجلاهل وأهن العامل استقبح فهو يشترط مناسبة الوصف واستدل املصنف على أنه ال
هذا الكالم منه عرفا وليس االستقباح جملرد األمر بذلك فإن اجلاهل قد حيسن إكرامه يف اجلملة لسبب أو دين أو 

  غري ذلك 
عليل إكرام اجلاهل والعامل قد حيسن إهانته لفسق أو خبل أو غريه فثبت أن استقباح ذلك إمنا هو لسبق الفهم إىل ت

باجلهل وإهانة العامل بالعلم ألن األصل عدم غريه فيكون حقيقة يف أن ترتيب احلكم على الوصف يقتضي العلية 
مطلقا واعلم أن عبارة اإلمام أكرم اجلهال وأهن العلماء وفهم علية الوصفني يف هذه الصورة أسبق إىل الذهن من 

مل ألنه قد يقال أنه يف حالة اجلمع يكون ناظرا إىل جهة اجلهل والعلم دون فهمه يف قولنا أكرم اجلاهل وأهن العا
األفراد إذ يكون الشخص فيه مقصودا فإتيان املصنف بصيغة اإلفراد أحسن إذ يلزم من ثبوته فيه ثبوته لك الصورة 

  بطريق أوىل 
العلية يف هذه الصورة ال تستلزم وهكذا فعل اآلمدي وقد اعترض اخلصم على هذا الدليل بأن داللته الترتيب على 

  داللته يف مجيع الصور ألن املثال اجلزئي ال يدل على الكلية فيحتمل أن يكون ذلك خلصوصية هذه الصورة 



وأجاب بأنه إذا ثبت يف هذه الصورة لزم يف مجيع الصور وأال يلزم االشتراك يف هذا النوع من التركيب ولقائل أن 
ب غري موضوع عنده فأين لزوم االشتراك سلمنا أنه موضوع ولكن إمنا يلزم االشتراك يقول الترتيب تركيب واملرك

أن لو قلنا إنه يدل يف غري هذه الصورة على شيء وفرق بني الداللة على العدم وعدم الداللة واالشتراك الزم على 
ن يدل على شيء يف غريها ألن األول املمنوع دون الثاين املسلم وال يقال الترتيب الدال يف هذه الصورة ال بد أ

  ذلك جمرد دعوى 
قال الثاين أن حيكم عقيب علمه بصفة احملكوم عليه كقول األعرايب واقعت يا رسول اهللا فقال اعتق رقبة ألن 

  صالحية جوابه تغلب ظن كونه جوابا والسؤال معاد فيه تقديرا فالتحق باألول 
هللا عليه و سلم حبكم يف حمل عند علمه بصفة فيه فيغلب على الظن الثاين من أنواع اإلمياء أن حيكم الرسول صلى ا

أن تلك الصفة علة لذلك احلكم مثاله ما روي أن أعرابيا جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هلكت وأهلكت 
عتق رقبة واقعت أهلي يف هنار رمضان عامدا فقال أعتق رقبة وأصل احلديث يف الكتب الستة كلها لكن بغري صيغة أ

وهبذا الصيغة يف سنن ابن ماجة فيظن أن الوقاع يف هنار رمضان سبب لوجوب عتق الرقبة ألن ما ذكره الرسول 
عليه السالم من الكالم يصلح أن يكون جوبا هلذا السؤال وصالحيته لذلك تغلب على الظن كونه جوابا ألن 

ابا فإن قلت حيتمل أن يكون جوابا عن سؤال آخر االستقراء يدل على أن الغالب فيما صلح للجواب أن يكون جو
أو ابتداء كالم أو زجرا له عن الكالم كقول السيد لعبده إذا سأله عن شيء اشتغل بشأنك قلت غلبة الظن توجب 

حلاق هذا الفرد باألعم واألغلب وألنه لو مل يكن جوابا خلال السؤال عن اجلواب ولزم تأخري البيان عن وقت 
ال عليه لعله عليه السالم عرف أنه ال حاجة للمكلف إىل ذلك اجلواب يف ذلك الوقت فال يلزم تأخري احلاجة وما يق

  البيان عن وقت 

احلاجة فهو احتمال مرجوح لكونه نادرا إذا الغالب يف السؤال كونه وقت احلاجة وإذا كان ما ذكره الرسول عليه 
ري تقدير الكالم واقعت فاعتق فريجع إىل نوع ترتيب احلكم السالم جوابا عن السؤال معاد يف اجلواب تقديرا فيص

على الوصف بالفاء لكنه أضعف منه ألن الفاء وإعادة السؤال مقدر فيه واملقدر وإن ساوى احملقق يف أصل الثبوت 
ابا فال يساويه يف القوة وما وقع من هذا النوع يف كالم الراوي فهو حجة أيضا ألن معرفة كون الكالم املذكور جو

عنه أو ليس جوابا ال حيتاج إىل دقيق نظر وظاهر حال الراوي العدل ال سيما العارف أنه ال جيزم بكونه جوابا إال 
  وقد تيقن ذلك 

قال الثالث أن يذكر وصفا لو مل يؤثر مل يفد مثل إهنا من الطوافني عليكم والطوافات مثرة طيبة وماء طهور وقوله 
قال فالن إذن وقوله لعمر وقد سأل عن قبلة الصائم أرأيت لو متضمضت مبا مث أينقض الرطب إذا جف قيل نعم ف

  جمجته 
إذا ذكر الشارع وصفا لو مل يؤثر يف احلكم أي مل يكن علة فيه مل يكن لذكره فائدة دل على عليته إمياء وإال كان 

  ذكره عبثا ولغوا ينزه هذا املنصب الشريف عنه وهو على أربعة أقسام 
دفع السؤال يف صورة اإلشكال بذكر الوصف كما روي أن عليه السالم امتنع من الدخول على قوم األول أن ي

عندهم كلب فقيل إنك تدخل على بين فالن وعندهم هرة فقال عليه السالم إهنا ليست بنجسة إهنا من الطوافني 
  عليكم والطوافات رواه األربعة أصحاب السنن فلو مل يكن لكوهنا من 



  ثر يف طهارهتا مل يكن لذكره عقيب احلكم بطهارهتا فائدة الطوافات أ
الثاين أن يذكر وصفا يف حمل حكم ال حاجة إىل ذكره ابتداء فتعلم أنه إمنا ذكره لكونه مؤثرا يف احلكم كما روي أن 

ر وهو النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليلة اجلن البن مسعود ما يف أداوتك قال نبيذ قال مترة طيبة وماء طهو
حديث ضعيف رواه الترمذي وابن ماجة قال القرايف يف تعليقه على املنتخب وهذا املثال غري مطابق ألن ذكره عليه 

السالم طيب التمرة ليس إشارة إىل العلة يف بقاء الطهورية بل إىل عدم املانع واملعىن لو كانت التمرة مستقذرة أمكن 
  ليست كذلك  أن تكون جنسة كمنع من بقاء الطهورية لكن

الثالث أن يسأل الرسول صلى اهللا عليه و سلم عن شيء فيسأل عليه السالم عن وصف له فإذا أخرب عنه حكم فيه 
حبكم كما روي عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد سأل عن 

نعم قال صلى اهللا عليه و سلم فال إذن رواه األربعة وقال  اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا
الترمذي حسن صحيح وصححه ابن خزمية واحلاكم فلو مل يكن نقصانه علة يف املنع مل يكن للتقدمي عليه فائدة وهو 
ل يدل على العلية بوجهني آخرين من حيث الفاء ومن قوله إذن فهي من صيغ التعليل وقد عدها ابن احلاجب مما يد

  بالنص على العلية مثل من أجل كذا وشبه 
الرابع أن يسأل عن حكم فيتعرض لنظريه وينبه على وجه الشبه بينه وبني املسؤول عنه فيفيد أن وجه الشبه هو 

العلة كما روى أبو داود والنسائي أن عمر رضي اهللا عنه قال هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول اهللا 
قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو متضمضت من املاء وأنت صائم قلت ال بأس قال فمه قال  صنعت اليوم أمرا عظيما

النسائي هذا احلديث منكر وقال أمحد بن حنبل ضعيف فنبه عليه السالم هبذا على أنه ال يفسد الصوم باملضمضة 
منه املطلوب من الشرب  ملشاهبتها للقبلة يف أن كال منهما وإن كان مقدمة للشرب والوقاع املفسدين فلم حيصل

  والوقاع وفيه إشارة إىل أركان القياس األربعة ألنه عليه 

السالم جعل املضمضة أصال والقبلة فرعا وكون كل منهما مقدمة املفسد جامعا وعدم اإلفساد حكما واعترض 
ون مانعا من اإلفطار بل اآلمدي على التمثيل هبذا احلديث بأنه ليس من قبيل ما حنن فيه إذ ليس فيه ما تتخيل أن يك

غايته أن ال يفطر قال بل هو نقض ملا تومهه عمر رضي اهللا عنه من إفساد مقدمة اإلفساد قال اهلندي وهو ضعيف 
ألن يف قوله عليه السالم أرأيت لو متضمضت مباء مث جمجته أكنت شاربه تنبيها على الوصف املشترك بني املضمضة 

  نهما وهو يصلح للعلية لعدم اشتراط املناسبة يف الوصف املومى إليه والقبلة وهو عدم حصول املقصود م
قال الرابع أن يفرق احلكم بني شيئني بذكر وصف مثل القاتل ال يرث وقوله إذا اختلف اجلنسان فبيعوا كيف شئتم 

  يدا بيد 
  ذكرها معىن وهو ضربان إذا فرق الشارع بني شيئني يف احلكم بذكر صفة كان إمياء إىل علية الصفة وإال مل يكن ل

أحدمها أن ال يكون حكم أحدمها مذكورا يف اخلطاب بل يف خطاب آخر مثل قوله عليه السالم القاتل ال يرث وقد 
تقدم الكالم على احلديث يف اخلصوص مع تقدمي بيان إرث الورثة ففرق بقوله القاتل ال يرث بينه وبني مجيع الورثة 

  نفي اإلرث بذكر القتل الذي جيوز جعله يف 
وثانيهما أن يذكر حكمهما يف اخلطاب وهو على مخسة أوجه اقتصر يف الكتاب على األول منها وهو أن يقع 

التفرقة بلفظ جيري جمرى الشرط كقوله عليه السالم يف حديث عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه وهو يف صحيح 
ا بيد هنيه عن بيع الرب بالرب متفاضال والثاين أن يقع مسلم فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد

  التفرقة بالغاية مثل وال تقربوهن حىت يطهرن والثالث باالستثناء إال أن يعفون والرابع بلفظ جيري 



جمرى االستدراك مثل ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان يدل على علية التعقيد 
ذة واخلامس استئناف أحد الشيئني بذكر صفة من صفاته بعد ذكر اآلخر صاحلة للعلية كقوله عليه السالم للمؤاخ

للراجل سهم وللفارس سهمان وأعلم أن اعتماد هذين النوعني على أنه ال بد لتلك التفرقة من سبب ولذكر 
  الوصف من فائدة وجعل الوصف سبب التفرقة فائدة 

  ت الواجب مثل وذروا البيع قال اخلامس النهي عن مفو
إذا هنى عن فعل مينع اإلتيان به حصول ما تقدم وجوبه علينا كان إمياء إىل أن علة ذلك النهي كونه مانعا من 

الواجب كقوله تعاىل فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع فإنه ملا أوجب السعي وهنى عن البيع مع علمنا بأنه لو مل يكن 
لسعي الواجب ملا جاز ذكره يف هذه املوضع لكونه خيل جبزالة الكالم وفصاحته دل على إشعاره النهي عنه ملنعه من ا

بالعلية وقد جنز القول يف أقسام اإلمياء الذي هو الثاين من الطرق الدالة على العلية ونعقبه إن شاء اهللا بالثالث وباهللا 
  التوفيق 

  يف اإلرث بامتزاج النسبني  قال الثالث اإلمجاع كتعليل تقدمي األخ من األبوين
إذا أمجعت األمة على علية وصف احلكم ثبتت عليته له كإمجاعهم على أن العلة يف تقدمي األخ من األبوين على 

األخ من األب يف اإلرث وهو امتزاج النسبني فيلحق به تقدميه يف والية النكاح وصالة اجلنازة واحلضانة والوصية 
وحتمل الدية قياسا جبامع امتزاج النسبني فإن قلت قد وقع خالف يف املذهب يف أكثر  ألقرب األقارب والوقف عليه

  هذه الصور هل يستويان أو يقدم 

األخ من األبوين كوالية النكاح وصالة اجلنازة وحتمل العقل والوصية والوقف وإمنا مل يقع يف احلضانة ألن األنوثة 
صحاب بتساوي األخ لألم واألخ لألب فكيف ذلك مع اإلمجاع يف باهبا أقوى من الذكورة ولذلك قال بعض األ

قلت ال يلزم من إمجاعهم على علية وصف أن ال يقع خالف معها جلواز أن يكون وجودها يف األصل أو الفرع 
متنازعا فيه أو يكون يف حصول شرطها أو منعها نزاع وهذا على رأي من جيوز ختصيص العلة وإمنا ال يتصور 

  وقع االتفاق على ذلك كله اخلالف إذا 
  قال الرابع املناسبة املناسب ما جيلب لإلنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا 

عرف املناسب بأنه الذي جيلب لإلنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا وغريه قال إنه الوصف املفضي إىل ما جيلب 
فسها أوصافا وهذا التعريف هو قوله من لإلنسان نفعا أو يدفع عنه ضرا ومها متغايران ألن املصنف جعل املقاصد أن

يعلل أفعال اهللا تعاىل باملصاحل والنفع عبارة عن اللذة وما كان طريقا إليها والضرر األمل وطريقه وقيل يف حد اللذة 
إدراك املالمي واألمل إدراك املنايف قال اهلندي وهو ال خيلو عن شائبة الدور يعين ألن إدراك أحدمها يتوقف معرفته 

ى إدراك اآلخر وهذا فيه نظر إذ قد يدرك املنايف من مل يدرك املالمي ويعرفه وكذا العكس قال اإلمام والصواب عل
عندي أهنما ال حيدان لكوهنما من األمور الوجدانية أما من مل يعلل أفعال اهللا تعاىل فقال املناسب املالمي ألفعال العقالء 

  يف العادات 
  كحفظ النفس بالقصاص والدين قال وهو حقيقي دنيوي ضروري 

بالقتال والعقل بالزجر عن املكسرات واملال بالضمان والنسب باحلد على الزنا ومصلحي كنصب الويل للصغري 
  وحتسيين كتحرمي القاذورات واحروي كتزكية النفس وإقناعي بظن مناسبا فيزول بالتأمل فيه 

األول احلقيقي وهو إما ملصلحة تتعلق بالدنيا أو باآلخرة  هذا تقسيم أول للمناسب املناسب إما حقيقي أو إقناعي



واملتعلق بالدنيا إما أن يكون يف حمل الضرورة وهو الضروري أو يف حمل احلاجة وهو املصلحي أوال يف حمل الضرورة 
وال احلاجة بل كان مستحسنا يف العادات فهو التحسيين فالضروري ما تضمن حفظ مقصود من املقاصد اخلمس 

يت اتفقت امللل على حفظها وهي النفس والدين والعقل واملال والنسب فحفظ النفس مبشروعية القصاص قال اهللا ال
تعاىل ولكم يف القصاص حياة وأما الدين فبقتال الكفار وعليه نبه قوله تعاىل قاتلوا الذين ال يؤمنون وأما العقل 

  فبتحرمي املسكرات 
شيطان أن يوقع بينكم العداوة وأما حفظ املال فبالضمان على الغاصب واالختالس وعليه نبه قوله تعاىل إمنا يريد ال

والسرقة وأما النسب فبوجوب احلد على الزاين فهذه اخلمسة هي الضرورية ويلتحق هبا ما كان مكمال هلا كتحرمي 
فيه ويف حفظ النسب البدعة واملبالغة يف عقوبة املبتدع إليها ويف حترمي شرب القليل من املسكر ووجوب احلد 

بتحرمي النظر واملس وترتيب التعزير على ذلك وأما املصلحي فكنصب الويل للصغري فيمكن من تزويج الصغرية ألن 
مصاحل النكاح غري ضرورية ولكن واقعة يف حمل احلاجة فإهنا داعية إىل الكفء املوافق وهو ال يوجد يف كل وقت 

ىل بدل ومثله جتويز اإلجاره فإهنا مبنية على مسيس احلاجة إىل املساكن مع فلو مل يقيد بالنكاح ألوشك فواته ال إ
  القصور عن متلكها وضنة مالكها ببذهلا عارية 

  قال إمام احلرمني فمن قال اإلجارة خارجة عن مقتضى القياس فليس على 

حلاجة أصل بصرية من قوله فإهنا إن خرجت فخروجها عن االستصالح فهي خارجة على مقتضى احلاجة وا
واالستصالح باإلضافة إليه فرع انتهى ومراده باالستصالح كما نبه هو عليه احلمل على األصلح واألرشد 

كاشتراط مقابلة املوجود باملوجود فليست اإلجارة من األقيسة اجلزئية اليت هي االستصالح ألهنا مقابلة موجود 
  مبعدوم 

زئيا جريانه يف شخص أو جزء ولكن األصل الذي ال بد من رعايته قال إمام احلرمني وليس املراد بكونه قياسا ج
الضرورة مث احلاجة واالستصالح يف الوجوه اخلاصة يف حكم اجلزء عند النظر يف املصاحل والضوابط الكلية انتهى 

  وكاإلجارة املساقاة الشتغال بعض املالك عن تعهد أشجاره والقراض وذكر بعضهم البيع يف ذلك هذا القسم 
وقال إمام احلرمني تصحيح البيع آيل إىل الضرورة فإن الناس مل يبذلوا ما بأيديهم جلر ذلك إال لضرورة ظاهرة 

فيلتحق مبشروعية القصاص واعلم أنه قد يتناهى بعض جزئيات هذا القسم فيخرج عنه إىل حد الضرورة كتمكني 
اجلوع والرب واستئجار املرضعة له ويلتحق بقسم  الويل من شراء الطعام وامللبوس للصغري الذي يف معرض التلف من

املصلحي ما كان مكمال له كرعاية الكفاءة ومهر املثل يف التزويج فإنه أفضى إىل دوام النكاح وتكميل مقاصده وإن 
حصلت أصل احلاجة بدون ذلك وأما التحسيين فقسمان أحدمها وعلى ذكره اقتصر املصنف ما يقع على غري 

تربة كتحرمي القاذورات فإن نفرة الطباع عنها لقذارهتا معىن يناسب حرمة تناوهلا حثا على مكارم معارضة قاعدة مع
األخالق وحماسن الشيم ومن هذا إزالة النجاسات فإهنا مستقذرة يف اجلبالت واجتناهبا أهم يف املكارم واملرآت وهلذا 

  حيرم على الصحيح أن يتضمخ املرء بالنجاسة من غري حاجة 
مام احلرمني يف الربهان والشافعي نص على هذا يف الكبري مث إنه يف النهاية عند الكالم يف وطئ املرأة يف دبرها قال إ

قال ال حيرم وحيرم أيضا على الصحيح لبس جلد امليتة وال جيوز أن يلبس دابته جلد الكلب أو اخلنزير وقال بعض 
  وضوء األصحاب مبنع االستصباح بالدهن النجس وأما إجياب ال



فليس ينكر العاقل ما فيه من إفادة النظافة واألمر بالنظافة على استغراق األوقات يعسر الوفاء به فوظف الشرع 
الوضوء يف أوقات وبىن األمر على إفادته املقصود وعلم الشارع أن أرباب العمل ال يعتمدون نقل األوساخ 

يف االستصالح وحماولة اجلمع بني حتصيل أقصى اإلمكان يف واالدران إىل أعضائهم البادية منهم فكان ذلك النهاية 
  هذه املكرمة ورفع التضييق يف التدنس والتوسخ إذا حاول املرء ذلك 

قال إمام احلرمني ولكن إزالة النجاسة أظهر يف هذا من النظافة الكلية املترتبة على الوضوء من حيث أن اجلبلة 
أظهر من اجتناب الشث والغربات قال وهلذا خص الشافعي رضي اهللا عنه تستقذرها واملروءة تقتضي اجتناهبا فهي 

الوضوء بالنية من حيث التحق بالتعبدات العرية عن األغراض وضاهى العبادات الدينية ومن هذا القسم التحسيين 
  ئم أيضا سلب أهلية الشهادة عن الرقيق ألجل أهنا منصب شريف والعبد نازل القدر واجلمع بينهما غري مال

وأما سلب واليته فهو حمل احلاجة إذ والية األطفال تستدعي استغراقا وفراغا والعبد مستغرق خبدمة سيده فتفويض 
أمر طفله إليه إضرار بالطفل أما الشهادة فتتفق أحيانا كالرواية والفتوى قال الغزال وقول القائل سلب منصب 

ة عنه فان ذلك ال يشم منه رائحة مناسبة أصال وهذا ال الشهادة خلسة قدره ليس كقولنا سلب ذلك لسقوط اجلمع
ينفك عن االنظام لو صرح به الشارع وليس تنتفي مناسبته بالرواية والفتوى بل ذلك نقض على املناسب إىل أن 

  يعتذر عنه 
رأيها يف  واملناسب قد يكون منقوضا فيترك أو حيترز عنه بعذر أو تعبد وكذلك تقييد النكاح بالويل فلو علل بقصور

انتفاء األزواج وسرعة االغترار بالظواهر لكان مصلحيا يف حمل احلاجة ولكن ال يصح ذلك يف سلب عبارهتا ويف 
نكاح الكفوء فهو رتبة التحسيين ألن األليق مبحاسن العادات استحياء النساء عن مباشرة العقد ألن ذلك يشعر 

ففوضه الشرع إىل الويل محال للخلق على أحسن املناهج وكذلك  بتوقان نفسها إىل الرجال وذلك غري الئق باملروءة
  تقييد النكاح بالشهادة لو علل باإلثبات عند النزاع لكان واقعا يف حمل 

احلاجة ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضعف هذا املعىن فهو لتفخيم أمر النكاح ومتييزه عن السفاح بإعالن 
ى اجلملة والثاين من قسمي التحسيين ما يقع على معارضة قاعدة معتربة وذلك واإلظهار عند من له رتبة ومنزلة عل

كالكتابة فإهنا من حيث كوهنا مكرمة يف العوائد مستحسنة احتمل الشرع فيها خرم قاعدة ممهدة وهي امتناع معاملة 
قدم ولكن اختص ذلك السيد عبده وامتناع مقابلة امللك بامللك على صيغة املعارضة ومل جيز ذلك يف الصرف املت

الضرب بإجياب الطهارة وال جتب الكتابة على السيد على رأي معظم العلماء وحكى صاحب التقريب قوال أهنا 
جتب إذا طلبها العبد ووجد السيد فيه خريا وهذا متام القول يف املتعلق بالدنيا وأما املتعلق باآلخرة فكتزكية النفس 

  ىل امتثال األوامر واجتناب النواهي املوصل إىل رضا الرمحن سبحانه وتعاىل ورياضتها وهتذيب األخالق املؤدي إ
وبقي قسم ثالث مل يورده املصنف تبعا لإلمام وهو ما يتعلق مبصاحل الدارين معا وذلك ما حيصل برعياته بعض ما 

اليت وجبت الكفارة  تقدم من مصاحل الدنيا واآلخرة كإجياب الكفارات إذ حيصل هبا الزجر عن تعاطي تلك األفعال
بسببها وحيصل تالقي التقصري وتكفري الذنب الكبري الذي حصل من فعلها واعلم أنه قد يقع يف كل قسم من هذه 

  األقسام ما يظهر كونه منه وما يظهر كونه ليس منه وما يستوي األمران فيه 
ظ النفوس ألنه لو مل جيب به القصاص أما األول فوجوب القصاص باملثقل إذ يظهر أنه من املصاحل الضرورية يف حف

لفات املقصود من حفظ النفوس ألن من يريد قتل إنسان واحلالة هذه يعدل عن احملدد إىل املثقل درءا للقصاص عن 
نفسه واملثقل ليست فيه زيادة مؤنة على احملدد حىت يقال ال يكثر به القتل بسبب تلك املؤنة كما يكثر يف احملدد 

  ص فيه ال يفضي إىل اهلرج واملرج بل املثقل أسهل من احملدد لوجوده غالبا من غري عوض فعدم وجوب القصا



وأما الثاين فكإجياب القصاص على أحد الوجهني عندنا بالثقل بغرز اإلبرة يف غري مقتل حبيث ال يعقب أملا وورما 
  ظاهرا وكذا إبانه فلقة خفيفة من 

لك فإنه يظهر منه أنه ليس من قبيل رعاية املصاحل الضرورية إذ ال يفضي اللحم على ما ذكره إمام احلرمني ونظائر ذ
  ذلك إىل اهلالك إال نادرا فاشبه السوط اخلفيف 

وأما الثالث فكإجياب القصاص على اجلماعة بقتل الواحد الحتمال احلاقة باملصاحل الضرورية إذ لو مل نوجب ذلك 
فتبطل فائدة شرعية القصاص واحتمال خروجه عنه الحتياجه إىل الستعان كل من أراد قتل إنسان بصديق يشاركه 

مشاركة غريه والظاهر أن ذلك الغري ال يشاركه فلم تساو املصلحة هنا املصلحة يف وجوب القصاص يف املنفرد 
ولنزول هذا القسم عن األول كان يف املذهب قول استنبطه أبو حفص بن الوكيل من كالم الشافعي أن اجلماعة ال 

  تلون الواحد يق
وقول آخر عن القدمي أن ويل الدم يقتل واحدا خيتاره من اجلماعة ويأخذ حصة اآلخرين وال يقتل اجلميع وال خالف 

عندنا يف وجوب القصاص باملثقل ولتعاليه عن الثاين كان اخلالف فيه أضعف منه يف الثاين وقد جنز القول يف تقسم 
ناسبته يف بادئ الرأي وإذا حبث عنه حق البحث وضح أنه غري مناسب مثل احلقيقي وأما االقناعي فهو الذي يظن م

تعليل بعض أصحابنا حترمي بيع اخلمر وامليتة والعذرة بنجاستها وقياس الكلب والسرقني عليها قال ألن كونه جنسا 
مناسبته أوال فليس يناسب إذالله ومقابلته باملال يف البيع يناسب إعزازه واجلمع بينهما متناقض فهذا وإن ختيلت 

األمر كذلك ألن املعىن بكونه جنسا منع الصالة معه وال مناسبة بني بيعه واستصحابه يف الصالة كذا ذكره ولقائل 
أن يقول ال نسلم أن املعىن بكونه جنسا منع الصالة معه بل ذلك من مجلة أحكام النجس وحينئذ فالتعليل بكون 

نعم مثال هذا استدالل احلنفية على قوهلم إذا باع عبدا من عبدين أو ثالثة النجاسة تناسب اإلذالل ليس بإقناعي 
يصح غرر قليل تدعو احلاجة إليه فأشبه خيار الثالث فان الرؤساء ال حيضرون السوق الختيار املبيع فيشتري 

  الوكيل واحدا من ثالثة وخيتار املوكل ما يريد فهذا وإن ختيلت مناسبته أوال فعند 

ر أنه غري مناسب ألنا نقول ال حاجة إىل ذلك ألنه ميكنه أن يشتري ثالثة يف ثالثة عقود بشرط اخليار التأمل يظه
  فيختار منها ما يريد 

قال واملناسبة تفيد العلمية إذا اعتربها الشارع فيه كالسكر يف احلرمة أو يف جنسه كامتزاج النسبني يف التقدمي أو 
ض واملسافر يف سقوط الصالة أو جنسه يف جنسه كإجياب حد القذف على بالعكس كاملشقة املشتركة بني احلائ

  الشارب لكون الشرب مظنة للقذف واملظنة قد أقيمت مقام الظنون 
هذا تقسيم ثان للمناسب من جهة شهاب الشرع العتباره وعدم اعتباره فنقول املناسب إما أن يعتربه الشارع أو ال 

له واملراد بالعلم هنا ما هو أعم من الظن وباالعتبار إيراد احلكم على وفقه ال  الضرب األول ما علم اعتبار الشارع
التنصيص عليه وال اإلمياء إليه وإال مل تكن العلية مستفادة من املناسبة وهو أربعة أحوال ألنه إما أن يعترب نوعه أو يف 

  جنسه أو جنسه يف نوعه أو جنسه 
ومثل له املصنف بالسكر يف احلرمة أي أن حقيقة السكر إذا اقتضت حقيقة احلالة األوىل أن يعترب نوعه يف نوعه 

التحرمي فإن النبيذ يلحق هبا ألنه ال فارق بني العلتني وبني احلكمني إال اختالف احمللني واختالف احملل ال يقتضي 
قتال عمدا حمضا  ظاهرا اختالف احلاليني ومثاله أيضا قياس املثقل على اجلارح يف وجوب القصاص جبامع كونه

  عدوانا وأنه عرف تأثري نوع كونه قتال عمدا عدوانا يف نوع احلكم الذي هو وجوب القصاص يف النفس يف احملدد 



احلالة الثانية أن يعترب نوعه يف جنسه وإليه اإلشارة بقوله أو يف جنسه اإلخوة من األب واألم ملا اقتضت التقدم يف 
نكاح وما أشبهه واألخوة من األب واألم نوع واحد يف املوضعني إال أن والية املرياث قيس عليها التقدم يف ال

النكاح ليست مثل والية اإلرث ولكن بينهما جمانسة يف احلقيقة وهذا القسم دون األول ألن املفارقة بني املثلني 
  حبسب اختالف احمللني أقل من املقارن بني نوعني خمتلفني 

  ه يف نوعه وإليه اإلشارة بقوله أو بالعكس احلالة الثالثة أن يعترب جنس

إسقاط قضاء الصالة عن احلائض إذا قيس على إسقاط الركعتني الساقطتني عن املسافر يف الرباعية تعليال باملشقة 
فاملشقة جنس وإسقاط قضاء الصالة نوع واحد يشتمل على صنفني إسقاط قضاء الكل وإسقاط قضاء البعض وقد 

النوع ضرورة تأثريها يف إسقاط قضاء الركعتني ولو فرض ورود النص بسقوط قضاء الصالة  ظهر تأثريها يف هذا
على احلرائر احليض وقسنا عليهن اإلماء لكن ذلك من احلالة األوىل لظهور تأثري نوعه يف نوع احلكم ومثال هذا 

ا قليل اخلمر بأن ذلك يدعو إىل القسم أيضا قولنا قليل النبيذ حرام وإن مل يسكر قياسا على قليل اخلمر وتعليلن
كثريه فهذا مناسب مل يظهر تأثري نوعه لكن ظهر تأثري جنسه إذ اخللوة ملا كانت داعية إىل الزنا حرمها الشرع 

  بتحرمي الزنا وهذا القسم والذي قبله متقاربان لكن ذلك أوىل ألن اإلهبام يف العلة أكثر حمذورا من اإلهبام يف املعلول 
  بعة وإليها اإلشارة بقوله أو جنسته يف جنسه اعتبار جنس الوصف يف جنس احلكم احلالة الرا

مثل ما روي أن عليا رضي اهللا عنه أقام الشرب مقام القذف فقال أرأى أنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترض 
قيمت مقامه يف وأوجب عليه حد القذف إقامة ملظنة الشيء مقامه قياسا على اخللوة فإهنا ملا كانت مظنة الوطئ أ

احلرمة ولقائل أن يقول كان الوفا بإقامة املظنة مقام املظنون أن يوجب احلد باخللوة وال قائل به وبتفريغ مظنة 
  القذف على مظنه الوطئ أن يقال بتحرمي ما هو مظنة القذف 

هو إحلاق اخللوة كما هو الواقع وكما هو يف األصل وال يوجب احلد فإن فيه زيادة يف الفرع على األصل الذي 
بالوطئ إذ مل يلحق به يف غري احلرمة مث اعلم أن للجنسية مراتب فأعم األوصاف كوهنا حكما مث ينقسم احلكم إىل 

أقسامه من حترمي ومن إجياب وغريه والواجب إىل عبادة وغريها والعبادة إىل صالة وغريها وتنقسم الصالة إىل فرض 
ص مما ظهر يف الصالة وهكذا وكذا يف جانب األوصاف أعم أوصافه كونه ونفل فما ظهر تأثريه يف الفرائض أخ

  وصفا يناط به األحكام حىت تدخل فيه األوصاف املناسبة وغريها 

وأخص منه املناسب الضروري وأخص منه ما هو كذلك يف حفظ النفوس وباجلملة فإمنا يلتفت إىل األوصاف بعد 
ت الشرع إليه أكثر كان ظن كونه معتربا أقوى وكل ما كان الوصف ظن التفات الشرع إليها وكل ما كان التفا

  واحلكم أخص كان ظن كون ذلك الوصف معتربا يف حق ذلك احلكم آكد فيكون مقدما على ما هو أعم منه 
قال ألن االستقراء دل على أن اهللا تعاىل شرع أحكامه ملصاحل لعباده تفضيال وإحسانا فحيث ثبت حكم وهناك 

  علم غريه ظن كونه علة وصف ومل ي
هذا دليل على أن ما تقدم من املناسب يفيد العلية وتقريره أنا استقرينا أحكام الشرع فوجدناها على وفق مصاحل 

العباد وذلك من فضل اهللا تعاىل وإحسانه ال بطريق الوجوب عليه خالفا للمعتزلة فحيث ثبت حكم وهناك وصف 
حيصل ظن أن ذلك الوصف علة لذلك احلكم والعمل بالظن واجب وقد  صاحل لعلية ذلك احلكم ومل يوجد غريه

ادعى بعضهم اإلمجاع على أن األحكام مشروعة ملصاحل العباد قال وذلك إما بطريق الوجوب عند املعتزلة أو 
 بطريق اإلحسان عند الفقهاء من أهل السنة وهذه الدعوى باطلة ألن املتكلمني مل يقولوا بتعليل األحكام باملصاحل ال



الوجوب وال اجلواز وهو الالئق بأصوهلم وكيف ينعقد اإلمجاع مع خمالفة مجاهري املتكلمني واملسألة من مسائل 
علمهم وقد قالوا ال جيوز أن تعلل أفعال اهللا تعاىل ألن من فعل فعال لغرض كان حصوله بالنسبة إليه أوىل سواء كان 

ن كذلك يكون ناقصا يف نفسه مستكمال يف غريه ويتعاىل اهللا سبحانه عن ذلك الغرض يعود إليه أم إىل الغري وإذا كا
  ذلك 

  قال وإن مل يعترب فهو املناسب املرسل اعترب مالك 
  تقدم الكالم يف املناسب إذا اعتربه الشارع وإن مل يعتربه فوراء ذلك حالتان 

  إحدامها أن ال يعلم أن الشارع اعتربه وال الفاه وفيها كالم املصنف 

وذلك هو املناسب املرسل وقد قال به مالك بن أنس وسيأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل مبسوطا يف الكتاب 
  اخلامس فإن صاحب الكتاب هناك ذكره 

والثانية ومل يذكرها املصنف أن يلغيه الشارع فهذا ال جيوز التعليل به باتفاق القياسيني ومثاله قول بعض العلماء 
جامع يف هنار رمضان عليك صوم شهرين متتابعني فلما أنكر عليه حيث مل يأمره باالعتاق مع اتساع لبعض امللوك ملا 

ماله قال لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر عتق رقبة يف قضاء شهوته فكانت املصلحة عندي يف إجياب الصوم 
ب يؤدي إىل تغيري مجيع حدود لينزجر فهذا قول باطل وخمالف لنص الكتاب مبا اعتقده مصلحة وفتح هذا البا

الشرائع ونصوصه بسبب تغري األحوال مث إذا عرف ذلك من صنيع العلماء مل حيصل الثقة بقوهلم للمستفتني ويظن 
الظان أن فتياهم بتحريف من جهتهم بالرأي فإن قلت قولكم آنفا هذه احلالة مل يذكرها املصنف مدخول ألهنا داخلة 

وال يقال هي وإن دخلت يف كالمه فلم يردها لعدم االختالف يف بطالهنا ألن ابن  يف عموم قوله وإن مل يعترب
احلاجب قد جعل املرسل هو ما مل يعترب سواء علم إلغاؤه أم ال ونقل بعضهم القول باملرسل عن مالك فيعلم من 

عن مالك أنه اعترب ذلك إن كان مالكا خيالف فيما علم إلغاؤه أيضا قلت هذا التركيب غري صحيح ألن الذي نقل 
  املرسل مل يقل أن املرسل ما مل يعترب سواء أعلم إلغاؤه كابن احلاجب صرح بوقوع االتفاق على ما علم إلغاؤه 

وقد قال إمام احلرمني يف باب ترجيح األقيسة من كتاب الترجيح وال نرى التعليق عندنا بكل مصلحة ومل ير ذلك 
فقد أخطأ انتهى فإذا كان مالك ال يرى التعليق بكل مصلحة مع أن من  أحد من العلماء قال ومن ظن ذلك مبالك

  مجلة ذلك ما مل يعلم إلغاؤه فكيف يقول مبا علم إلغاؤه 
قال والغريب ما أثره هو فيه ومل يؤثر جنسه كالطعم يف الربا واملالئم ما أثر جنسه يف جنسه أيضا واملؤثر ما أثر 

  جنسه فيه 
ن املناسب وهو ما علم أن الشارع اعتربه وقد قسمه املصنف إىل غريب ومالئم ومؤثر هذا تقسيم للضرب األول م

  وعبارات املصنفني يف التعبري عن 

هذه األقسام مضطربة واألمر فيه قريب لكونه أمرا اصطالحيا وحنن نأيت مبا ذكره املصنف ونشري إىل قليل من كالم 
  كم وال يؤثر جنسه يف جنسه أو يكون كذلك غريه فنقول الوصف إما أن يؤثر نوعه يف نوع احل

واألول هو الغريب وهو معدول عند مجاهري القياسيني ومسي بذلك ألنه مل يشهد غري أصله املعني باعتباره وذلك 
كالطعم يف الربا فإن كل واحد من نوع الطعم يؤثر يف نوع من األحكام وهو حرمة الربا إذا بيع ذلك النوع مبثله 

الشعري بالشعري والتمر بالتمر وال يؤثر جنس هذه األنواع وهو الطعم يف جنس الربا وهو زيادة أحد كالرب بالرب و
العوضني على اآلخر بدليل جواز بيع بعض األنواع كالشعري مثال ببعض آخر كالرب مثال متفاضال مع وجود الطعم 



  فيهما 
وجنسه أيضا يف جنس احلكم أوال واألول املالئم  والثاين أن ال يكون كذلك فإما أن يكون أثر نوعه يف نوع احلكم

وقد اتفق القياسيون على قبوله كالقتل العمد لعدوان يف وجوب القصاص إذا أثر نوعه يف وجوب القصاص الذي 
هو نوع من احلكم وكذلك جنسه وهي اجلناية اليت هي أعم من القتل حيث أثرت يف جنس املؤاخذة وجوبا أو 

  وب القصاص جوازا وذلك أعم من وج
والثاين أن يكون جنسه مؤثرا يف نوع احلكم ال غري كاملشقة املشتركة بني احلائض واملسافر يف سقوط قضاء الصالة 
على ما تقدم بيانه وكقياس اجلمع بني الصالتني يف احلضر بعذر املطر على اجلمع يف السفر جبامع احلرج فإن جنس 

ع وكقياس من شذ من أصحابنا وجوز اجلمع للمرض فهو املؤثر عند احلرج مؤثر يف نوع احلكم وهو إباحة اجلم
صاحب الكتاب ومساه غريه باملالئم وقال قوم املؤثر هو ما دل نص أو إمجاع على عليته سواء كان مناسبا كما تقدم 

تأثريه فلم من األمثلة أو غري مناسب كاملين الجياب الغسل واللمس لنقض الوضوء وقالوا إمنا يسمى بذلك ألنه ظهر 
حيتج مع ذلك إىل املناسبة وأما اإلمام فإنه قال يف تعريف الغريب واملالئم ما قاله املصنف وقال يف املؤثر عكس 

مقالته فجعله ما يكون الوصف فيه مؤثرا يف جنس احلكم دون غريه كامتزاج النسبني مع تقدمي األخ من األبوين 
  وكالبلوغ 

ل فيؤثر يف رفعه عن النكاح دون الثيابة فإهنا ال تؤثر يف جنس هذا احلكم وهو رفع فإنه يؤثر يف رفع احلجر عن املا
  احلكم مث قال اإلمام إن ذلك إمنا يتم باملناسب أو السري 

قال مسألة املناسبة ال تبطل املعارضة ألن الفعل وإن تضمن ضررا أزيد من نفعة ال يصري نفعه غري نفع لكن يندفع 
  مقتضاه 

صف املشتمل على مصلحة مقتضية ملناسبته مفسدة هل يكون تضمنه هلا موجبا لبطالن مناسبته فيه إذا تضمن الو
  مذهبان 

  أحدمها واختاره صفي الدين اهلندي وابن احلاجب نعم 
والثاين وبه جزم يف الكتاب تبعا لإلمام أهنا ال تبطل واحتج عليه بأن الفعل إذا تضمن مصلحة ومفسدة فإما أن 

ه على مفسدته فالراجح ال يبطل باملرجوح أو تكون مساوية هلا فيلزم الترجيح من غري مرجح أو تترجح مصلحت
انقص منها فالفعل وإن تضمن ضررا أزيد من نفعه ال يصري نفعه بذلك التضمن غري نفع وال خيرج عن حقيقته غاية 

انع شرط يف ترتب املقتضى واملانع هنا األمر أن مقتضاه ال يترتب عليه وذلك غري قادح يف املناسبة ألن انتفاء امل
موجود وقد اقتصر املصنف على هذا القسم الثالث ألن املناسبة إذا مل تبطل فيه مبعارضة املفسدة الراجحة مل تبطل 

  يف غريه بطريق أوىل 
ن إبطال واعترض على هذا الدليل بأنا على تقدير كوهنا مساوية هلا ال نسلم لزوم الترجيح من غري مرجح وهذا أل

مناسبة املصلحة بأعمال مناسبة املفسدة أوىل ألن دفع املفاسد مقدم على جلب املصاحل ولقائل أن يقول تقدمي درء 
املفاسد على جلب املصاحل عند التعارض إمنا هو فيما إذا تساويا من حيث املصلحة واملفسدة أما لو ترجح جانب 

املفسدة فإن حقر أمرها وقل فال نسلم هنا أن درء هذه  املصلحة مثل إن عظم وقعها وجل خطبها على جانب
املفسدة أوىل من جلب تلك املصلحة ولعل هذه احلالة هي املرادة باملساواة يف الدليل وإال فعلى تقدير مطلق كوهنا 
 مصلحة مع كوهنا مفسدة أين املساواة مع ترجح درء املفاسد واعترض عليه أيضا بأن العقالء يعدون فعل ما فيه

  مفسدة 



مساوية للمصلحة عبثا وسفها فإن من سلك مسلكا يفوت درمها وحيصل آخر مثله وأقل منه عد عابثا وسفيها 
وأعلم أن كل من قال بتخصيص العلة يقول ببقاء املناسبتني للمصلحة واملفسدة ألن القول بإحالة انتفاء احلكم على 

راجحة أو مساوية أو مرجوحة فإن كان األول أو الثاين فقد حتقق املانع مع موجود املقتضي إما أن يكون مناسبته 
لزم منه حتقيق مناسبة املقتضى املرجوحة أو املساوية وإال فقد كان احلكم منتفيا النتفاء املقتضى ال لوجود املانع فإن 

 عدم املقتضى أوىل املقتضى إذا مل يكن مناسبا مل يكن مقتضيا فكان االنتفاء مضافا إليه ألن إضافة انتفاء احلكم إىل
من إضافة انتفائه إىل وجود املانع ولكنه خلف إذ التقديران انتفاء احلكم إمنا هو لوجود املانع وإن كان الثالث فألنه 

ال بد أن يكون املانع مناسبا النتفاء احلكم إذ لو جاز انتفاء احلكم مبا ليس مبناسب لالنتفاء جلاز ثبوته مبا ليس 
م جهة أخرى للعلية ويلزم من ذلك القول ببقاء املناسبة املرجوحة مع املعارضة إذ الغرض أن مناسب للثبوت مع عد

  مفسدة املانع مرجوحة وأما من مل يقل بتخصيص العلة فهم املختلفون يف املسألة 
ة قال اخلامس الشبه القاضي املقارن للحكم إن ناسبه بالذات كالسكر للحرمة فهو املناسب أو بالتبع كالطهار

الشتراط النية فهو الشبه وإن مل يناسب فهو الطرد كبناء القطرة للتطهري وقيل ما مل يناسب إن علم اعتبار جنسه 
  فهو املناسب وإال فالطرد 

اسم الشبيه ينطلق على كل قياس فإن الفرع يلحق باألصل جبامع يشبهه فيه فهو إذن تشبيه ولكن اصطلح على 
  ف يف تعريف الشبه املصطلح على مقاالت ذكر منها املصنف مقالتني تسمية بعض األقيسة به وقد اختل

األوىل مقالة القاضي أيب بكر وهو مقتضى إيراد إمام احلرمني يف الربهان أن الوصف املقارن للحكم إما أن يناسبه 
بالتبع أي بالذات فهو املناسب كالسكر للتحرمي إذ السكر مناسب بالذات لتحرمي املسكر أوال فإما أن يناسبه 

بااللتزام فهو الشبه كالطهارة الشتراط النية فإن الطهارة من حيث هي ال يناسب اشتراط النية لكن يناسبها من 
  حيث أهنا عبادة والعبادة مناسبة 

الشتراط النية أو ال يناسبه مطلقا فهو الطرد وهو حكم ال يعضده معىن وال شبه كقول بعضهم اخلل مايع ال تبىن 
ى جنسه فال تزال النجاسة به كالدهن فكأنه علل إزالة النجاسة باملاء بأنه تبين القنطرة على جنسه القنطرة عل

واحترز عن املاء القليل وإن كان ال تبىن القنطرة عليه ألنه يبىن على جنسه فهذه علة مطردة ال نقض عليها وليس 
ا يناسبه فإنا نعلم أن املاء جعل مزيال للنجاسة فيها خصلة سوى االطراد ويعلم أهنا ال تناسب احلكم وال تستلزم م

خباصة وعلل وأسباب يعلمها اهللا تعاىل وإن مل نعلمها ويعلم أن بناء القنطرة مما ال يوهم االشتمال عليها وال يناسبها 
وقد علم من هذا التقسيم أن الشبه هو الوصف املقارن للحكم املناسب له بالتبغ دون الذات وإن شئت قلت 

تلزم ملا يناسبه وهو الذي نقلوه عن القاضي كما عرفت والذي رأيته يف خمتصر التقريب واإلرشاد من كالمه أن املس
قياس الشبه إحلاق فرع بأصل لكثرة أشباهه لألصل يف األوصاف من غري أن يعتقد أن األوصاف اليت شابه الفرع 

  فيها األصل علة حكم األصل 
 يناسب احلكم إن علم اعتبار جنسه القريب يف اجلنس القريب لذلك احلكم فهو املقالة الثانية أن الوصف الذي ال

الشبه ألنه من حيث كونه غري مناسب يظن عدم اعتباره ومن حيث أنه عرف تأثري جنسه القريب يف اجلنس القريب 
ال يكون وإن مل  للحكم مع أن غريه من األوصاف ليس كذلك لظن أنه أوىل باالعتبار وتردد بني أن يكن معتربا أو

يعلم اعتبار جنسه القريب يف اجلنس للحكم فهو الطرد وعلم من هذا التقسيم أن الشبه هو الوصف الذي ال يكون 
  مناسبا للحكم املعلوم اعتبار جنسه القريب يف اجلنس القريب للحكم 

جوبه يف مقابلة الوطىء إال أن ومثال هذا إجياب املهر باخللوة على القدمي فإن اخللوة ال تناسب وجوب املهر ألن و



جنس هذا الوصف وهو كون اخللوة مظنة للوطىء معترب يف جنس الوجوب وهو احلكم بتحرمي اخللوة باألجنبية 
واعلم أن تعبري املصنف عن ما ليس مبناسب وال مستلزم للمناسب بالطرد موافق لعبارة اإلمام وأتباعه ومن قبلهم 

   إمام احلرمني والغزايل وغريمها

وعرب عنه اآلمدي بالطردي بزيادة الياء وهو أحسن فإن الطرد عند املصنف من مجلة طرق العلة كما سيأيت إن شاء 
  اهللا تعاىل 

قال واعترب الشافعي رضي اهللا عنه املشاهبة يف احلكم وابن علية يف الصورة واإلمام ما يظن استلزامه ومل يعترب 
  القاضي مطلقا 

حجة واخلالف فيه مع القاضي أيب بكر والصريف وأيب إسحاق املروزي وأيب إسحاق املختار أن قياس الشبه 
الشريازي فإهنم مل يعتربوه وأنكروا حجيته ولكن النقل عن الصرييف وأيب إسحاق املروزي يف خمتصر التقريب 

قائلون بأنه حجة واإلرشاد أه هو عند القاضي صاحل ألن يرجح به كما ذكر يف باب ترجيح العلل من التقريب مث ال
اختلفوا يف أنه فيماذا يعترب فاعترب الشافعي رضي اهللا عنه املشاهبة يف احلكم وهلذا احلق العبد املقتول بسائر 

اململوكات يف لزوم قيمته على القائل جبامع إن كل واحد منهما يباع ويشتري ومن أمثلته أن نقول يف الترتيب يف 
لترتيب فيها مستحقا أصله الصالة فاملشابه يف احلكم الذي هو البطالن باحلدث الوضوء عبادة يبطلها احلدث فكان ا

  وال تعلق له بالترتيب وإمنا هو جمرد شبه ومنها األخ ال يستحق النفقة على أخيه ألنه ال حيرم منكوحة 
احلكم ومقتضى ذلك أحدمها على اآلخر فال يستحق النفقة كقرابة بين العم واعترب ابن علية املشاهبة يف الصور دون 

قتل احلر بالعبد وهذا ما نقله إمام احلرمني يف الربهان عن أيب حنيفة يف احلاقة التشهد الثاين باألول يف عدم الوجوب 
حيث قال تشهد فال جيب كالتشهد األول فكذلك قوله يقتل احلر بعبد الغري وعن أمحد أيضا يف احلاقة اجللوس 

  ل أحد اجللوسني يف الصالة فيجب كاجللوس األخري األول بالثاين يف الوجوب حيث قا
وقال اإلمام املعترب حصول املشاهبة فيما يظن أنه مستلزم لعلة احلكم أو علة للحكم فمىت كان كذلك صح القياس 

سواء كانت املشاهبة يف الصورة أو املعىن واعلم أن صاحب الكتاب مل يصرح بذكر قياس علية األشباه وهو أن 
  مترددا بني أصلني ملشاهبته هلما فيلحق بأحدمها ملشاهبته يف أكرب  يكون الفرع

صفات مناط احلكم ولعله ظنه قسما من قياس الشبه أو هو هو وهو ظن صحيح فالناس فيه على هذين 
االصطالحني ومل يقل أحد أنه قسم للشبه بل أما قسم منه أو هو هو وحينئذ يكون قضية كالم املصنف بقوله ومل 

  القاضي مطلقا أن اخلالف جار فيه يعترب 
وهذا الذي اقتضاه كالم املؤلف صحيح واقتضاه كالم غريه وقد صرح به القاضي يف خمتصر التقريب واإلرشاد 

إلمام احلرمني والذي حتصل يل من كالمه يف هذا الكتاب أن يف قياس الشبه مذاهب أحدها بطالنه والثاين اعتباره مث 
افعي رضي اهللا عنه وال يكاد يصح عنه مع علو رتبته يف األصول وهذا الذي قاله القاضي قال إن ذلك يؤثر عن الش

قاله الشيخ أبو إسحاق يف شرح اللمع وقال كالم الشافعي متأول حممول على قياس العلة فإنه ترجح بكثرة األشباه 
على أنه ال يصار إليه مع إمكان وجيوز ترجيح العلل بكثرة األشباه مث قال القاضي وأمجع القائلون بقياس الشبه 

  املصري إىل قياس العلة والثالث أنه ال يعمل بالشبه إال بشرطني 
أحدمها ما ذكرناه من عدم إمكان املصري إىل قياس العلة والثاين أن جيتذب الفرع أصالن فيلحق بأحدمها بعلية 

 األشباه الراجعة إىل الصفة وذهب آخرون إىل األشباه قال ومما اختلفوا فيه أن قال بعضهم األشباه احلكيمة أوىل مث



أنه ال فرق بينهما وهذا مذهبان مل يتقدم هلما حكاية ألن الذي تقدم أن الشافعي يعترب احلكم وغريه الصورة واإلمام 
وىل ما يظن استلزامه وهذان القوالن متفقان على اعتبار احلكم والصفة وإمنا اخلالف عند القائلني هبما يف أن احلكم أ

  وأهنما مستويان وهلما حيصل يف قياس الشبه سبعة مذاهب 
أحدمها بطالنه والثاين اعتباره يف احلكم مث الصورة والثالث اعتباره فيها على حد سواء والرابع اعتباره يف احلكم 

شباه دون فقط واخلامس اعتباره يف الصورة فقط والسادس فيما يظن استلزامه للعلة والسابع اعتبار قياس عليه األ
غريه ورأيت نص الشافعي رضي اهللا عنه عليه يف األم يف باب اجتهاد احلاكم وهو باب األفضية وقيل باب التثبيت 

  يف احلكم وغريه قال رضي 

اهللا عنه ما نصه والقياس قياسان أحدمها يكون يف معىن فذاك الذي ال حيل ألحد خالفه مث قياس أن يشبه الشيء 
شيء من األصل غريه فيشبهه هذا هبذا األصل ويشبه غريه قال الشافعي وموضع الصواب بالشيء من األصل وال

فيه عندنا واهللا أعلم أن ينظر فأيهما كان أوىل بشبهة صريه إليه أن أشتبه أحدمها يف خصلتني واآلخر يف خصلة أحلقه 
األم من أجزاء تسعة واعلم أن  بالذي هو أشبه يف خصلتني انتهى هذا لفظه حبروفه وهذا الباب يف جملد ثامن من

القاضي بني قياس الشبه على أن املصيب واحد من اجملتهدين أو كل جمتهد مصيب وقال إن كنت تذب عن القول 
  بأن املصيب واحد من اجملتهدين 

فاألوىل بك أبطال قياس الشبه وإن قلنا بتصويبهم فلو غلب على ظن اجملتهد حكم من قضية اعتبار األشباه فهو 
أمور به قطعا عند اهللا تعاىل قال إمام احلرمني وأول ما يعين القاضي إىل أن رد قياس الشبه والقول به ال يبلغ إىل م

القطع وهو من مسائل االحتمال قال وهذا فيه نظر عندنا فإن األليق مبا مهده من األصول إن يقال كلما آل إىل 
ما قاله من أن اجملتهد مأمور مبا غلب على ظنه سديد فيما رامه  إثبات دليل من األدلة فيطلب فيه القطع قال على إن

فأنار مبا نقول أن اجملتهد املتمسك بضرب من القياس إذا غلب على ظنه شيء ويف احلادثة نص مل يبلغه فهو مأمور 
رمني مل يوافق قطعا مبا أدى إليه اجتهاده وإن كان القياس يف خمالفة النص مردود انتهى قلت وحاصل هذا أن إمام احل

القاضي على أن املسألة ظنية ووافقه على البناء على مسألة تصويب اجملتهدين على تقدير ثبوت كوهنا ظنية ويف هذا 
البناء على هذا التقدير أيضا نظر فإن قياس الشبه إن كان باطال فكيف يغلب على ظن اجملتهد حكم مستند إليه مع 

مبا هو مبين على باطل وإن فرض حصول ظن مستند إليه فال عربة به لبنائه  كونه عنده باطال وكيف جيوز له العمل
على فاسد وإن كان قياس الشبه صحيحا فهو معمول به كسائر األدلة من غري تعلق بتصويب اجملتهدين وقول إمام 

النص مردودا من  احلرمني إذا غلب على ظنه شيء ويف احلادثة نص مل يبلغه فهو مأمور به وإن كان القياس يف مقابلة
  غري ما حنن فيه ألن الذي غلب على ظنه حكم مستند إىل اجتهاده ومل يبلغه النص فغلب على 

ظنه أن االجتهاد الذي جاء به دليل جيب عليه العمل به خبالف قياس الشبه فإنه يظن بطالنه فكيف يستند إليه أو 
  يبين اجتهاده عليه 

  بت احلكم قالوا ما ليس مبناسب فهو مردود باإلمجاع قلنا ممنوع قال لنا أنه يفيد ظن وجود العلية فيث
واحتج على أن قياس الشبه حجة بأنه يفيد ظن وجود العلية إما على تفسري املنقول عن القاضي فألنه مستلزم 
كم للمناسب وإما على الثاين فألنه ملا أثر جنس الوصف يف جنس احلكم دون غريه من األوصاف أفاد ظن إسناد احل

إليه وإذا ثبت كونه مفيدا لظن وجب العمل به واحتج القاضي بأن الشبه ليس مناسبا وغري املناسب مردود باإلمجاع 
فال يعترب وأجاب باملنع فإن ما ليس مبناسب ينقسم إىل الشبه وغريه والشبه غري مردود باإلمجاع وهو حمل النزاع 



الشبه إن األشباه اليت احلق الفرع هبا إن كانت علة يف األصل وذكر القاضي من وجوه االحتجاج للقائلني ببطالن 
فذاك إذا كان قياس علة ال شبه وإن مل يكن فما وجه إحلاق الفرع بأشباه مل جيب هلا يف األصل ولو ساغ ذلك لساغ 

  أن جيمع بينهما من غري وصف أصال 
ق ويبىن على هذا مسائل منها لو قال عينك فروع األول الظهار لفظ حمرم وهو كلمة زور فيدور بني القذف والطال

طالق طلقت كيدك وجسمك ومجيع األجزاء ولو قال لرجل زنت عينك وما أشبه ذلك من األعضاء دون الفرج 
فإنه يف هذا الباب صريح فاملذهب أنه كناية وقيل صريح أيضا ولو قال المرأته أنت علي كعني أمي فإن أراد 

الظهار فظهار على املذهب وإن أطلق فعلى أيهما حيمل وجهان أرجحهما أنه حيمل الكرامة فليس بظهار وأن أراد 
على اإلكرام ويتجه أن يقال إمنا جرى الوجهان هنا يف حالة اإلطالق لتردد الظهار بني مشاهبة الطالق والقذف 

ى اإلكرام وال جيعل فقضية مشاهبته للطالق أن حيمل اإلطالق هنا على الظهار ومقتضى مشاهبته للقذف أن حيمل عل
  صرحيا يف الظهار 

  والثاين زكاة الفطر تتردد بني املؤنة والقربة 

  الثالث الكفارة تردد بني العبادة والعقوبة 
الرابع احلوالة تردد بني االستيفاء واالعتياض فإذا تناقض حكم الشائبتني ومل ميكن إجالء الواقعة عن أحد احلكمني 

بتني ومل يظهر معىن مناسب يف أحد الطرفني ينبغي أن حيكم باألغلب األشبه وأما ما وظهر دليل ترجيح إحدى الشائ
يتفرع على تردد هذه األبواب بني معانيها فكثري ال نطيل بذكره ويف كتابنا األشباه والنظائر متمه اهللا تعاىل منه ما ال 

  مزيد على حسنه وال مطمع للطالب يف اإلحاطة بأكثر منه 
يشبه اليمني والشهادة ولفظهما فيه وهو مركب منهما فليس ميينا حمضا فإن ميني املدعي ال يقبل اخلامس اللعان 

واملالعن مدع وليس بشهادة حمضة فإن الشاهد يشهد لغريه وهو إمنا شهد لغريه وهو إمنا يشهد لنفسه وينبين على 
يمني وقال األصحاب بصحة لعاهنما ألن ذلك لعان الذمي والرقيق فإهنما ليسا من أهل الشهادة وأن صحت منهما ال

  املعروف عندهم أن اللعان ميني مؤكدة بلفظ الشهادة وقيل هو ميني فيها شوب الشهادة 
السادس اجلنني يشبه بعض أعضاء األم يف احلكم ألنه يتبعها يف البيع املطلق واهلبة وحنوها ويشبه إنسانا منفردا يف 

إذا قال بعتك هذه اجلارية إال محلها فعلى األول يبطل البيع كاستثناء عضو من الصورة ألنه مستقل باحلياة واملوت ف
األعضاء وعلى الثاين يصح كما لو قال بعتك هذه الصيعان إال هذا الصاع واملذهب فيما إذا استثىن محلها أنه ال 

  يصح البيع وقيل وجهان 
ه وهو يفيد ظنا وقيل قطعا وقيل ال ظنا وال قال السادس الدوران وهو أن حيدث احلكم حبدوث وصف وينعدم بعدم

  قطعا 
عرف الدوران حبدوث احلكم حبدوث الوصف وانعدامه بعدمه فذلك الوصف يسمى مدارا واحلكم دائرا واملراد 

باحلكم تعلقه عند من جيعل التعلق حادثا ومنهم املصنف مث قول املصنف حيدث حبدوثه وينعدم بعدمه عبارة فيها نظر 
حلكم بثبوته هو كونه علة فكيف تستدل به على علية الوصف لثبوت احلكم وقد سبق الغزايل إىل هذه ألن ثبوت ا

  العبارة 

وقال هذا هو الدوران الصحيح وأما ثبوته عند ثبوته وعدمه عند عدمه ففاسد واعترض عليه ملا ذكرناه والعبارة 
  احملررة ما زعم الغزايل فسادها مث الدوران يقع على وجهني 



حدمها أن يقع يف صورة واحد كالتحرمي مع السكر يف العصري فإنه ملا مل يكن مسكرا مل يكن حراما فلما حدث أ
السكر فيه وجدت احلرمة مث ملا زال السكر بصريورته خال صار حالال فيدل على أن العلة يف حترميه السكر ومثل 

م ال ربا فيه فإذا عقد احلب فيه صار مطعوما احلب جيري فيه الربا وهو مأكول فإذا زرع صار قصيال غري مطعو
  وعاد الربا فيه فيدل على أن علية الربا فيه الطعم 

والثاين أن يوجد يف صورتني وهو كوجوب الزكاة مع ملك النصاب تام يف صورة أحد النقدين وعدمه مع عدم 
ذكرناه واختلف األصوليون يف إفادة  شيء منها كما يف ثياب البذلة واملهنة حيث ال جيب فيها الزكاة لفقد شيء مما

الدوران العلية فذهب اجلمهور كإمام احلرمني وغريه ونقله عن القاضي أيب بكر بعضهم وليس بصحيح عنه إىل 
إفادته ظن العلية بشرط عدم املزاحم وهو اختيار اجلدليني واإلمام وأتباعه ومنهم املصنف فذهب بعض املعتزلة إىل 

  وذهب الباقون إىل أنه ال يفيد ظن العلية وال يقينها وهو اختيار اآلمدي أنه يفيد يقني العلة 
  قال إمام احلرمني وذهب القاضي أبو الطيب الطربي إىل أنه أعلى املسالك املظنونة وكاد يدعي افضاه إىل القطع 

فاألصل عدمه وأيضا  قال لنا أن احلادث له علة وغري املدار ليس بعلة ألنه إن وجد قبله فليس بعلة للتخلف وإال
علية بعض املدارات مع التخلف يف شيء من الصور ال جتتمع مع عدم علية بعضها ألن ماهية الدوران إما أن يدل 

  على علية املدار فيلزم عليه هذه املدارات أو يدل فيلزم عدم علية تلك للتخلف السامل عن املعارض 
  بأن املدلول قد ال يثبت ملعارض  واألول ثابت فانتفى الثاين وعورض يف مثله وأجيب

  استدل على علية الدوران بوجهني 
  أحدمها أن احلكم ال بد له من علة على ما تقرر فتلك العلة إما املدار أو غريه 

الثاين باطل ألن ذلك الغري إن كان موجودا قبل احلكم لزم ختلف احلكم عن العلة وهو خالف األصل وإن مل يكن 
علة لذلك احلكم إذ ذاك واألصل بقاؤه على ما كان عليه عدم من عليته فيحصل ظن عدم  موجودا قبله مل يكن

عليته باستصحاب هذا األصل وحبصول هذا الظن حيصل ظن علية املدار إذ ليس غريه فإن قلت كما دار احلكم مع 
ومتتنع اإلضافة إىل ذلك الوصف وجودا وعدما كذلك دار مع تعينه وحصوله يف ذلك احملل فيحصل املزاحم حينئذ 

الوصف أو يقال جمموع الوصف مع التعني واحلصول يف احملل عمال بالدورانني وحينئذ ال جيوز تعديته عن ذلك احملل 
قلت التعني واحلصول يف احملل أمران عدميان إذ لو كانا وجوديني لزم أن يكون للتعني تعني آخر وللحصول يف احملل 

التعيني حينئذ لسائر التعيينات يف كونه تعينا وامتيازه عنها خبصوصية وكذا  حصول آخر فيتسلل ضرورة مشاركة
احلصول يف احملل فإنه حينئذ يكون له حصول يف احملل إذ ليس هو جبوهر قائم بنفسه وهو معلوم بالضرورة فيكون له 

هلا كذا ذكر السؤال  حصول يف احملل فثبت أهنما أمران عدميان حينئذ ال جيوز أن يكونا جزئي علة وال مزامحا
واجلواب ولك أن تقول املختار عند صاحب الكتاب كما صرح به يف الطوالع أن التعني أمر وجودي فالسؤال وارد 

عليه وقد استدل على كونه وجوديا أنه جزء من املعني املوجود إذ املوجود ليس هو املاهية الكلية بل املعينة وكلما 
ل أن يقول إن أريد باملعني معروض التعني فيمنع أن التعني جزؤه وإن كان املراد هو جزء املوجود فهو موجود ولقائ

به املركب من العارض واملعروض فيمنع أنه موجود يف اخلارج على أن هذا العلم ليس موضع البسط يف مسألة 
ابتداء هذا احلكم ال  التعني واعترض النقشواين على هذا الدليل بأوجه أخر منه أنه ال خيتص بصورة الدوران بل قيل

بد له من علة حادثة وما كان موجودا قبل هذا احلكم ال يصلح علة له للتخلف املذكور فوضح أن العلة اليت هي 
  غري هذا الوصف مل تكن موجودة قبل هذا احلكم فوجب بقاؤها على العدم باالستصحاب فتعني كون هذا الوصف 



ران ومنها أنه ميكن معارضته بأن يقال ليس هذا الوصف علة ألنه إن علة فهذه طريقة مستقلة ال حيتاج إىل الدو
  وجد قبل هذا احلكم ال يكون علة للتخلف وإن مل يوجد قبله ال يكون علة أيضا ألن األصل استمراره على العدم 

  ومها اعتراضان صحيحان وأجاب عنهما بعض الشراح احملصول مبا ال أرتضيه 
لية الدوران أن علية بعض املدارات للحكم الدائر عنه يف شيء من صور الدوران ال الوجه الثاين مما يدل على ع

جيتمع مع عدم علية بعض املدارات للدائر ويلزم من انتفاء ثبوت علية مجيع املدارات للدائر وذلك ألن ماهية 
  الدوران من حيث هي إما أن تدل على علية املدار للدائر 

ات اليت فرضنا عدم عليتها الوجود ماهية الدوران فيها فيكون مجيع املدارات علة أوال فإن دلت لزم علية املدار
الشتراكها يف وجود ماهية الدوران وإن مل تدل لزم علية البعض الذي فرضنا عليته وختلف الدائر عنه يف صورة من 

الذي هو داللة ماهية صور الوجود املقتضى لعدم العلية وهو ختلف الدائر عن املدار مع سالمته عن املعارض 
الدوران على العلية إذ الغرض ماهية الدوران ال يدل على العلية فال يعارض وهذا خبالف ما لو دلت ماهية الدوران 
على العلية إذا كانت تعارض التخلف القتضائه عدم العلية فوضح أن علية بعض املدارات مع التخلف ال جيتمع مع 

  عدم علية بعضها 
علية بعض املدارات مع التخلف يف صورة من صوره ثابت فإن تناول السقمونيا علة لإلسهال مع لكن األول وهو 

ختلفه عنه بالنسبة إىل بعض األشخاص يف بعض األوقات فينتفي الثاين وهو عدم علية بعض املدارات للدائر وهو 
عدم علية تلك على التقدير الثاين املطلوب وإمنا قيد املصنف علية بعض املدارات بالتخلف املذكور ليحتج به على 

وهو عدم داللة ماهية الدوران على العلية قوله وعورض أي عورض هذا الدليل الثاين مبثله وتقرير املعارضة أن يقال 
  علية بعض املدارات مع التخلف يف شيء من صوره مع عدم علية البعض مما ال جيتمعان 

لية ذلك البعض املفروض عدم عليته كما تقدم وإن مل يدل لزم علية ألن ماهية الدوران إن دلت على العلية لزم ع
  البعض املفروض كونه علة كما عرفت 

لكن الثاين ثابت وهو عدم علية البعض ألن األبوة مع النبوة والعلم مع املعلوم واجلزء األخري من العلة املركبة مع 
ما وال علة وال معلوم وإذا ثبت الثاين انتفى األول وهو املعلول ونظائرها من األشياء املتالزمة تدور وجودا أو عد

  علية البعض ويلزم منه عدم علية مجيع املدارات للتنايف بني علية البعض وعدم علية البعض اآلخر وذلك هو املطلوب 
الصور أن وأجاب عن هذه املعارضة بأن غاية ما يلزم مما ادعيناه من علية مجيع املدارات للدائر مع التخلف يف بعض 

يوجد الدليل بدون املدلول وهذا أمر ال بدع فيه فإن املدلول قد يتخلف ملانع وأما ما قلتموه من عدم علية املدارات 
  فيلزم منه أن يوجد املدلول بدون الدليل وهو حمال 

  قال قيل الطرد ال يؤثر والعكس مل يعترب قلنا يكون للمجموع ما ليس ألجزائه 
دوران وتقريرها أنه مركب من الطرد وهو ترتب وجود الشيء على وجود غريه والعكس وهو هذه شبهة ملن منع ال

ترتب عدمه على عدم غريه وكل منهما ال يدل على العلية أما الطرد فألن حاصله يرجع إىل سالمة الوصف عن 
ذلك صحته  النقص وسالمته عن مفسد واحد ال يوجب سالمته عن كل مفسد ولو سلم عن كل مفسد مل يلزم من

فإنه كما يعترب عدم املفسد يعترب وجود املقتضى للعلية والطرد من حيث هو طرد ال يشعر بالعلية بل بعدم النقص 
  فال يفيد العلية والعكس غري معترب يف العلل الشرعية فمجموعها أيضا كذلك 
موع فإنه جيوز أن يكون للهيئة وأجاب بأنه ال يلزم من عدم داللة كل واحد منهما على االنفراد عدم داللة اجمل



  االجتماعية ما ليس لكل واحد من األجزاء أال ترى أن كل واحد من أجزاء العلة ليس بعلة مع أن اجملموع علة 
  وهذا ما أجاب به إمام احلرمني يف الربهان بعد أن ذكر أن الشبهة املذكورة 

 وقال من زعم أن جمموعها ال يغلب على الظن من فن التشدق والتفيهق الذي يستدل به من ال يعد من الراسخني
  انتصاب ما اطرد وانعكس علما فقد انتسب إىل العناد 

قال السابع التقسيم احلاصر كقولنا والية االجبار إما أن ال تعلل بالبكارة أو الصغر أو غريمها والكل باطل سوى 
سلم الثيب أحق بنفسها والرب غري احلاصر مثل أن الثاين واألول والرابع لإلمجاع والثالث لقوله صلى اهللا عليه و 

يقول علة حرمة الرىب إما الطعم أو الكيل أو القوت فإن قيل ال علة هلا أو العلة غريها قلنا قد بينا أن الغالب على 
 األحكام تعليلها واألصل عدم غريها من طرق العلة التقسيم احلاصر والتقسيم الذي ليس حباصر ويعرب عنهما بالسرب

والتقسيم ألن الناظر يف العلة يقسم الصفات وخيترب صالحية كل واحد منها للعلية والسرب يف اللغة االختبار مث 
التقسيم إما أن يكون دائرا بني النفي واإلثبات وهو التقسيم املنحصر أو ال يكون كذلك وهو التقسيم املنتشر وإليه 

ل فهو إلفادته العلم حجة يف العمليات والعمليات من غري اختالف أشار املصنف بقوله والسرب غري احلاصر أما األو
إن كان الدليل الدال على نفي علته ما عدا الوصف املعني فيه قطعيا أيضا وإال فهو والقسم الثاين حجة يف العمليات 

ال والثاين باطل إلفادته الظن دون العلميات وطريق إيراد النوع األول أن يقال احلكم إما أن يكون معلال بعلة أو
فتعني األول وتلك العلة أما الوصف الفالين أو غريه والثاين باطل ونذكر على ذلك دليال قاطعا وحصول هذا 

القسم يف الشرعيات عسر جدا ومثل املصنف للتقسيم احلاضر يف الشرعيات بقولنا والية اإلجبار على النكاح إما 
علة البكارة أو الصغر أو غريمها وما عدا القسم الثاين من األقسام باطل أن تعلل أو ال تعلل وحينئذ فإما أن تكون ال

  أما األول وهو عدم تعليلها مطلقا والرابع وهو تعليلها بغري البكارة والصغر فباإلمجاع 
  وأما الثالث فألهنا لو عللت بالصغر لثبت على الثيب الصغرية لوجود الصغر 

سلم الثيب أحق بنفسها أخرجه مسلم ولفظه األمي ومثل للتقسيم املنتشر  فيها وهو باطل لقوله صلى اهللا عليه و
وهو الذي ليس حباصر بقولنا علة حرمة الربا فيما عدا النقدين من الربويات إما الطعم أو الكيل أو القوت والثاين 

لسلم علق احلكم باسم والثالث باطالن فتعني أن تكون العلة الطعم والدليل على بطالن الثاين والثالث أنه علية ا
الطعام يف قوله الطعام بالطعام وهو مشتق من الطعم واحلكم املعلق باالسم املشتق معلل مبا منه االشتقاق وهذا دليل 

على أن غري الطعم ليس بعلة وهو صاحل ألن يكون دليال أصليا على علية الطعم من غري نظر إىل طريقة الرب 
االستدالل بالتقسيم املنتشر ال نسلم أن حترمي الربا معلل ولئن سلمنا أنه معلل فال  والتقسيم فإن قيل يف االبراد على

  نسلم احنصار العلة فيما ذكرمت جلواز أن تكون العلة غري هذه الثالثة 
وأجاب املصنف عن األول بأنا بينا فيما سبق أن الغالب أحكام اهللا تعاىل معللة مبصاحل العباد تفضال منه وإحسانا 

ق هذا احلكم بالغالب وعن الثاين بأن األصل عدم علة آخرى غري األمور املذكورة واستصحاب هذا األصل فيلح
كاف يف حصول الظن بعلية أحدها وقد صرح إمام احلرمني يف كتاب األساليب بأن الرب والتقسيم ال حيتج به إال أن 

عينة ومتحدة مث يبطل ما عدا الوصف املدعى قام الدليل على أن احلكم معلل وأن العلة منحصرة يف أحد أوصاف م
  علة فيثبت حينئذ علية ذلك الوصف وهذا هو املختار 

قال الثامن الطرد وهو أن يثبت معه احلكم فيما عدا التنازع فيه فيثبت فيه إحلاقا للفرد باألعم األغلب وقد قيل 
  يكفي مقارنته يف صوره وهو ضعيف 



مناسبا وال مستلزما للمناسب وإذا كان احلكم حاصال مع الوصف يف مجيع  الطرد هو احلكم الذي مل يعلم كونه
الصور املغايرة حملل النزاع يف حصوله فيه هذا هو املراد من اإلطراد على قول األكثر واختلف من قال حبجية 

  الدوران يف حجية الطرد فذهب املعتربون من النظار إىل أن التمسك به باطل 
اهى القاضي يف التغليظ على من يعتقد ربط أحكام اهللا تعاىل به وذهب طوائف من أصحاب أيب قال إمام احلرمني وتن

  حنيفة إىل أنه حجة وإليه مال 

اإلمام وجزم به املصنف وقال الكرخي هو مقبول جدال وال يسوغ التعويل عليه عمال وال الفتوى به وبالغ قوم 
م مقارنا له ولو يف صورة واحدة قال صاحب الكتاب وهو وقالوا يكفي يف علية الوصف الطردي أن يكون احلك

  ضعيف وسنبني وجه ذلك إن شاء اهللا تعاىل 
واحتج املصنف على أنه حجة بأن احلكم إذا ثبت فيما عدا صورة النزاع مع الوصف ووجه الوصف يف صورة 

على إحلاق لنادر بالغالب وهذا  النزاع لزم ثبوت احلكم معه فيه إحلاقا للمفرد باألعم األغلب فإن االستقراء يدل
معتصم ضعيف فإنه إن أريد باالستقراء إحلاق كل نادر بالغالب يف مجيع األشياء فهو ممنوع ملا يرد عليه من النقوض 
الكثرية وألن من مجلة تلك الصور حمل النزاع ولو ثبت هذا احلكم يف حمل النزاع الستغىن عن هذه املقدمة وإن أريد 

الصور كذلك فال يلزم من تسليمه شيء وإن أريد به أنه كذلك فيما عدا حمل النزاع فيصعب إثباته به أنه يف بعض 
ملا ذكرناه من النقوض ولو سلم فلقائل أن يقول مل يلزم فيما حنن فيه إحلاق النادر بالغالب وهل هذا إال إثبات الطرد 

  لى ظننا أنه يف مجيع صور الوصف كذلك بالطرد ولو سلمنا أنا إذا رأينا حكما يف أغلب صور وصف يغلب ع
فلقائل أن يقول املعلوم فيما حنن فيه يف أغلب الوصف إمنا هو مقارنة احلكم مع الوصف ال كون احلكم معلال بذلك 

الوصف فإن هذا غري معلوم يل وال يف صورة واحدة وال يلزم من علية االقتران كونه علة للحكم ولو لزم ذلك ملا 
  ه علة للحكم أوىل من احلكم بأن يكون الوصف كان الوصف بكون

واحتج من أبطله بوجوه أوجهها أن أقيسة املعاين مل تقتض األحكام ألنفسها وإمنا تعلق هبا الصحابة إذا عدموا متعلقا 
من الكتاب والسنة فإمجاعهم على ذلك ومستند العمل باألقيسة الصحيحة كما سبق والذي حتقق لنا من مسالكهم 

ىل املصاحل واملراشد واالستحثاث على اعتناق حماسن الشرع فأما األحكام بطرد ال يناسب احلكم وال يثري النظر إ
  شبها فلم يثبت عنهم االعتماد عليه بل نظرهم إىل ما ذكرناه دليل على أهنم كانوا يأبونه وال يرونه ولو كان الطرد 

  طيل بالرد على القائل بالطرد ففي هذا الدليل مقنع مناطا ألحكام اهللا تعاىل ملا أمهلوه وال عطلوه ولسنا ن
وقد قال القاضي واألستاذ من طرد عن غريه فهو جاهل غيب ومن مارس قواعد الشرع واستجاز الطرد فهي هازئ 
بالشريعة مستهني بضبطها مشري إىل أن األمر إىل القائل كيف أراد وإذا وضح بطالن القول بالطرد بأن فساد قول 

  لو يف صورة واحدة بطريق األول من يكفي و
وقد قال املصنف إنه ضعيف مع قوله بالطرد وهذا صحيح ألن القائل بالطرد يستند إىل ضرب من الظن وهو 
حصول التكرار والصورة الواحدة ال تكرار فيها فمن أين الظن وأما الكرخي فقد ناقض لقوله كما قال إمام 

حكام الشريعة واجلدال استياقها على أحسن ترتيب وأقربه إىل املقصود احلرمني فإن املناظرة مباحثة عن مأخذ أ
وليس يف أبواب اجلدل ما يسوغ استعماله يف النظر مع االعتراف بأنه ال يصح أن يكون مناطا حلكم وغاية املعترض 

جلاجا  أن يثبت ذلك فيما متسك به خصمه فإن اعترف به فقد كفى املؤونة وعاد الكالم ونكدا وعنادا وأضحى
  وخرج عن كونه حجاجا 



قال التاسع تنقيح املناط بأن يبني إلغاء الفارق وقد يقال العلة أما املشترك أو املميز والثاين باطل فثبت األول وال 
  يكفي أن يقال حمل احلكم أما املشترك أو املميز األصل ألنه ال يلزم من ثبوت احملل ثبوت احلكم 

ليه بإلغاء الفارق يسمى تنقيح املناط وهو أن يقال ال فرق بني الفرع واألصل إال إحلاق املسكوت عنه باملنصوص ع
كذا وكذا وذلك ال مدخل له يف احلكم البتة فيلزم اشتراكهما يف احلكم الشتراكهما يف املوجب له ومثاله قياس 

وم عليه الباقي بأنه ال فارق األمة على العبد يف السراية يف قوله صلى اهللا عليه و سلم من اعتق شركا له يف عبد ق
بني األمة والعبد إال الذكورة وهو ملغى باإلمجاع إذ ال مدخل له يف العلية وهذا هو الذي تسميه احلنفية باالستدالل 

ويفرقون بينه وبني القياس بأن خيصوا اسم القياس مبا يكون اإلحلاق فيه بذكر اجلامع الذي ال يفيد إال الظن 
  ن اإلحلاق فيه بإلغاء الفارق الذي يفيد واالستدالل مبا يكو

القطع حىت اجروه جمرى القطعيات يف النسخ به ونسخه فيجوز والزيادة عن النص به ومل جيوزوا نسخه خبرب الواحد 
واحلق أن تنقيح املناط قياس خاص مندرج حتت مطلق القياس وكل من القياسني أعين ما يلحق فيه بذكر اجلامع 

يكون ظنيا وهو الغالب إذ قلنا يقوم القاطع على أن اجلامع علة أو أن ما به االمتياز ال مدخل له  وبالغاء الفارق قد
يف العلية وقد يكون قطعيا بأن يوجد ذلك نعم حصول القطع فيما فيه اإلحلاق بإلغاء الفارق أكثر من القسم اآلخر 

  لكن ليس ذلك فرقا يف املعىن بل يف الوقوع 
 إيراد تنقيح املناط هذا احلكم ال بد له من علة كما تقدم وهي إما املشترك بني األصل والفرع وأعلم أنه قد يقال يف

كالرق يف املثال الذي ذكرناه أو املختص باألصل كالذكورة والثاين باطل ألن الفارق ملغى فتعني األول فيلزم ثبوت 
طريقة السرب والتقسيم قلت كذا قال اإلمام احلكم يف الفرع لثبوت عليته فيه فإن قلت هذه الطريقة بعينها هي 

ولكن ميكن أن يفرق بينهما بأن السرب والتقسيم ال بد فيه من تعيني اجلامع واالستدالل على العلية وأما هذا فال 
جيب فيه تعيني العلة ولكن ضابطه أنه ال حيتاج إىل التعرض للعلة اجلامعة بل يتعرض للفارق ويعلم أنه ال فارق إال 

وال مدخل له يف التأثري مثل من أعتق شركا له يف عبد كما أوضحناه كقوله صلى اهللا عليه و سلم أميا رجل كذا 
مات أو أفلس فصاحب املتاع أحق مبتاعه فاملرأة يف معناه وقوله تعاىل فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب 

ه مال فماله للبائع إال أن يشرطه املبتاع فاجلارية يف فالعبد يف معناها وقوله صلى اهللا عليه و سلم من باع عبدا ول
معناه وقوله صلى اهللا عليه و سلم يف موت احليوان يف السمن أنه يراق املائع ويقور ما حوايل اجلامد فإن العسل 
عن  وكل جامد يف معناه وال يكفي أن يقال يف إيراده هذا احلكم ال بد له من حمل وهو إما املشترك أو مميز األصل

  الفرع 

والثاين باطل ألن الفرق ملغى فوجب أن يكون حمله املشترك ويلزم ثبوت احلكم يف الفرع ضرورة حصوله يف 
األصل وذلك ألنه ال يلزم من وجود احملل وجود احلال فيه ومثاله قول احلنفي وجوب كفارة اإلفطار له حمل وهو 

  وص الوقاع إما املفطر بالوقائع خبصوص الوقاع أو املفطر ال خبص
واألول باطل ألن خصوص الوقاع ملغى كخصوص القتل بالسيف يف وجوب القصاص فتعني الثاين فتجب الكفارة 
على من أفطر باألكل فنقول سلمنا أن املفطر باألكل يصدق عليه أنه مفطر لكن ال يلزم من ثبوت احلكم يف املفطر 

ويل يصدق الرجل الطويل ضرورة كون الرجل جزء من ثبوته يف كل مفطر وهذا كما أنه إذا صدق هذا الرجل ط
  هذا الرجل واستلزام حصول املركب حصول املفرد وال يلزم منه صدق كل رجل طويل 

فائدة قد اقتصر املصنف على ذكر تنقيح املناط دون حتقيق املناط وختريج املناط وحنن ال نطيب قلبا بإخالء هذا 



بينهما وبني تنقيح املناط فنقول أما تنقيح املناط فقد عرفت أنه االجتهاد يف  الشرح عن الكالم فيهما ليحصل التفرقة
تعيني السبب الذي ناط التنازع احلكم به وأضافه إليه ونصبه عالمة عليه حبذف غريه من األوصاف عن درجة 

النزاع كاالجتهاد  االعتبار وأما حتقيق املناط فهو أن يتفق على علية وصف بعض إمجاع وجيتهد يف وجودها يف صورة
يف تعيني اإلمام بعد ما علم من إجياب نصب اإلمام وكذا تعيني القضاة والوالة وكذا يف تقدير التعزيزات وتقدير 

  الكفاية يف نفقة القريب 
وإجياب املثل يف قيم املتلفات وأروش اجلنايات وطلب املثل يف جزاء الصيد فإن مناط احلكم يف نفقة القريب الكفاية 

ك معلوم بالنص إما أن الرطل كفاية هلذا الشخص أم ال فيدرك بقول املقومني وهو مبىن على الظن والتخمني وذل
  وينتظم هذا االجتهاد بأصلني 
  أحدمها أنه ال بد من الكفاية 

  والثاين أن الرطل قدر الكفاية فيلزم منه أنه الواجب أما األصل األول فمعلوم بالنص واإلمجاع 

بالظن وكذا نقول جيب يف محار الوحش بقرة لقوله تعاىل فجزاء مثل ما قتل من النعم فنقول املثل واجب وأما الثاين ف
والبقرة مثل فإذن هي الواجب فاألول معلوم بالنص وهي املثلية اليت هي مناط احلكم أما حتقيق املثلية يف البقرة 

فرسا فعلية ضمانه والضمان هو املثل يف القيمة  فمعلوم بنوع من املقايسة واالجتهاد وكذلك من أتلف على إنسان
أما كون مائة درهم مثال له يف القيمة فيعرف باالجتهاد ومن هذا القبيل االجتهاد يف القبلة فإنه جيب استقبال جهتها 

ة بالنص أما أن هذه هي جهة القبلة فيعلم باالجتهاد عند تعذر اليقني وكذا العدالة فإن كوهنا مناط قبول الشهاد
معلوم باإلمجاع وحتققها يف كل واحد من الشهود مظنون وكلما علم وجوبه أو جوازه من حيث اجلملة وإمنا النظر 

  يف تعيينه وتقديره 
قال الغزايل وهذا ال خالف فيه بني األمة وهو نوع اجتهاد قال والقياس خمتلف فيه فكيف يكون هذا قياسا وكيف 

ة ألن التنصيص على عدالة األشخاص وقدر كفاية كل شخص حمال فمن يكون خمتلفا فيه وهي ضرورة كل شريع
  ينكر القياس ينكره حيث ميكن التعريف للحكم بالنص احمليط مبجاري احلكم 

وأما ختريج املناط فهو االجتهاد يف استنباطه علة احلكم الذي دل النص واإلمجاع عليه من غري تعرض لبيان علته ال 
و قوله ال تبيعوا الرب بالرب إال مثال مبثل فإنه ليس فيه ما يدل على أن علة حترمي الربا الطعم بالصراحة وال باإلمياء حن

لكن اجملتهد نظر واستنبط العلة بالطرق العقلية من املناسبة وغريها فكأن اجملتهد أخرج العلة من خفاء فلذلك مسى 
را يف النص بل نقح املنصوص وأخذ منه ما يصلح ختريج املناط خبالف تنقيح املناط فإنه مل يستخرجه لكونه مذكو

  للعلية وترك ما ال يصلح قال الغزايل وهذا هو االجتهاد والقياس الذي عظم فيه اخلالف 

قال تنبيه قيل ال دليل على عدم عليته فهو علة قلنا ال دليل على عليته فليس بعلة قيل لو كان علة لتأتى القياس 
  املأمور به قلنا هو دور 

ن طريقان ظن بعض األصوليني أهنما مقيدان للعلية فعقد املصنف هذه اجلملة منبهة على فساد هذا الظن أحدمها هذا
أن يقال مل يقم الدليل على أن هذا الوصف غري علة فيكون علة ألنه إذا انتفى الدليل على عدم عليته ثبت كونه 

تاذ أبو إسحاق هذه الطريقة كما هو حمكى يف خمتصر علة للزوم انتفاء املدلول بانتفاء الدليل وقد اختار األس
التقريب واجلواب أن يعارض هذا مبثله ويقال مل يقم الدليل على عليته فليس بعلة كما ذكرمت وقد بالغ القاضي يف 

  خمتصر التقريب يف الرد على من استدل هبذا الطريق وهذا اجلواب هو حاصل ما ذكره 



تقدير عليته يتأتى معه العمل بالقياس املأمور به وعلى تقدير عدم عليته ال يتأتى  والثاين أن يقال هذا الوصف على
معه ذلك فوجب أن يكون علة لتمكن اإلتيان معه باملأمور به وهذا إيضاح هذا الطريق على الوجه الذي ساقه 

 نفي العلية ال يف املصنف ولو قال إذا كان علة بدل قوله لو كان ألحسن فإن عبارة هذه توهم أن هذا طريق يف
إثباهتا وقد فهم الشريازي شارح الكتاب هذا ومشى عليه وليس جبيد وأجاب املصنف بأن هذا دور ألن تأيت القياس 

  يتوقف على ثبوت العلة فلو أثبتنا العلة به لتوقف ثبوت العلة ولزم الدور واهللا أعلم 
داء الوصف بدون احلكم مثل أن يقول ملن مل يبيت يعري قال الطرف الثاين فيما يبطل العلية وهو ستة النقض وهو إب

  أول صومه عن النية فال يصح فينتقض بالتطوع 
هذا مبدأ القول يف األمور املبطلة للعلية وهي ستة النقض وعدم التأثري والكسر والقلب والقول باملوجب والفرق 

يته يف بعض الصور مع ختلف احلكم عنه األول النقض وهو عبارة عن إبداء الوصف الذي ادعى املستدل حجة عل
  فيها ورمبا يعرب عنه معربون بتخصيص العلة ومثاله قولنا من مل 

يبيت النية تعرى أول صومه عنها فال يصح ألن الصوم عبارة عن إمساك النهار مجيعه مع النية فيجعل العراء عن 
التطوع فإنه يصح من غري تثبيت وأمثلة هذا  النية يف أول الصوم علة بطالنه فيقول اخلصم ما ذكرت منقوض بصوم

  الفصل خيرج على حد احلصر فال نطيل باستقصائها 
قال قيل يقدح وقيل ال مطلقا يف املنصوصة وقيل حيث مانع وهو املختار قياسا على التخصيص واجلامع مجع 

  الدليلني وألن الظن باق خبالف ما مل يكن مانع 
الت أصوال وجدال وحنن نتوسط يف هتذيبه فال نسهب وال نوجز بل نأيت باملقنع الكالم يف النقض من عظائم املشك

فنقول أعلم أوال أن الصور يف النقض تسع ألن العلة إما منصوصة قطعا أو ظنا أو مستنبطة وختلف احلكم إما مبانع 
قا قائل به يف التسع أو فوات شرط أو دوهنما فصارت تسعا من ضرب ثالثة يف ثالثة فالقائل بأن النقض قادح مطل

ومقابلة مانع يف مجيع ذلك ولنذكر صورها األوىل القطعية املتخلف احلكم عنها لوجود مانع الثانية القطعية املتخلف 
احلكم عنها لفوات الشرط الثالثة القطعية املتخلف احلكم عنها ال ملانع وال لفوات شرط وإمنا يكون ذلك بعض 

نع أو شرط الرابعة واخلامسة والسادسة الظنية كذلك السابعة والثامنة والتاسعة تعبدي أو إمجاع مع عدم ظهور ما
  املستنبطة كذلك وعلى الفقيه طلب أمثلتها وسنذكر يف أثناء الفصل من أمثلتها الكثري إن شاء اهللا تعاىل 

  وقد اختلف الناس يف النقد هل يكون قادحا يف العلية 
   احلسني البصري واإلمام وإليه ذهب أكثر أصحابنا أحدها أنه يقدح مطلقا وهو اختيار أيب

  والثاين ال يقدح مطلقا وعليه أكثر أصحاب أيب حنيفة ومالك وأمحد 
  والثالث ال يقدح يف املنصوصة مطلقا يف صورها الست ويقدح املستنبطة مطلقا يف صورها الثالث 

  والربع واختاره املصنف ال يقدح حيث وجد مانع مطلقا سواء كانت 

العلة منصوصة أم مستنبطة فإن مل يكن مانع قدح مطلقا وإىل املذهبني األخريين أشار بقوله وقيل يف املنصوصة وقيل 
حيث مانع وتقديره وقيل ال يقدح يف املنصوصة وقيل ال يقدح حيث مانع ومل يصرح بالنفي ألنه معطوف على منفي 

حلرمني من كتابه التقريب واإلرشاد مذهبا خامسا عن وحكى القاضي أبو بكر يف التلخيص الذي اختصره إمام ا
بعض املعتزلة أنه جيوز ختصيص علة احلل والوجوب وحنومها مما ال يكون خطرا قال ومحلهم على ذلك قوهلم ال تصح 
التوبة عن قبيح مع اإلصرار على قبيح ويصح اإلقدام على عبادة مع ترك أخرى وحكى ابن احلاجب مذهبا سادسا 



قدح يف املستنبطة ويقدح يف املنصوصة عكس الثالث واختار مذهبا سابعا وهو أنه جيوز يف املستنبطة يف أنه ال ي
صورتني فال يقدح فيهما ومها ما إذا كان التخلف ملانع أو انتفاء شرط وال جيوز يف صورة واحدة ويقدح فيها وهي 

قدر مانع أو فوات شرط جاز وال جيوز يف القطعي ما إذا كان التخلف دوهنما وأما املنصوصة فإذا كان النص ظنيا و
يف صوره الثالث أي ال ميكن وقوعه ألن احلكم لو ختلف لتخلف الدليل وهو ال ميكن أن يكون قطعيا الستحالة 

تعارض القطعيني إال أن يكون أحدمها ناسخا وال ظنيا ألن الظين ال يعارض القطعي وهذا الذي اختاره ابن احلاجب 
  ره اآلمدي واملنع يف النص القطعي إذا مل يكن مانع وال فوات شرط ظاهر حنو ما اختا

وأما إذا كان مانع أو فات شرط فال وجه للمنع إذا كان ذلك املانع أو الشرط عليه دليل ألنه حينئذ يكون ذلك 
ه ألنه حينئذ ال الدليل خمصصا للنص القطعي اللهم إال أن تقدر داللة النص على مجيع األفراد قطعية فيصح ما قال

ميكن التخلف وحاصله أنه يف النص القطعي ال ميكن ورود النقض ويف الظين ميكن وقال إنه يقدر مانع وال حاجة 
إىل ذلك فقد يكون تعبديا بالدليل الدال على التخصيص من غري ظهور معين فيمكن النقض وال يكون قادحا ويف 

وز فيما سوامها ففيما سوامها يكون قادحا وال يكون النقض قادحا املستنبطة جيوز حيث مانع أو فقدان شرط وال جي
يف شيء من املواضع إال يف هذا املكان وهو إذا استنبطت علة وختلف احلكم عنها إال ملانع أو لفوات شرط فيستدل 

  حينئذ بالتخلف على فسادها فينبغي أن خيتصر الكالم 

  ومل يكن مانع وال فوات شرط وال يقدح فيما سواه  ويقال النقض يقدح يف العلية إذا كانت مستنبطة
وإما إمام احلرمني فذهب إىل رأي ثامن فقال يف املستنبطة أن انقدح من جهة املعىن فرق بني ما ورد نقضا وبني ما 

نقدح نصبه املستنبطة علة بطلت علته ألنه يتبني هبذا أنه ذكر يف االبتداء بعض العلة وأظهر أنه علة مستقلة وإن مل ي
فرق فإن مل يكن احلكم فيها جممعا عليه أو ثابتا مبسلك قاطع مسعي بطلت علته أيضا فإنه مناقض هبا وتارك للوفاء 

حبكم العلة فإذا مل يف حبق طردها فكيف يلزم اخلصم حق طردها يف موضع قصده وإن طرد مسألة امجاعية ال فرق 
فإن كان احلكم الثابت فيها على مناقصة علة التعلل معلال بعلة بينها وبني حمل العلة فهذه موضع اآلباء واالمناء 

معنوية جارية فوردها ينقض العلة من جهة أهنا منعت العلة من اجلريان وعارضتها بفقه وإن كانت املسألة قاطعة 
يف املستنبطة للطرد وال فرق وكان ال يتأتى تعليل احلكم فيها على املناقضة بعلة فقيهة فهذا موضع التوقف هذا رأيه 

وحاصله أن النقض قادح فيما إذا انقدح فرق أو مل يكن احلكم يف الصورة جممعا عليه أو مل يكن ثابتا بقطعي أو كان 
  ثابتا بإمجاع ويف حمل النقض معىن يعارض العلة اليت ذكرها املستدل ومينعها من اجلريان وإن مل يكن كذلك فالتوقف 

فيظهر أورده املعترض أن الشارع مل يرد التعليل وإن ظهر ذلك من مقتضى  وأما املنصوصة فإن كان بنص ظاهر
لفظه وختصيص الظواهر ليس بدعا وإن كان بنص ال يقبل التأويل فإن عمم بصيغة ال يتطرق إليها ختصيص ببعض 

الشارع ال  الصور اليت تطرق العلة فيها فال مطمع يف ختصيصها لقيام القطع على العلية وجرياهنا على اطراد ونص
يصادم وإن نص الشارع على شيء وعلى ختصيصه يف كونه علة ملسائل معدودة فال ميتنع ذلك وال معترض عليه 

تنصيصه وختصيصه ولو نص على نصب علة على وجه ال يقبل أصل النصب تأويال ومل جيز يف لفظ الشارع تنصيص 
  صة فهذا عام وال ميتنع فيه ختصيص العلة على التعميم على وجه ال يأول وال على التخصيص مبواقع خمصو

  وأما حجة اإلسالم الغزايل فذهب إىل مقالة تاسعة فقال ختلف احلكم عن 

العلة بفرض على ثالثة أوجه األول أن يفرض يف صوب جريان العلة ما مينع اطرادها وهو الذي يسمى نقصا وهو 
  قسمان 



ثناء القياس فال يفسد العلة بل خيصصها مبا وراء املستثىن ويكون أحدمها ما يظهر أنه ورد مستثىن عن القياس مع است
علة يف غري حمل االستثناء وال فرق بني أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة مثال األول إجياب صاع من التمر 

العلة إذ عليها  يف لنب املصراة فإن علة إجياب املثل يف املثليات متاثل األجزاء والشرع ملا أوجب ذلك مل ينقص هذه
تعويلنا يف الضمانات لكن استثىن هذه الصور فهذا االستثناء ال يبني اجملتهد فساد هذه العلة وال ينبغي أن يكلف 
  الناظر االحتراز عنه حىت نقول يف علته متاثل األجزاء يف غري املصراة فيقتضي إجياب املثل ألن هذا تكليف قبيح 

  سيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف كالم املصنف  ومثال الثاين مسألة العرايا كما
وثانيهما ما مل يرد مورد االستثناء فال خيلو إما أن يرد على املنصوصة أو املظنونة فإن ورد على املنصوصة فال يتصور 

من هذا إال بأن ينعطف منه قيد على العلة ويتبني أن ما ذكر مل يكن متام العلة مثاله قولنا خارج فينقض الطهر أخذا 
قوله الوضوء مما خرج مث بان إنه مل يتوضأ من احلجامة فيعلم أن العلة ليس مطلق كونه خارجا بل خارج عن املخرج 

املعتاد فكان ما ذكر بعض العلة فإن مل يكن كذلك فيجب تأويل التعليل إذ قد يرد بصيغة التعليل ما ال يراد به 
ملذكور قال اهللا تعاىل خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني مث قال التعليل أو يراد به التعليل لكن ال لذلك احلكم ا

تعاىل ذلك بأهنم شاقوا اهللا ورسوله وليس كل من شاقق اهللا ورسوله خيرب بيته فتكون العلة منقوضة وال ميكن أن 
لتخريب املذكور بل يقول إنه علة يف حقهم خاصة ألن هذا يعد هتافتا يف الكالم فإذن احلكم املعلول بذلك ليس هو ا

هو الزمه أو جزؤه األعم وهو كونه عذابا وال شك أن كل من يشاقق اهللا ورسوله فإنه معذب أما خبراب البيت أو 
  غريه 

وهذا وإن كان خالف الظاهر وتأويال للنص لكي يتعني املصري إليه رعاية لعدم انتقاض الكالم وإن ورد على العلة 
النقض من طريق اإلحالة إن كانت العلة حميلة أو من طريق الشبه إن كان تشبيها املظنونة وانقدح جواب عن حمل 

فهذا يبني أن ما ذكر مل يكن متام العلة وانعطف قيد على العلة من مسألة النقض به يندفع النقض أما إذا كانت العلة 
اختصاص العلة مبجراها  حميلة ومل ينقدح جواب مناسب وأمكن كون النقض دليال على فساد العلة وكونه معرفا

بوصف من قبيل األوصاف الشبيهة بفصلها عن غري جمراها فهذا االحتراز عنه مهم يف اجلدل للمناظر لكن اجملتهد 
الناظر ماذا عليه أن يعتقده يف هذه العلة االنتقاض والفساد أو التخصص هذا عندي يف حمل االجتهاد ويتبع كل 

  جمتهد وغلب على ظنه 
إن صوم رمضان يفتقر إىل تبييت النية ألن النية ال تنعطف على ما مضى وصوم مجيع النهار واجب وأنه  ومثاله قولنا

ال يتجزأ فينتقض هذا بالتطوع فإنه ال يصح إال بنية وال يتجزأ على املذهب الصحيح وال مباالة مبذهب من يقول 
ة يسبب التطوع وحيتمل أن ينقدح له أن إنه صائم بعض النهار فيحتمل أن ينقدح عند اجملتهد فساد هذه العل

التطوع ورد مستثىن رخصة لتكثري النوافل فإن الشرع قد يسامح يف النقل مبا ال يسامح به يف الفرض فاحمليل الذي 
ذكرناه يستعمل يف الفرض ويكون وصف الفرضية فاصال بني جمرى العلة موقعها ويكون ذلك وصفا شبهيا اعترب يف 

ييز جمراه عن موقفه ومن أنكر قياس الشبه جوز االحتراز عن النقض مبثل هذا الوصف الشبهي استعمال احمليل ومت
فأكثر العلل احمليلة خصص الشرع اعتبارها مبواضع ال ينقدح يف تعيني احملل معىن مناسب على مذاق أصل العلة 

هذا القياس مؤثرة باالتفاق من قولنا  وهذا التردد وإمنا ينقدح يف معىن مؤثر ال حيتاج إىل شهادة األصل فإن مقدمات
إن كل الصوم واجب وأن النية عزم ال ينعطف على املاضي وأن الصوم ال يصح إال بنية فإن كانت العلة مناسبة 

  حبيث يفتقر إىل أصل يستشهد به فإمنا يشهد لصحتها ثبوت احلكم يف موضع واحد على وفقها فتنقض هذه الشهادة 



  ملعىن إن دل على التفات الشرع إليه فقطع احلكم أيضا يدل على إعراض الشرع عنه بتخلف احلكم على وفق ا
وقول القائل أين اتبعته إال يف أعراض الشرع بالنص ليس بأوىل من قول خصمه أعرض عنه إال يف اعتبار الشرع إياه 

العلة وأن يكون بالتنصيص على احلكم وعلى اجلملة جيوز أن يصرح الشرع بتخصيص العلة أن يكون بفساد 
يصرح واحتمل نفي احلكم مع وجود العلة أن يكون بفساد العلة وأن يكون لتخصيصها فإن كانت العلة قطعية 

كان تنزيلها على التخصيص أوىل من التنزيل على نسخ العلة وإن كانت مظنونة وال مستند للظن إال إثبات احلكم 
ع عن إثباهتا يف موضع وإن كانت مستقلة مؤثرة كما ذكرناه على وفقها يف موضع فينقطع هذا الظن بأعراض الشر

  يف مسألة التبييت كان ذلك يف حمل االجتهاد 
الوجه الثاين النتفاء حكم العلة أن ينتفي ال خللل يف نفس العلة لكن يندفع احلكم عنه مبعارضته علة أخرى وافقة 

األم وختلف يف ولد املغرور فهذا ال يرد نقضا ألن كما سيأيت متثيله يف كالم املصنف يف أن علة رق الولد ملك 
  احلكم هنا كأنه حاصل تقديرا 

الوجه الثالث أن يكون النقض مائال عن صوب جريان العلة ويكون ختلف احلكم ال خللل يف ركن العلة لكن لعدم 
تبطل بسرقة الصيب  مصادفتها حملها أو شرطها أو أهلها كقولنا السرقة علة القطع وقد وجد يف حق النباش فقيل

وسرقة ما دون النصاب والسرقة من غري حرز أو نقول والتبع علة امللك وقد جرى فلبثت امللك يف زمن اخليار 
فيقال باطل ببيع املستولدة واملوقوف واملرهون وأمثال ذلك فهذا جنس ال يلتفت اجملتهد إليه ألن نظره يف حتقيق 

وب نظره أما املناظر فهل يلزمه االحتراز عنه أم يقبل منه العذر بأن هذا العلة دون شرطها وحملها فهو مائل عن ص
منحرف عن مقصد النظر وليس البحث عن احملل والشرط فيه اختالف بني اجلدليني واخلطب فيه يسري واجلدل 

يع صدر شريعة وضعها أهلها فإليهم وضعها كيف شاءوا أو تكليف االحتراز اجلميع لنشر الكالم وذلك بأن يقول ب
  من أهله وصادف حمله ومجع شرطه 

  فيفيد امللك أو سرق نصابا كامال من حرز ال شبهة له فيه هذا إمتام كالم الغزايل رضي اهللا عنه 
وهو عندنا كالم جيد مرضي فلذلك احتملنا طوله وأوردناه وفيما ذكرناه من تفاصيل املذاهب شفاء للعليل 

لمت اختياره أن التخلف إن كان ملانع ال يقدح واالقداح سواء كانت فلنلتفت إىل كالم صاحب الكتاب وقد ع
العلة منصوصة أو مستنبطة فإن قلت كيف يتصور ختلف احلكم ال لوجود مانع أو لفوات شرط يف حمل فيه وصف 

  نص الشارع قطعا أو ظاهرا على عليته أو استنبط ذلك استنباطا صحيحا 
ز لذلك إمنا مستنده جواز ختصيص العلة منصوصة كانت أو مستنبطة قلت هو لعمر اهللا بعيد الوجود واجملو

والتخصيص ال يكون بغري خمصص ذلك املخصص إن كان حيث يوجد مانع أو يفوت شرط مل يكن صورة املسألة 
وإن كان بدوهنا أمكن وهو حمتمل على بعد بأن حيصل نص على عدم احلكم يف حمل الوصف فيه موجود وليس فيه 

  أنه مانع أو عدمه شرط وهيهات أن يوجد ذلك معىن يدعى 
  وإذا عرفت هذا فقد استدل املصنف على ما اختاره بوجهني 

أحدمها قياس النقض على التخصيص حيث ال يقدح يف حجية العام يف الباقي على ما سبق يف مكانه واجلامع اجلمع 
ود املانع إذ الوصف بالنسبة إىل موارده كالعام بني الدليلني املتعارضني فترتب احلكم على العلة فيما عدا صورة وج

بالنسبة إىل أفراده واملانع املعارض للوصف كاملخصص املعارض للعام وهذا الوجه خيتص بإحدى شقي املدعي وهو 
  أن التخلف إذا كان ملانع ال يقدح 

إذا مل يكن التخلف ملانع والثاين أن التخلف إذا كان ملانع فظن عليه الوصف باق والعمل بالظن واجب خبالف ما 



فإن ظن العلية ينتفي وذلك ألن انتفاء احلكم إذا مل يكن ملانع يتعني أن يكون لعدم املقتضى فيكون التخلف ال ملانع 
  قادحا يف العلية 

انع قال رمحه اهللا قيل العلة ما يستلزم احلكم وقبل انتفاء املانع مل يستلزم قلنا بل ما يغلب على ظنه وإن مل خيطر امل
  وجودا وعدما 

هذه حجة من حجج القائلني بأن النقض يقدح مطلقا وتقريرها أن العلة ما تستلزم احلكم وقبل أن ينتفي املانع أي 
مع وجوده ال يستلزم احلكم فال تكون علة وحينئذ يكون ختلف احلكم مع وجود املانع قادحا يف العلية وإذا كان 

يق أوىل واجلواب أنا ال نسلم كون العلة ما تستلزم احلكم بل هي ما يغلب كذلك كان التخلف ال ملانع قادحا بطر
على الظن وجود احلكم مبجرد النظر إليه وإن مل خيطر وجود املانع أو عدمه بالبال وهذا اجلواب يستدعي حتديد 

  العهد بالكالم يف العلة وقد بىن املصنف كالمه على املختار من العلة املعرف 
إن قلنا العلة مؤثرة أو باعثة فال ريب يف أهنا تستلزم وإن قلنا معرفة نصبت أمارة فتعريفها للحكم  ولقائل أن يقول

يوجب ظن حصوله فصار مستلزما حلصول الظن والعمل بالظن واجب فهي مستلزمة على األقوال مجيعا وإن 
  اختلفت جهة االستلزام وحكمها 

به هؤالء أن يقال ختصيص العلة مما مينع كوهنا أمارة على احلكم يف وقال أبو احلسني يف املعتمد إن أقوى ما حيتج 
شيء من الفروع سواء ظن كوهنا جهة املصلحة أو ال يظن ذلك لكن ذلك باطل ألن العلة فائدهتا كوهنا توجب 

هذا  العلم أو الظن بثبوت احلكم يف الفرع واألفقي األصل ال حاجة إليها لثبوت احلكم فيه بالنص وإذا مل حيصل
بطل كونه علة وبيان أنه مينع كوهنا أمارة على احلكم أنا إذا علمنا أن علة حرمة التفاضل يف بيع الذهب بالذهب 

هي كونه موزونا مث علمنا إباحة بيع الرصاص بالرصاص متفاضال مثال مع أنه موزون فال خيلو إما أن يعلم ذلك بعلة 
بعلة أخرى بقياس هبا الرصاص على أصل ثبت فيه ذلك احلكم أخرى يقتضي إباحته أو بنص فإن علمنا إباحته 

لكونه أبيض مثال فأنا إذا علمنا يف شيء أنه موزون وشككنا يف كونه أبيض مثال مل يعلم قبح بيعه متفاضال ما مل يعلم 
  كونه أنه ليس بأبيض كما لو شككنا يف كونه موزونا فظهر أنه ال يعلم بعد التخصيص حترمي بيع شيء متفاضال ل

موزونا فقط فبطل أن يكون كونه موزونا وحده علة بل كونه موزونا مع كونه غري أبيض وإن علمنا إباحته بالنص 
  فالكالم فيه كما يف القسم األول 

وأجيب عن هذا الوجه بأنا نسلم أنه مهما انتفى احلكم عن العلة يف بعض الصور ملعارض فما مل يعلم أو يظن انتفاء 
 غريه من الصور ال ميكننا إثبات ذلك احلكم فيه لكن مل قلتم أنه يلزم منه أن يكون إثبات ذلك ذلك املعارض يف

  احلكم فيه داخال يف ذات العلة بل جاز أن يكون شرطا 
واحتج القائلون بأن النقض ال يقدح مطلقا بأوجه منها ما روى عن ابن مسعود أنه كان يقول هذا حكم معدول به 

ابن عباس رضي اهللا عنه مثله واشتهر ذلك فيما بني الصحابة من غري نكري فصار إمجاعا  عن سنن القياس وعن
  وأجيب عنه بوجهني 

أحدمها أنه ال داللة لقول ابن مسعود وابن عباس على أن القياس الذي ثبت احلكم على خالفه حجة فاإلمجاع على 
  ذلك ال يكون مفيدا 

على ما إذا كان ختلف احلكم عنه بطريق االستثناء وجيب احلمل عليه والثاين سلمنا أن حجة لكن ميكن محل ذلك 
مجعا بني األدلة واعترض صفي الدين اهلندي على األول بعد أن ذكر أنه إشكال قوي بأن إطالق القياس عليه يشعر 



ألصل إشعارا ظاهرا بكونه حجة وتسميته ذلك اعتبارا مبا كان قبل ذلك احلكم املعدول به جمازا على خالف ا
والقياس الذي ال يعمل به من املنسوخ والفاسد ال نسلم أنه يسمى قياسا إذ ذاك على اإلطالق يف الفرق وإن مسي 

به مفيدا ومنها أن العلة الشرعية أمارة على احلكم يف الفرع فوجودها يف موضع من غري حكم ال خيرجها عن كوهنا 
 يتخلف عنها أصال وإال لكان دليال قاطعا ألمارة وهلذا أن أمارة إذ ليس من شرط اإلمارة أن يصحبها احلكم وال

مجيع اإلمارات الشرعية موجودة قبل ورود الشرع وإن مل تكن األحكام مالزمة هلا والغيم الرطب أمارة على وجود 
  املطر وأن ختلف عنه املطر آونة 

  وخرب الواحد العدل عالمة على وجود وإن ختلف عنه وجود القاطع 

نا ال نسلم أن ختلف احلكم عن اإلمارة ال يقدح يف كوهنا أمارة قوله لو صحبها احلكم يف كل الصور مل وجوابه أ
تكن أمارة بل قاطعا قلنا ممنوع وهذا ألن القاطع هو الذي ال جيوز أن ينفك احلكم عنه ولو ملانع ال أنه الذي ال 

كان جيوز انفكاكه ملانع وما ذكره من األمثلة فنحن ينفك احلكم عنه فإن الدليل الظين قد ال ينفك احلكم عنه وإن 
مننع كونه ال يقدح يف غلبة الظن يف كونه إمارة وإمنا ال يقدح ذلك إذا غلبت على ظنه حصول ما يالزم انتفاء 

احلكم يف صور التخلف فإما إذا مل حيصل ذلك فال نسلم أنه ال يقدح ذلك فيه مث الذي يؤيد ما ذكرناه من 
الدليل الدال على كون اإلمارة للحكم الفالين أن اعترب يف كوهنا إمارة صورا خمصوصة وصفة  االحتمال أن

خمصوصة وهيئة خمصوصة فال يكون ختلف احلكم يف غري تلك الصور ويف غري تلك الصفة واهليئة ختلف احلكم عن 
تعترب ذلك بل دل على كوهنا  اإلمارة بل عن بعضها ألن تلك اخلصوصيات معتربة يف ماهية اإلمارة حينئذ وإن مل

  إمارة يف سائر الصور كيف حصلت فيمتنع التخلف وإال يلزم الترك ملقتضى دليل اإلمارة وهو باطل 
واحتج القائلون بأن النقض يقدح املستنبطة دون املنصوصة بأن دليل العلة املستنبطة اقتران احلكم هبا يف بعض 

عض الصور يدل على العلية فقدم االقتران به يف بعض الصور يدل على الصور فكما أن اقتران احلكم بالوصف يف ب
عدم العلية فتعارضا وتساقطا خبالف العلة املنصوصة فإن دليل عليتها النص فكما أن ختلف حكم النص عنه يف بعض 

  الصور ملعارض ال يوجب إبطال العمل به فيما عداها فكذلك العلة املنصوصة اليت يف معناها 
ه بأنه ليس دليل علية املستنبطة جمرد االقتران بل شهادة املناسبة وغريها من الطرف املذكورة والتخلف وأجيب عن

  ملانع أو فوات شرط ال يدل على عدم العلية ملا سبق فال يعارض دليل العلية كما يف املنصوصة 
  قال والوارد استثناء ال يقدح كمسألة العرايا ألن اإلمجاع أول من النقض 

قدم يف كالم املصنف هو فيما إذا مل تكن صورة النقض واردة على سبيل االستثناء أما إذا كانت واردة على ما ت
  سبيل االستثناء 

أما إذا كانت واردة على سبيل االستثناء فإنه ال يقدح على املختار خالفا لبعض املانعني من جواز ختصيص العلة 
ملصراة أو مظنونة كمسألة العرايا وهي بيع الرطب على رؤوس النخل سواء كانت العلة معلومة كمسألة الصاع يف ا

بالتمر والعنب يف الكرم بالزبيب فإهنا واردة نقضا على حترمي الربا ألن العلة يف حترميه إما الطعم أو الكيل أو الفوت 
رد على سبيل االستثناء إذا أو املال وكل منها موجود يف العرايا وإمنا ال يقدح ذلك يف العلة ألنه إمنا يعلم كونه و

  كان النقص الزما على مجيع املذاهب كما ذكرناه يف مسألة العرايا 
وحينئذ يكون معارضا لإلمجاع فإنه منعقد على أن علة الربا أحد األمور األربعة واإلمجاع أقوى يف الداللة منه فيقدم 

تثناء يف املظنونة مبسألة العرايا ويف املعلومة بضرب عليه ويعمل مبقتضاه واعلم أن اإلمام مثل الوارد على سبيل االس



  الدية على العاقلة فإهنا ال تنقض علمنا بأن من مل ينقدح على اجلنابة مل يؤاخذ بضماهنا 
وقد سبق اإلمام هبذا املثال إمام احلرمني وغريه واعترض على التمثيل به بأنه عكس النقص ألنه أبدا احلكم بدون 

نابة سبب لوجوب الضمان وهنا وجب بدون اجلناية وهو اعتراض غري منقدح ألن تقرير التمثيل القلة وذلك أن اجل
  ذلك أن يقال اجلناية سبب الضمان 

وقد ختلف احلكم يف القاتل عمدا أو عمد خطأ مع وجود العلة وإن قرر على الوجه املذكور كان مبعىن أن يقول 
  عدم اجلناية سبب لعدم الضمان 

لسبب يف العاقلة مع ختلف عدم الضمان واملصنف اقتصر على التمثيل مبسألة العرايا ألهنا واردة وقد وجب هذا ا
نقضا على علة مظنونة فإذا مل يقدح فيها مل يقدح يف املعلومة بطريق األوىل ويف التمثيل مبسألة العرايا دقيقة أخرى 

مسألة العرايا فإهنا استثنيت رخصة وتسهيال على وهي اإلشارة إىل أن ما ورد مستثىن جاز أن يكون معقول املعىن ك
املعسرين ولذلك خيتص هبا الفقراء على أحد قولني وهذا ما عليه اجلمهور وأعين أن املستثىن جيوز أن يعقل له معىن 

  وأن ال يعقل 

أورد حتمل العاقلة وادعى إمام احلرمني أن الصورة املستثناة ال تكون معقولة املعىن وأن ما يعقل معناه ال يستثىن مث 
ومسألة املصراة فقال إذا أردنا إجراء علة يف ختصيص الغرامة مبختص بسببها ومقتضاها طردناها غري مكثرين 

بتحمل العاقلة على قطع وحتملهم ال يعترض على ما ميهد من املعىن ولو ظن ظان أنه ينقدح يف حتمل العاقلة معىن 
غري سديد فإن ذلك ال جيري فيما يتفق تلفه من األموال وهو أعم وجودا  تصح على السري مأخوذا من املعاونة فهذا

وأغلب وقوعا من العقل الواقع خطأ أو على شبه العمد مث اإلعانة إمنا جتري يف الشريعة وإذا كان املعان معسرا 
فليس مبثل  وعلى هذا انتظمت أبواب النفقات والكفارات والقاتل خطأ يتحمل عنه وإن كان من أيسر أهل زمانه

  هذه التخيالت اعتبار 
وكذلك إذا طردنا طريقة يف إجياب املثل يف املثليات اليت تنشأ به أجزاؤها فيلزمنا عليه من إجياب رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم صاعا من التمر يف مقابلة لنب املصراة مل حيتمل مبثل هذا اإللزام وال تعويل على قول املتكلفني إذ 

اللنب احملتلب يف أيام اختيار الفرارة والبكارة يقع جمهول القدر فرأي الشارع فيما يقع ويكثر إثبات مقدر زعموا أن 
  من جنس درا للنزاع 

فإن هذا ال جريان له أصال ويلزم طرد مثله يف كل مثلي جهل مقداره وليس لنب املصراة مما يعم ويغلب االبتالء 
  باحلكم به 

بعيدة إمنا يثبت بعض الثبوت إذا تقيدت وتأيدت بعموم البلوى على أهنا لو كانت أيضا فإن أمثال هذه املعاين ال
  كانت من املعاين الكلية اليت ال تتخلص يف مسالك الفرض على السرب مث تعيني جنس التمر كيف يهتدي إىل تعلية 

ذكروه من دوام النزاع بعد انقطاعه  وإمنا املطلوب فيما فرضناه الكالم يف اجلنس املعدول إليه ال يف املقدار فإن ما
بذكر مقدار من النقدين ومها أمثان األشياء إذا عسر تقدير الثمن انتهى وإمام احلرمني أجل من أن يصادم كالمه 
بكلمات أمثالنا ولكنا نقول على جهة االستشكال دون املناظرة مسألة العاقلة معقولة املعىن واتفاق اجلاهلية على 

  لشرع يرشد إىل ذلك ألن التعبدي ال هتتدي إليه العقول وإمنا يتلقى من الشرع ذلك قبل ورود ا

  فإن قلت وما ذلك املعىن قلت املعاونة على محل اجلناية قولكم ذلك ال جيري فيما يتفق تلفه من األموال 
  قلنا أوال هذا نقض والكالم يف أن النقض يقدح 



ة وإمنا يكون ذلك يف أموره يسرية وأما إتالف النفوس فاألمر فيها مشق وثانيا أن األموال غالبا ال تتلف ما سيق مؤث
وإذا ثبت احلمل يف موضع يعظم العزم فيه مل يلزم إثباته يف موضع ال يعظم فيه وال يشق وأيضا فوقوع إتالف 

رب تتناضل النفوس ال يكثر خبالف األموال فلم يلزم من حتمل ما يقع نادرا حتمل ما يغلب وقوعه أيضا كانت الع
أبطاهلا وتتجاول فرساهنا وهبم إىل ذلك حاجة ويقع القتل اخلطأ عند الطراد فرجعت الفائدة إىل العاقلة فناسب توزيع 

الغرم الذي ال يشق عليهم قولكم وهو أعم وجودا وأغلب وقوعا من قتل اخلطأ وشبه العمد قلنا لعل ذلك هو 
ء إذا كان وقوعه نادرا تناسب فيه املعاونة قوله اإلعانة إمنا تكون إذا السبب يف عدم التحمل فيه كما بيناه فإن الشي

كان املعان معسرا قلنا اإلعانة من حيث هي مطلوبة حمبوبة والصدقة على األغنياء جائزة ولكن اإلعانة حالة 
  ات البني اإلعسار آكدور مبا شبه أعانته األقارب بتحمل الدية عنهم بإعانة األجانب الذين غرموا إلصالح ذ

وأما مسألة املصراة فمعقولة املعىن أيضا من جهة ما ذكره إمام احلرمني وقوله يلزم طرد مثله يف كل مثلي جهل 
مقداره إىل قوله كيف يهتدي إىل تعيني جنس التمر قلنا قد رجع الشرع إىل البدل من غري مثل وال يقوم يف أماكن 

   يضمن بالقوة ويستوي يف الذكر واألنثى منها احلر يضمن مبائة من اإلبل ومنها اجلنني
  ومنها املقدرات الشرعية يف الشجاج كاملوضحة مع اختالفها يف الصغر والكرب 

ومنها جزاء الصيد فليس من شرط الضمان أن يكون باملثل أو القيمة من النقدين وال من شرط املثل أن يضمن 
  در ال خيتلف من حماسن الشريعة قطعا للتشاجر والتخاصم باملثل والعدول يف األمور اليت ال تنضبط إىل شيء مق

والتمر كان أغلب أقواهتم كما أن اإلبل غالب أمواهلم وقد انتهى ما ختيلناه وأوردناه ولكنا نطرق سبيال للبحث 
  يسلكه الفطن يغر ناظرين إىل اجلزم بصحته 

لة والذي نقول أخريا أن الظاهر أن احلق يف جانب وقد تعرض ابن االبياري شارح الربهان ملا أوردناه يف مسألة العاق
إمام احلرمني ولو عقل يف العاقلة معىن املعاونة لعدى إىل اجلريان ولكان أبعاض اجلاين من آبائه وبنيه أوىل من بقية 

  العصيات يف حتملها مع كوهنم ال يتحملوهنا 
أحدمها من اآلخر والغارمون قد ثبت يف ذمتهم وأما تشبيه حتمل األقارب الدية بإعانة األجانب الغارمني فأين 

وناسب قضاء دينهم يف ذلك أما القاتل خطأ أو عمد خطأ فلم يشغل الشارع ذمته بشيء فال ريب يف أن هذا حكم 
  تعبدي نتلقاه على الرأس والعني وكذلك القول يف مسألة املصراة 

  زلناها منزلة الكتابة الصحيحة مث أحلق إمام احلرمني بتحمل العاقلة الكتابة الفاسدة حيث ن
وإذا قلنا يف البيع الفاسد امللك ال ينتقل بدون سبب شرعي والفاسد حائد عن سبيل الصحة غري واقع واملوقع 
املطلوب يف الشريعة فال وقع له يف مقصود العقد الصحيح مل يكن للخصم نقض ذلك بالكتابة الفاسدة لكوهنا 

العاقلة ورأي ذو البصائر أن ال حيكموا بالشاذ عن الكل ولكن يتركون الشاذ مستثناة شاذة عن القاعدة كتحمل 
  على شذوذه يعتقدونه كاخلارج على املنهاج ولقائل أن يقول 

إذا كانت الكتابة مستثناة واملستثىن عندك تعبد خارج عن القياس فلم قست الفاسد منها على الصحيح وال حميص 
إمجاع على إحلاق الكتابة الفاسدة بالصحيحة فكذلك فاسد البيع يلحق عن هذا إال أن حيصل نص أو ينعقد 

بالصحيحة فتصري مستثناة بذلك وإال فللمنفي أن يقول وقع االتفاق على إحلاق الكتابة الفاسدة بالصحيحة فكذلك 
  فاسد البيع يلحق بالصحيحة فتصري الكتابة الفاسدة بالصحيحة فكذلك فاسد البيع يلحق بصحيحه 

  لت هذا مستثىن قلت أين دليله الذي خرج به مث حنرر عبارة فنقول فإن ق



ما اتسعت طرقه كان الفاسد أحد طرقه الدليل عليه العتق وبيان هذا يف الفرع أن امللك حيصل بأسباب البيع واهلبة 
تسببا ويف واإلرث واالغتنام واالحتطاب واالحتشاش واإللتقاط واملعدن ويف األصل العتق حيل بأسباب مباشرة و

الثمن باإلستيالد والتدبري والكتابة فلما استويا يف اتساع الطرق جاز أن يكون الفاسد أحد الطرق وتأثري هذا 
الكالم أن الطرق إذا اتسعت يف حتصيله فقد دخله نوع من املساحمة واملساهلة فجاز أن يكون الفاسد من طرقه وال 

املعارضة ألنا نقول لو كان كذلك وجب اشتراط التنصيص على يقال الكتابة حصل العتق فيها بالتعليق دون 
  التعليق وال جيب التنصيص عليه 

وتقول فإن أديت إىل فأنت حر وأيضا فإنه مستحق فسخ هذه الكتابة ولو كان التعليق هو الذي حتصل به العتق ملا 
التعليق مل يكن ذلك وأيضا فلو كاتبه قبل الفسخ كسائر التعليق وأيضا فإكسابه وأوالده تتبعه يف العتق ولو عتق ب

على مخر وأداه وجب عليه قيمة نفسه ولو عتق بالتعليق ملا وجب عليه قيمة نفسه فما هذا الرجوع بالقيمة إال حكم 
  املعاوضة 

وقد تناهينا يف االحتجاج للخصم ولسنا ممن يغادر هذه الكلمات ساملة عن اإلبطال وإن طال هبا الفصل وخرج عن 
  د من الشرح املقصو

فنقول قد أجاب أصحابنا عن قياسهم البيع الفاسد على الكتابة الفاسدة بطريق وحنن نزيف منها ما ال نرتضيه حىت 
  ال نتجاوز حد اإلنصاف 

أحدمها قوهلم البدل يف الكتابة غري مقصود لتمكن السيد من أخذ اكتساب العبد دون الكتابة وملا كان كذلك مل 
ته وهذا غري مرضي فإن العبد قد يكون كسوبا ويكاتبه السيد طمعا فيما لعله يصل إليه من ينظر إىل فساده وصح

سهم الرقاب وأيضا كان ينبغي أن ال يفسد العقد كما إذا تزوجها على صداق فاسد فإنه ملا كان البدل غري مقصود 
  يف النكاح مل يؤثر يف فساده فتأثريه يف الكتابة يدل على أنه مقصود 

قوهلم العتق يف الكتابة مضاف إىل التعليق فإن الكتابة الصحيحة اشتملت على تعليق ومعاوضة وال بد فيها  وثانيها
من ذكر التعليق فنقول كاتبتك على ألف فإن أديت فأنت حر ويف الفاسدة ال بد من التعليق والتعليق ال فساد فيه 

ول الفسخ ولزوم القيمة له واستتباع االكساب وعلى هذا متتنع املسائل اليت لزمت من أحكام املعاوضات كقب
  واألوالد 

وهذا اجلواب أمثل من األول إال أن لقائل أن يقول العتق مضاف إىل املعاوضة ال إىل التعليق قولكم يشترط أن ينص 
رج على التعليق قلنا ال نسلم بل لو نواه بقوله كاتبتك على كذا صحت الكتابة أيضا وهذا واضح وأبلغ منه قول خم
من التدبري أن لفظ الكتابة صريح مغن عن التصريح بالتعليق ونيته ونظريه قول إىل اسحاق إن كان الرجل فقيها 
صحت الكتابة واألفد به من التعليق أو نيته مث كيف يشترط التنصيص على التعليق والعتق عند األداء حيصل ال 

بله فال حيتاج أن يشترطه يف العقد ويصري مبثابة البيع ملا حمالة بعقد املعاوضة وتسليم العوض يقتضي تسليم ما يقا
  اقتضى بنفسه امللك مل حيتج إىل أن يقول بعتك على أن تتسلم أو تتملك 

وأما املسائل فال منع فيها وإمنا منع أصحابنا استتباع الكسب والولد فحسب وأما الفسخ فغري ممتنع وقيمة نفسه 
  لتعليق واجبة وذلك من أحكام العوض دون ا

وثالثهما قول بعضهم الكتابة يف األصل خارجة عن القياس فأحلقنا فاسدها بصحيحها ألن ما ثبت على خالف 
القياس ال يقاس عليه خبالف البيع وهذا كالم رديء فإن إحلاق فاسدها بصحيحها عني القياس مث إهنا وإن عدل هبا 

ينبغي وصف فاسدها بالفساد وإذا ثبت فسادها والفاسد عن القياس إال أنه بعد ورود الشرع هبا وصفت بالصحة ف



عند الشافعي مرادف للباطل وجب إلغاؤها وأن يكون هلا حكم أال ترى أن السلم واإلجارة ثبتا على خالف القياس 
لورودمها على معدوم مث ملا ثبت الصحيح منهما ونعت بالصحة يؤدي على الفاسد بالفساد حىت ال يثبت لفاسد كل 

  ما لصحيحه منهما 
واحلق عندنا يف اجلواب رأي رابع فنقول الكتابة عقد إرفاق ال يقصد هبا غري العتق وأن خيلص العبد من الرق فألفينا 

  مضى الفساد ومل ننظر إليه 

وعمدنا إىل العتق الذي هو املقصود ورأينا الشارع متشوف إىل حتصيله ما أمكن وهلذا يكمل بعضه بعضا وجيعل 
ميعه وبعض اللفظ كجميعه ويعتق القريب على قريبه وننزله يف أبواب الكفارات يف أول الدرجات بعض امللك كج

ونضرب صفحا عن إجياب الصوم على ذي امليسرة العظمى وإن كان الصوم أشق عليه وما ذلك إال تشوف إىل 
فض ويف البيع الفاسد إذا تأدى حتصيل العتق كيف قدر األمر وهلذا إذا أدى األمر إىل العتق بعد هذا ال ينقض وال ير

  األمر إىل امللك بالقبض جيب نقضه عندهم ورفضه واسترجاعه كل ذلك تغليبا لتحصيل العتق 
فإن قلت فما دعاك إىل آنه تتبعه ولده قلت يف ثبوت الكتابة لولد املكاتبة من زنا أو نكاح أجنيب قوالن فإن قلنا ال 

هو أنه يثبت فنقول حنن إذا الفينا معىن املعاوضة الفاسدة ومل ننظر إليها يثبت اندفع السؤال وإن قلنا بالصحيح و
طلبا لتحصيل العتق صححنا ما هو تابع طلبا لتكثري العتق وهلذا كان هذا القول الصحيح وهو األحب للشافعي 

  عي كان اآلخر ساقطا رضي اهللا عنه وإمنا أحبه للزومه تكثري العتق وقطع به إسحاق رمحه اهللا وقال إذا اختاره الشاف
  فرعان أحدمها يف وجوب االحتراز عن النقض مذاهب ثالثها جيب يف املستثىن دون غريه 

الثاين ذهب بعض الفقهاء إىل أن مسألة النقض من القطعيات قال القاضي وليس األمر كذلك عندي بل هي من 
  اجملتهدات وكل مأمور مبا غلب على ظنه 

  قيد قال وجوابه منع العلة لعدم 
هذه اجلملة معقودة لبيان النقض وجوابه قال صاحب الكتاب وهو يتأتى بأحد أمور ثالثة األول منع وجود العلة يف 

  حمل النقض وفيه حبثان 
أحدمها أن ذلك ال يكون معاندة وصدا باملكابرة بل يكون بناء على وجود فيه مناسب أو مؤثر يف العلة وهو غري 

  رض حاصل يف صفة النقض ومل يتع

املصنف للكالم يف تقسيم القيد فنقول ال خيلو ذلك القيد أما أن يكون جليا أو خفيا األول اجللي وله أمثلة منها أن 
يف نصرة القول الصحيح هذا احللي مال معد الستعمال مباح فال جيب فيه زكاة كثياب البذلة وعبيد اخلدمة فإن 

  ألنه غري معد الستعمال مباح  نقض باملعد الستعمال حمرم أو مكروه فدفعه واضح
ومنها قولنا طهارة عن حديث فيشترط فيها النية كالتيمم فإن نقض بالطهارة عن النجاسة قلنا ليس احلدث من 

  النجاسة 
ومنها قولنا من مل ينو يف رمضان ليال يعرا أول صومه عن النية فال يصح فإن نقض بالتطوع قلنا العلة عرا أول 

  لق الصوم الصوم الواجب ال مط
ومنها قولنا يف املستولد بني الظباء والغنم حيوان متولد بني ما ال جيب فيه الزكاة حبال وما جيب فيه فال جيب كما إذا 

  كانت أمهات ظباء فإن نقض باملتولد بني السائمة واملعلولة جيب فيها الزكاة يف بعض األحوال 
لنصاب تام خفيفة من حرز مثله عدوانا فيكون سارقا جيب ومنها أن نقول يف نصرة املذهب الصحيح التباس أخذ 



قطعه فإن نقض مبا إذا سرق الكفن يف قرب يف مغارة حيث ال جيب القطع على أصح الوجهني قلنا ليس ذلك يف حرز 
مثله والثاين اخلفي فإما أن يكون معناه واحدا أو متعددا إما بطريق التواطئ أو املشكك أو اإلشتراك فهذه أقسام 

  أربعة أن يكون معناه واحدا 
وذكر من أمثلته قولنا السلم عقد معاوضة فال يشترط فيه األجل كالبيع فإن نقض بالكتابة قلنا ليست عقد معاوضة 

  إذ هي بيع مال اإلنسان مبال نفسه وذلك ال جيوز بل هي عقد إرفاق ولذلك ال حييل مقصودها لفساد العوض 
كتابة معاوضة تضمنت تعليق عتق وقيل تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة معدولة ويف هذا املثال نظر واحلق أن ال

  عن القياس بل اجلواب عن هذا النقض أن نقول الكتابة وردت مستثناه فال ترد نقضا مل تقدم 
  ومنها قولنا يف قصر الصالة رخصة شرعت للتخفيف فال يتحتم األخذ هبا 

ال من اإلضطرار حيث جيب على أصح الوجهني قلنا حينئذ أنه شرع كاإلفطار يف الصوم فإن نقض بأكل امليتة ح
  للتخفيف بل للضرورة وقيام البينة 

  وثانيها أن يتعدد بطريق التواطؤ 
ومن أمثلته قولنا الصوم عبادة متكررة فتفتقر إىل تعيني النية كالصالة فإن نقض باحلج ألنه يتكرر على األشخاص 

ر حبسب األزمان واألشخاص أو حبسب األزمان وما ذكرمت من النقض ليس كذلك بل قلنا املراد من التكرار التكرا
هو متكرر حبسب األشخاص فقط ومنها قولنا حيج عن امليت املستطيع وإن مل يوص ألنه حق الزم عليه فيقضي عنه 

إلمجايل احلق سواء أوصى به أو مل يوص كالدين فإن نقض بالصالة والصوم قلنا بعد تسليم احلكم وعدم الفرق ا
  الالزم مقول على احلق املايل وعلى غريه بالتواطئ واألول هو املقصود هنا دون الثاين الذي هو املراد من النقض 

وثالثها أن يتعدد معناه بطريق التشكيك كقولنا يف املتولد بني الظباء والغنم حيوان متولد بني ما ال زكاة فيه وما فيه 
ياسا على ما إذا كانت األمهات ظباء فإن اخلصم وافق يف هذه احلالة فإن نقض باملتولد زكاة فال جتب فيها الزكاة ق

بني السائمة واملعلوفة من البقر والغنم قلنا ما ال جيب فيه الزكاة مقول بالتشكيك على ما جيب فيه حبال كالظباء 
ائمة وكذا إذا علفت قدرا تعيش وعلى ما جيب له من حيث اجلملة كاملعلوفة فإنه جيب فيها الزكاة إذا صارت س

املاشية بدونه كاليومني مثال فإهنا معلوفة وال زكاة فيها واحلالة هذه على أصح األوجه وكذا مل يقصد العلف على 
أحد الوجهني وقد تقدم ذكره هذه املسألة مثاال للقيد اجللي ولكن على غري هذا الوجه فإهنا مث مقيدة بقولنا ال جيب 

  ال فيها الزكاة حب
وقد قال بعض األصوليني أن النقض يندفع أيضا بتفسري اللفظ وذكر هذا املثال وقال إذا صارت من سائمة وجبت 

زكاهتا ويكون اللفظ غري متناول هلا عرفا أو شرعا وذكر إمام احلرمني يف التخليص الذي اختصره من التقريب 
قبول وال نظن أن النقض يندفع بالتفسري ولكنه يندفع واإلرشاد للقاضي أيب بكر هذا املثال مث قال وهذا الضرب م

بقضية اللفظ القتضاء عموم اللفظ النفس والتفسري إيضاح له وكل تفسري ال ينبين عليه قضية اللفظ يف إطالقه فال 
  معول عليه يف دفع النقض مثل أن يقول القائل مطعوم فال يباع بعضه ببعض متفاضال فإذا 

مع الشعري فال جيديه يف دفع النقض أن يقول اسم املطعوم ينطلق على ما يتحد جنسه وعلى  نقض عليه اعتالله بالرب
ما خيتلف جنسه فإذا خصصه وفسره جبهة من جهات احتماله وهي ما إذا احتد اجلنس فال يقبل ذلك منه إذ ظاهر 

  لفظه ال ينبين على هذا التفسري وأطال القاضي يف هذا الفصل وما ذكره حق متقبل 
حاصله أن التفسري إذا كان ال ينبئ عنه اللفظ مل يقبل وإال قبل ويكون حينئذ راجعا إىل هذه األقسام اليت حنن يف و



  ذكرها 
ورابعها أن يتعدد بطريق اإلاشتراك كقولنا مجع الطالق يف القرء الواحد فال يكون مبتدعا كما لو طلقها ثالثا يف قرء 

ض مبا لو طلقها ثالثا يف احليض فإنه مجع الطالق يف الطهر الواحد مع أن واحد مع الرجعة بني الطلقتني فإن نق
  الطالق يدعى وفاقا قبنا املراد من القرء هنا الطهر 

قال وليس للمعترض الدليل على وجوده ألنه نقل ولو قال فادللت على وجوده هنا دل عليه مثنه فهو نقل إىل نقض 
  الدليل 

ا منع حصول وجود العلة يف صورة النقض فهل للمعترض إقامة الداللة عليه فيه البحث الثاين يف أن املستدل إذ
  مذاهب 

أحدها قال األكثرون وجزم به اإلمام واملصنف أنه ال ميكن من ذلك ألنه انتقال من مسألة قبل متامها إىل أخرى ألن 
ليل وأيضا فإن فيه قلب القاعدة فإن وجود العلة يف صورة النقض مسألة تغاير املسألة اليت أقام املستدل عليها الد

  املعترض يصري مستدال واملستدل معترضا 
  والثاين أنه ميكن من ذلك ألن فيه حتقيق النقض فكان من متمماته 

والثالث قاله اآلمدي أنه إن تعني ذلك طريقا للمعترض يف هدم كالم املستدل وجب قبوله منه ختفيفا لفائدة املناظرة 
  ريق آخر هو أفضى إىل املقصود فال وهذا التفصيل عندي داخل يف جماري التحقيق وإن أمكن القدح بط

  والرابع ميكن املعترض ما مل يكن حكما شرعيا كذا حكاه ابن احلاجب 

وقال قطب الدين السريازي ما وجدته يف شيء من الكتب ولعل تقريره أن يقال ميكن املعترض يف احلكم العقلي 
ه فائدة ال أن ميكن يف احلكم الشرعي إذا التمكني فيه انتقال من االعتراض إىل االستدالل ألنه يقدح فيه فيحصل في

وال ينفعه ألنه بعد بيان املعترض وجود العلة يف صورة النقض يقول املستدل جيوز أن يكون ختلف احلكم لوجود 
لف فال تبطل العلة خبالف احلكم مانع أو فوات شرط فيجب احلمل عليه مجعا بني الدليلني دليل العلة ودليل التخ

العقلي فإنه ال يتمشى فيه قال قطب الدين وحيتمل أن يكون املراد ما مل يكن الوصف املدعي علة حكما شرعيا فإنه 
إن مكن من إثباته لزم قلب القاعدة لصريورة املعترض مستدال إلثباته احلكم الشرعي خبالف ما مل يكن الوصف 

  ه ذلك قال وهذا االحتمال أظهر حكما شرعيا فإنه ال يلزم
قلت وقد حكى صفي الدين اهلندي هذا املذهب وفرق بني احلكم الشرعي وغريه بأن احلكم ينتشر الكالم فيه جدا 
خبالف غريه فإن األمر فيه قريب قوله فلو قال املعترض ما ذكرت من الداللة على وجود العلة يف حمل النقض فهو 

ة إىل نقض الدليل أي دليل وجود العلة يف الفرع ومل يتعرض املصنف بعد قوله إن هذا نقل أي انتقال من نقض العل
نقل إىل أنه هل يكونه مسموعا أوال ولك أن تقول قوله أنه نقل اإلشارة إىل أنه ال يكون مسموعا ألنه قدم أوال أنه 

وحيتمل أن يريد أن مثل هذا النقل  ليس للمعترض الدليل على وجوده لكونه نقال فأومأ بذلك إىل أن النقل ال جيوز
يسمع وعلى هذا مشى الشريازي شارح الكتاب وكالم اإلمام أيضا حمتمل لألمرين وظاهره اإلشارة إىل أنه ال يكون 

مسموعا فإنه قال ال ميكن املعترض من إقامة الدليل على وجود العلة يف صورة النقض لكونه انتقاال إىل مسألة 
رض ما دللت به إىل آخره قال فيكون انتقاال من السؤال الذي ابتدأ به إىل غريه هذا كالمه أخرى بل لو قال املعت

وكأنه قال يف تلك الصورة إهنا انتقال من مسألة إىل مسألة أخرى أراد التنبيه على أن ما يقوله املعترض يف هذا 
ه بلى لذلك ومل يرد أن هذا انتقال الفرع انتقال من السؤال األول إىل غريه ال من مسألة إىل أخرى فأتى بلفظ

  مسموع 



وعلى هذا مشى الشيخ صفي الدين اهلندي وقال يعد منقطعا وبه جزم اآلمدي أعين بأنه ال يكون مسموعا نعم لو 
قال ذلك ابتداء أو قال يلزمك إما نقض العلة أو نقض الدليل الدال على وجودها يف الفرع كان مسموعا حيتاج 

  عنه  املستدل إىل اجلواب
قال أو دعوى احلكم مثل أن يقول السلم عقد معاوضة فال يشترط فيه التأجيل كالبيع فينتقض باإلجارة قلنا هناك 

الستقرار املعقود ال لصحة العقد ولو تقديرا كقولنا رق األم علة رق الولد وثبت يف ولد املغرور تقديرا وإال ملا جتب 
  قيمته 

اليت يتأتى هبا دفع النقض أن مينع املطل عدم احلكم يف صورة النقض ويدعي ثبوته فيها األمر الثاين من األمور الثالثة 
وذلك قد يكون ظاهرا بأن يكون احلكم ثابتا فيها جزما على رأس املستدل إن كان جمتهدا أو رأي إمامه إن كان 

صنف هلذا القسم لكونه كما قال مقلدا ناصرا ملذهبه أو على أحد قوليه غري املرجوع عنه أو غري ذلك ومل يتعرض امل
اإلمام معلوما وقد يكون خفيا وفيه كالم املصنف وذلك قد يكون حتقيقا وقد يكون تقديرا األول التحقيقي مثل 

السلم عقد معاوضة فال يتشرط فيه التأجيل كالبيع فإن نقض باإلجارة قلنا األجل ليس شرطا لصحة عقد اإلجارة 
  قود عليه وهو االنتفاع بالعني وإمنا جاء فيها التقرير املع

ومن أمثلته أيضا اإلجارة عقد معاوضة فال تنفسخ باملوت كالبيع فإن نقض بالنكاح قلنا بعد تسليم كونه عقد 
  معاوضة هناك ال ينفسخ باملوت لكن انتهى 

ا على الوجه الصحيح منها الثيب الصغرية ثيب فال جيوز إجبارها كالبالغ فإن نقض بالثيب اجملنونة حبيث جيوز تزوجيه
  قلنا ال نسلم صحة إجبارها كما لو كانت عاقلة وهو وجه يف املذهب 

ومنها أن يقول يف ختالف املتبايعني بعد هالك السلعة أنه فسخ بيع يصح مع رد العني فصح مع رد القيمة كما لو 
  اشترى ثوبا بعبد وتقابضا مث هلك العبد مث 

ل احلنفي هذا ينتقض باإلقالة فإهنا بيع يصح مع رد العني وال يصح مع رد علم مشتري الثوب بالثوب عيبا فيقو
  القيمة فنقول ال نسلم ذلك فإن اإلقالة عندنا تصح بعد هالك السلعة ويرجع فيها بالقيمة 

  والثاين التقديري وإليه أشار بقوله ولو تقديرا وهو دافع للنقض على الرأي األظهر ألن املقدر كاحملقق 
لنا رق األم علة رق الولد فيكون هذا الولد رقيقا فإن نقض بولد املغرور حبرية اجلارية حيث كان رق األم مثاله قو

موجودا مع انعقاد الولد حرا قلنا رق الولد موجود تقديرا أو مقدر وجوده إذ لو مل يقدر رقه مل نوجب قيمته إذ ال 
لى املغرور حكاه الرافعي يف كتاب العتق وجزم يف النكاح قيمة يف احلر ولذلك حكي وجه أنه ينعقد رقيقا مث يعتق ع

  خبالفه 
وأعلم أن األول أعين التحقيق دافع للنقض إذا كان احلكم مشفقا عليه بني املستدل وخصمه وكذا إن كان مذهبا 

خلصمه للمستدل فقط ألنه إذا مل يف مبقتضى علته يف االطراد فاآلن ال جيب على غريه كان أوىل وإن كان مذهبا 
فقط كما يقول هذا الوصف مما ال يطرد على أصل فإنه ثابت يف الصورة الفالنية واحلكم غري ثابت فيها عندي 

ولست باملنقاد إليه مل يتوجه النقض ألن خالف اخلصم يف تلك املسألة كخالفه يف املسألة املتنازع فيها وهو حمجوب 
ض يف إقامة الداللة على عدم احلكم ففيه اخلالف السابق يف منع بذلك الدليل يف املسألتني معا وأما متكني املعتر

وجود العلة يف صورة النقض ومن فروع هذا القسم أعين منع احلكم ما إذا ذكر املعترض صورة فقال املستدل 
املنتصر ملذهب إمامه ال أعرف يف هذه نصا فال يلزمين النقض فهل يندفع النقض بذلك ذكر الشيخ أبو إسحاق هذا 

  يف كتابه امللخص يف اجلدل 



ومثل له بأن يستدل احلنفي يف القارن إذا قتل صيدا أنه يلزمه جزآن ألنه أدخل النقض على إحرام احلج والعمرة 
فلزمه جزآن كما لو أحرم باحلج فقتل صيدا مث أحرم بالعمرة فقتل صيدا فيقال له هذا ينتقض به إذا أحرم املتمتع 

م باحلج فجرحه مث مات فإنه أدخل النقض على إحرام احلج والعمرة مث ال يلزمه جزاء بالعمرة فجرح صيدا مث أحر
  أن فيقول املخالف ال أعرف نصا يف هذه 

املسألة مث قال رأيت القاضي أبا الطبيب يقول يف مثل هذا إذا جوزت أن يكون مذهبك على ما ألزمته وجب أن ال 
لنقض ألنه وإن احتمل ما قال إال أن القياس يقتضي أنه يلزمه كفارتان حيتج هبذا القياس قال وعندي أنه ال يلزمه ا

  فيعمل به ما مل مينع كالعموم قبل ظهور املخصص 
قلت وحاصل هذا أن املعلل له أن يلتزم بصورة النقض عند الشيخ وعند القاضي ليس له االلتزام هبا مع احتمال أن 

سه وال خالف بينهما يف أنه ال يكتفي منه بأن يقول ال أعرف نصا ال يكون مذهب إمامه وهذا أمر راجع إليه يف نف
يف هذه املسألة وهذا هو احلق وكيف يكون خالفه واملعترض بنادي يلزمك إما انتقاض علتك أو دعوى ثبوت 

  احلكم 
ة النقض قال أو إظهار املانع األمر الثالث مما جياب به عن النقض أن يظهر املعلل مانعا من ثبوت احلكم يف صور

فيندفع النقض بذلك عند من جيعل ختلف احلكم ملانع ال يقدح ومنهم املصنف كما علمت مثاله جيب القصاص القتل 
باملثقل قياسا على احملدد جبامع القتل العمد من العدوان فإن نقص بقتل الوالد ولده بأن الوصف فيه مع ختلف احلكم 

لولد فال حيسن أن يكون الوالد سببا لعدمه وإذا ختلف ملانع فال يقدح قلنا ختلف ملانع وهو أن الوالد سبب لوجود ا
  يف العلية 

ومل يذكر املصنف مما يدفع به النقض غري هذه الثالثة وكان ينبغي أن يذكر دفعه يورد صورة النقض مستثاة فإنه 
  دافع أيضا 

  بات أو النفي العامني وبالعكس قال تنبيه دعوى ثبوت احلكم أو نفيه عن صورة معينة أو مهمة ينتقض باإلث
هذه الكلمات منبهة على ما يتجه من النقوض ويستحق اجلواب وما ليس كذلك أعلم أن املقصود من ثبوت احلكم 

  إما إثباته ونفيه معا أو أحدمها 
بت فإن كان األول ومل يتعرض له املصنف وجب أن يكون احلكم مطردا ومنعكسا مع علته كاحلد مع احملدود فمىت ث

  عند عدمه أو عدم وجوده توجه عليه النقض 

وإن كان الثاين فاملدعي إما ثبوت احلكم أو نفيه وكل منهما إما أن يكون يف بعض الصور أو مجيعها وإذا كان يف 
بعض الصور فإما أن يكون يف صورة معينة أو مبهمة فهذه ثالثة أقسام داخلة يف كل من القسمني أعين ثبوت احلكم 

   صورة وثبوته أو نفيه مطلقا أو نفيه يف
األول دعوى ثبوت احلكم يف صورة معينة فينتقضه النفي عن مجيع الصور ألن السالبة الكلية تناقض املوجبة اجلزئية 

  وال ينقضها النفي عن صورة ألن اجلزئني ال يتناقضان فالثبوت يف صورة ال تناقض النفي يف صورة 
بني املسلم والذمي يف حالة العمد حمقونا الدم فجرى بينهما القصاص مثاله قول احلنفي يف جريان القصاص 

كاملسلمني وينقضه األب واالبن فإهنما ال جيري بينهما القصاص حبال وال ينقضه إذا بني عدم جريان القصاص بينهما 
  حالة اخلطأ 

  والثاين دعوى نبوته يف صورة مبهمة وهو كاألول 



للنصاب فيجب الزكاة يف ماله كالبالغ فإن نقض باحللي وثياب البذلة مل جنبه ملا  ومثاله قولنا الصيب حر مسلم مالك
عرفت ومثال املعني املنفي أن يقال هذا النبيذ ليس بنجس قياسا على خل الزبيب فينتقض بأن كل نبيذ مسكر وكل 

  مسكر جنس 
ل له الشرب من هنر واحد ال بعينه كما لو ومثال املبهم املنفي أن يقال إذا اشتبه عليه هنر غريه بأهنار نفسه ال حي

اشتبه عليه ظرف ماء غريه بظروف مائه جبامع االشتباه فينقبض بأنه حيل الشرب من النهر اجلاري وإن كان لغريه 
فإنه ال جيوز املنع من الشرب على أظهر الوجهني وادعى الشريازي صاحب الكتاب يف هذا اإلمجاع وليس بسديد 

قسام األربعة فهي املشار إليها بقوله دعوى ثبوت احلكم إىل قوله العامني وتقدير الكالم دعوم وإذا علمت هذه األ
ثبوت احلكم يف صورة معينة أو مهمة ينتقض بالنفي العام ودعوى نفيه عن صورة معينة أو مبهمة ينتقض باإلثبات 

  العام ففيه لف ونشر على جعل األول للثاين والثاين لألول 

إشارة إىل القسم اآلخر وهو أن يدعي ثبوت احلكم أو نفيه عاما وقد قلنا إنه يدخل فيه أقسام ثالثة  قوله وبالعكس
أيضا األول نقض دعوى ثبوت احلكم عاما بالصورة املعينة مثاله قولنا كل شريك فدعواه رد املال على شريكه 

أن كال من الشريك والوكيل واملودع أمني  مقبولة قياسا على الوكيل إذا ادعى الرد من وكله وكذا املودع واجلامع
فينتقض هذا باملرهتن حيث ال يقبل دعواه الرد عند العراقيني وهو األصح وكذلك ينتقض باملستأجر ومن أمثلته 

أيضا قولنا يقتل كل رقيق مبثله واملدبر باملدبر وأم الولد بأم الولد قياسا على احلر باحلر جبامع الكفاءة فينتقض مبا إذا 
يل املبعض مثله مع التساوي يف قدري الرق واحلرية حيث ال جيب القصاص على أحد الوجهني وال ينتقض مبا إذا ق

قتل األب الرقيق عبد ابنه ألن املستدل يقول ختلف احلكم ملانع وهو أن قصاص العبد البن القاتل فلو ثبت ألدى إىل 
  ثبوت القصاص للوالد على الولد 

  املذكورة بالصورة املبهمة وال استحضر له مثاال  الثاين نقض هذه الدعوى
  الثالث نقض دعوى نفي احلكم عاما بالصورة املعينة 

كما إذا قال قائل فيما إذا قطع مملوك طرف مملوك آخر فملوكان فال جيري بينهما القصاص كالصغريين فينقض 
يف الكوارة واحلمام يف الربج إذا مل يشاهد غري جبريان القصاص بينهما يف النفس ومن أمثلته أيضا أن يقال بيع النحل 

صحيح قياسا على بيع الغائب جبامع عدم الرؤية للمشتري فينتقض بأن العبد األعمى يصح أن يشتري نفسه من 
سيده مع أن املبيع غري مرئي للمشتري وبأنه لو كان مرئيا قبل العقد ومل حيتمل التغري صح بيعه وإن مل يشاهد يف 

قال املعلل ال يصح بيع السمك يف املاء والطري يف اهلواء قياسا على بيع الغائب جبامع الغرر كان تعليال  احلال ولئن
صحيحا وليس للمعترض نقضه ببيع النحل وهو طائر حيث يصح على أصح الوجهني وبيع احلمام وهي طائرة 

  ة هذه اعتمادا على عودها ليال على أحد الوجهني ألن املعلل مينع الغرر واحلال
  الرابع نقض هذه الدعوى بالصورة املبهمة وال حيضرين مثاله واهللا تعاىل أعلم 

قال الثاين عدم التأثري بأن ينفي احلكم بعده وعدم العكس بأن يثبت احلكم يف صورة بعلة أخرى فاألول كما لو قيل 
  ا كاملغرب ومنع التقدمي ثابت فيما قصر مبيع مل ير فال يصح كالطري يف اهلواء والثاين الصبح ال يقصر فال يقدم أذاهن

عدم التأثري وعدم العكس من واد واحد فلذلك مجع بينهما والذي عليه اجلدليون أن عدم التأثري أعم من عدم 
العكس فإهنم قالوا كما نقله أمام احلرمني وغريه عدم التأثري ينقسم إىل ما يقع يف وصف العلة وإىل ما يقع يف أصلها 

  اقع يف الوصف وهو عدم االنعكاس وسيتضح إن شاء اهللا ذلك باملثل وجعلوا الو



وقال إمام احلرمني الذي نراه أن القسمني ينشآن من األصل وإذا عرفت هذا فقد عرف املصنف تبعا لإلمام عدم 
ذا التأثري بأن ينفي احلكم بدون ما فرض علة له وعدم العكس حبصول احلكم يف صورة بعلة أخرى واعتراض على ه

ألن قوله ينفي احلكم بدون ما فرض علة له إن أريد به أنه كذلك يف احملل الذي ادعى أنه علة فيه وهو ظاهر مراده 
فهو غري الزم ألن عدم التأثري قد يكون بأن يبني ثبوت احلكم يف غري ذلك احملل بدون ما جعل علة له وإن أراد أنه 

ني بناء احلكم يف ذلك احملل بعينه بدون ما جعل علة له كان ذلك كذلك يف غري ذلك احملل فقط ففاسد ألنه إذا ب
عدم التأثري بطريق أوىل وإن عىن به ما هو األعم من هذين فباطل ألن العكس أيضا كذلك إذا ليس من شرط 

العكس حصول احلكم يف صورة أخرى بل لو حصل يف تلك الصورة بعينها بعلة أخرى كان ذلك عكسا أيضا وهو 
نقدح إذا كان اإلمام قد مشى على مراسم اجلدليني وعلمك حميط بأن القوم ذوو اصطالح فليساعدوا اعتراض م

  عليه ما مل خيرج عن قانون معترب وإن مل يف اإلمام باصطالحهم كان له أن يقول املراد من عدم التأثري 
  يقول املراد  القسم األول وقولكم قد يكون بغري ذلك قلنا يف مصطلحي ال يكون كذلك بل له أن

  القسم الثالث قولكم ليس من شرط العكس حصول احلكم يف صورة 

أخرى قلنا بل هو من شرطه يف مصطلحنا وإذا علمت هذا فقد مثل املصنف لعدم التأثري بقولنا يف الغائب يبيع غري 
ول عدم الرؤية ال تأثري مرئي فال يصح كالطري يف اهلواء والسمك يف املاء جبامع عدم الرؤية فينقدح للمعترض أن يق

له يف احلكم لبقاء احلكم املذكور بعد زواله فيما إذا صار البيع مرئيا ولكن غري مقدور على تسليمه وهذا املثال 
واقع لعدم التأثري يف أصل العلة دون وصفها كما وضح ومثل لعدم العكس باستدالل احلنفي على منع تقدمي آذان 

صر فال جيوز تقدمي آذاهنا على وقتها كاملغرب جبامع عدم جواز القصر فيقول هذا الصبح بقوله الصبح صالة ال تق
الوصف ال ينعكس ألن احلكم الذي هو منع تقدمي اآلذان على الوقت موجود فيما قصر من الصلوات بعلة أخرى 

  وهذا املثال واقع لعدم التأثري يف الوصف كما ظهر 
الشافعي يف منع نكاح األمة الكتابية أمة كافرة فال حيل للمسلم نكاحها ومن أمثلة األول أيضا أن يقال على لسان 

كاألمة اجملوسية فيقال ال أثر للرق يف األصل فإن احلرة اجملوسية حمرمة والتمجس مستقل بإثارة منع النكاح والرق 
  مستغن عنه فذكره عدمي التأثري يف األصل وقد مت ما يف الكتاب 

  التأثري أقساما عديدة وقد قسم الباب النظر عدم 
أوهلا وثانيها عدم التأثري يف األصل والوصف ومها املتقدمان يف كالم املصنف والثالث عدم التأثري يف األصل والفرع 

مجيعها فإذا قلنا بأن عدم التأثري يف األصل فقط يقدح كما ستعرفه إن شاء اهللا كان قادحا بطريق أوىل ومثال هذا 
الستجمار باألحجار عبادة متعلقة باألحجار مل يتقدمها معصية فينبغي أن يعترب فيها العدد قياسا قوله من اعترب العدد ا

  على رمي اجلمار وإذا اعترب العدد وجب أن يكون ثالثة ضرورة أنه ال قائل بالوصف 
لم كاألمة اجملوسية وقوله مل يتقدمها معصية عدمي التأثري يف األصل والوصف معا خبالف قولنا أمة كافرة فال حتل للمس

فإن كوهنا أمة ال أثر له يف األصل لكن تأثري يف الفرع فلئن قال مثال إذا سقط قوله مل يتقدمها معصية انتقض بالرجم 
  فإنه عبادة تتعلق باألحجار مث ال يعترب فيه العدد فنقول قال الشيخ أبو 

ثل هذا ال جيوز تعليق احلكم عليه ذكره يف إسحاق الشريازي هذا أصعب ما جييء يف هذا الباب قال وعندي أن م
  امللخص 

  والرابع عدم التأثري يف الفرع دون األصل وهو قسمان 



أحدمها أن يذكر وصف يف الفرع يتحقق اخلالف فيه بدونه كقوهلم نوى صوم رمضان قبل الزوال فصح كما لو 
حقق بدونه ولو نوى مطلق الصوم فيه نوى من الليل فقيل كونه من رمضان ال مدخل له يف حتقيق اخلالف إذ يت

  خلالف أيضا وقد اختلف يف قبول هذا القسم أيضا 
وثانيهما أن يلحق الفرع باألصل بوصف تأثري له على إطالقه يف الفرع وفاقا كقولنا يف إثبات فسخ النكاح بالعيوب 

لوصف املذكور يف اإلحلاق ال اخلمسة عيب ينقض الرغبة يف املعقود عليه فوجد ثبوت الفسخ به كما يف البيع فا
تأثري له يف الفرع على إطالقه وفاقا وهلذا ال يثبت اخليار يف النكاح بكل عيب شأنه ما ذكر وفاقا وقول القاضي 

احلسني ومن شذ عن األصحاب بدعواه ثبوت اخليار بكل عيب منفر يكسر ثورة التوقان ال يرد على دعوانا الوفاق 
رغبة وال يكن منفرا يكسر ثورة التوقان وال عربة به على العموم إمجاعا وإن اختلف يف هنا فمن العيوب ما ينقص ال

  أفراد خاصة 
واخلامس عدم التأثري يف احلكم وهو أن يذكر يف الدليل وصفا ال تأثري له يف احلكم املعلل به كما إذا قيل يف مسألة 

جيب عليهم الضمان يتلف أموالنا يف دار احلرب كأهل  املرتدين إذا أتلفوا أموالنا يف دار احلرب طائفة مشركة فال
احلرب فاإلتالف يف دار احلرب ال تأثري له يف نفي الضمان وإثباته فإن من أوجب الضمان أوجبه مطلقا سواء كان 

  يف دار احلرب أم غريها ومن نفاه نفاه مطلقا 
يكون له تأثري يف احلكم أن ال يكون له تأثري يف  والفرق بني هذا والثالث فرق ما بني العام واخلاص ألنه يلزم من أن

  األصل والفرع من غري العكس 
وقال اآلمدي حاصل هذا القسم يرجع إىل عدم التأثري يف الوصف بالنسبة إىل احلكم املذكور وإذا بطل عدم التأثري 

  يف الفرع كما هو أحد الرأيني ورجع 

   يف الوصف ويف األصل يبق غري عدم التأثريحاصل هذا القسم إىل عدم التأثري يف الوصف فلم 
واآلمدي مل يذكر القسم الثالث الذي أوردناه ولعله أمهله لكون اخلامس أعم منه وإذا تفهمت ما ألقيته لك من 

الشرح وعلمت عود األقسام كلها إىل عدم التأثري يف األصل ويف الوصف عرفت أن اقتضاء صاحب الكتاب على 
  ذكرمها نوع حسن من االختصار واهللا أعلم 

  قال األول يقدح أن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتني 
والثاين متتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتني وذلك جائز يف املنصوصة كااليالء واللعان والقتل والردة اليف املستنبطة 

  ألن ظن ثبوت احلكم ألحدمها يصرفه عن اآلخر عند اجملموع 
الم هنا يف أهنما هل يقدحان يف العلية وقد تشاجر القوم يف ذلك وبىن تقدم تصويرها عدم التأثري وعدم العكس والك

املصنف األول على أنه هل جيوز تعليل احلكم الذي هو واحد بالشخص بعلتني فيقدح عند مانعه ألنه إذا مل يوجد 
  س علة الوصف املفروض علة مع بقاء احلكم والفرض أنه ليس ثابتا بعلة أخرى حيصل العلم بأن ذلك الوصف لي

وبىن الثاين على أنه ميتنع تعليل احلكم الواحد بالنوع بعلتني بناؤه ظاهر مما تقدم ألن النوع باق فيه ويعلم من هذا 
أن احلكم الواحد إن بقي شخصه بعد زوال العلة فهو عدم التأثري وإن بقي بنوعه فهو عدم العكس فامتناع بيع 

كما كان قبلها وامتناع نكاح األمة اجملوسية باق بالشخص بعد زوال  الطري يف اهلواء بقي شخصه بعد زوال الرؤية
العلة وهي كون الصالة ال تقصر إمنا هو يف الرباعية وما كان ثابتا مع العلة إمنا هو مع غريها لكنهما اشتركا يف 

  النوعية وهو منع تقدمي اآلذان 



اختصر القول فيه جدا حنن نأخذ ما يف شرح  وأعلم أن املبين عليه من أعظم ما خاض فيه األصوليون واملصنف
  الكتاب على االختصار مث نعود إىل الكالم يف ذلك على حسب التوسط فنقول جيوز تعليل احلكم الواحد نوعا 

املختلف شخصا بعلل خمتلفة وفاقا كتعليل إباحة قتل زيد بردته وعمرو بالقصاص وخالد بالزنا بعد اإلحصان ورمبا 
ريان اخلالف فيه وعلى ذلك مشى صاحب الكتاب حيث جعل عدم العكس مبنيا عليه واألشبه أومأ بعضهم إىل ج

  ما ذكرناه وبه صرح اآلمدي وصفي الدين اهلندي وهذا يف العلل الشرعية 
أما العقلية فظاهر نقل بعضهم أن اخلالف يف تعليل املعلول الواحد بعلل عقلية خيتص بالواحد بالنوع دون الواحد 

إنه ميتنع تعدد علته بال خالف وأما تعليل احلكم الواحد يف شخص واحد بعلل خمتلفة حنو حترمي وطء بالشخص ف
املعتدة احملرمة احلائض وزاد إمام احلرمني الصائمة وهو سهو ألن الصوم يستحيل أن جيامع احليض شرعا وكذا أباحه 

  ارات املزدمحة اختلفوا فيه على مذاهب قتل الشخص الواحد بردته وقتله املوجب للقصاص هل جيوز هبذه اإلم
  أحدمها املنع من ذلك مطلقا 

  والثاين اجلواز مطلقا وإليه ذهب اجلماهري 
والثالث أنه جيوز يف املنصوصة دون املستنبطة وهو اختيار األستاذ أيب بكر بن فورك الغزايل واإلمام واملصنف قال 

  تقريب إمام احلرمني وللقاضي إليه صفو ظاهر يف كتاب ال
قلت وظاهر ما يف التخليص خمتصر التقريب جتويزه مطلقا وأما ما ذهب إليه الغزايل منا من التفصيل فيخالف ما 

  ذكره يف الفقه فإن قال يف كتاب البيع من الوسيط عند الكالم يف زوائد املبيع واحلكم الواحد قد يعلل بعلتني 
هو أنه جائز غري واقع قوله وذلك هذا دليل على التفصيل والرابع عكسه وذهب إمام احلرمني إىل رأي خامس و

  الذي اختاره 
وتقريره أنه قد وقع تعليل الواحد بالشخص بعلتني منصوصتني فدل على جوازه ودليل وقوعه اللعان واإليالء فإهنما 

ل به وال ميكن أن يبدل علتان مستقلتان يف حترمي وطء املرأة ولك أن تقول اإليالء ال حترم به الزوجة فال يصح التمثي
  اإليالء بالظهار ألن الظهار وإن كان حمرما إال أنه ال ميكن اجتماعه مع اللعان 

إذا اللعان يقطع الزوجية فال جتتمع علتان على معلول واحد فينبغي التمسك بالطالق الرجعي مع الظهار فإهنما 
اهرة أمنها ودليل وقوعه أيضا املرتد اجلاين فإن كال من علتان يف حترمي الوطء وقد جيتمعان يف املرأة فتكون رجعية مظ

االرتداد واجلناية علة مستقلة يف إراقة دمه وكذلك الصوم والعدة واإلحرام يف حترمي الوطء الزوجية ومثل الغزايل 
بأن من ملس ومس وبال يف وقت واحد انتقض طهره وال خيال على واحد من هذه األسباب ومن أرضعتها زوجة 

وأختك أيضا ومجع لبنهما وانتهيا إىل حلق املرتضعة يف حلظة واحدة حرمت عليك ألنك خاهلا وعمها  أخيك
والنكاح فعل واحد وحترميه حكم واحد وال ميكن أن حيال على اخلؤلة دون العمومة أو بعكسه وال ميكن أن يقال 

  ع املثلني انتهى مها حترميان وحكمان بل التحرمي له حد واحد وحقيقة واحدة يستحيل اجتما
  وإذا ثبت هذا يف الواحد بالشخص وضح ثبوته يف الواحد بالنوع بطريق أوىل 

وأما املنع يف املستنبطة فاستدل عليه بأن ظن ثبوت احلكم ألجل أحد األمرين مانع من ظن ثبوته ألجل األمر اآلخر 
بعلتيه باالستنباط واالجتهاد فال حنكم  مبفرده أو ألجل اجملموع وما ال حيصل الظن لثبوت احلكم ألجله ال حيكم

بعلية أمور متعددة لشيء واحد باالستنباط واالجتهاد وهذا كما إذا تصدق على فقيه فقري قريب فإنه حيتمل أن 
يكون الداعي إىل الصدقة جمموع األوصاف أو بعضها أو فرد منها واالحتماالت متنافية ملا ذكرناه هذا تقرير ما يف 



  دليل املذكور نظر نذكره من بعد إن شاء اهللا تعاىل الكتاب ويف ال
عدنا إىل الكالم يف أصل املسألة فنقول اختلفوا يف أن العكس هل جيب يف العلة فقالت املعتزلة وبعض أصحابنا 

كاإلمام ال جيب سواء كانت عقلية أم شرعية وادعى القاضي يف خمتصر التقريب واإلرشاد االتفاق يف العلل العقلية 
ى خالف ذلك فإنه قال يشترط يف العلة العقلية اإلطراد واالنعكاس باتفاق العقالء القائلني بالعلل أو قال قوم أنه عل

واجب مطلقا وأوجبه قوم يف العقلية دون الشرعية وعليه أكثر أصحابنا وقال آخرون جيب يف املستنبطة دون 
  املنصوصة 

فالعكس الزم ألن انتفاء العلة يوجب انتفاء احلكم ألن احلكم ال بد وقال الغزايل إن مل يكن للحكم إال علة واحدة 
له من علة فإذا احتدت العلة وانتفت فلو بقي احلكم لكان ثابتا بغري سبب أما حيث تعددت العلة فال يلزم انتفاء 

علة أنا إذا قلنا ال احلكم عند انتفاء بعض العلل بل عند انتفاء مجيعها قال والذي يدل على لزوم العكس عند احتاد ال
نثبت الشفعة للجار ألن ثبوهتا للشريك معلل بعلة الضرر الالحق من التزاحم على املرافق املتحدة من املطبخ 

  واخلالء ومطرح التراب ومصعد السطح وغريه 
إلزام عكس  فأليب حنيفة أن يقول ال مدخل هلذا يف التأثري فإن الشفعة ثابتة يف العرصة أيضا وما ال مرافق له فهذا

وهو الزم ألنه يقول لو كان هذا مناطا للحكم ال ينفي احلكم عند انتفائه فنقول السبب فيه ضرر مزامحة الشريك 
فيما يتأبد ويبقى فنقول فليجر يف احلمام وما ال ينقسم كما هو عندكم قول قدمي أو وجه فال يزال يؤاخذنا بالطرد 

رر مؤنة القسمة ونأيت بتمام قيود العلة حبيث يوجد احلكم بوجودها والعكس وهي مؤاخذة صحيحة إىل أن يعلل بض
ويعدم بعدمها وهذا املكان أنا أثبتنا هذه العلة باملناسبة وشهادة احلكم هلا بوروده على وفقها وشرط مثل هذه العلة 

  االحتاد وشرط االحتاد العكس 
الف ونزاع ألحد ويظهر عند هذا أن هذه املسألة قال صفي الدين اهلندي وينبغي أن ال يكون فيما ذكر الغزايل خ

فرع مسألة احلكم الواحد بعلل خمتلفة فلذلك مل يشتغل صاحب الكتاب بالكالم فيها بل تكلم يف تعليل الواحد 
  بعلل فليكن كالمنا أيضا يف ذلك 

على االستدالل  وقد علمت املذاهب فيها وما احتج به صاحب الكتاب على اختياره وهو مدخول عندنا ألن نقول
له املنصوصة ال داللة ملا ذكرت إال على اجتماع سببني أو أكثر على حكم واحد وليس فيه داللة على أن ذلك 

احلكم معلل بكل منها أو واحد منها فلئن قال أعود وأقرره على وجه آخر فأقول العلل إذا اجتمعت يف الشخص 
ثبت احلكم فيه أصال وهو باطل أو يثبت بواحدة معينة وهو أيضا الواحد كالقتل والردة والزنا فإما أن يقال ال ي

  باطل للزوم الترجيح من غري مرجح أو بواحدة ال بعينها وهو كذلك ألن ما ال 

تعني له ال وجود له يف نفسه ما ال وجود له ال يصلح أن يكون علة أو مبجموعها وهو كذلك ألنه حينئذ تكون كل 
كالمنا فيه فيتعني أن يعلل احلكم بكل واحدة منها ال يقال مننع وجود العلل دفعة واحدة منها جزءا لعلة وليس 

واحدة ونقول فيما إذا ترتيب احلكم معلل بالسابق منها وشيء من تلك املفاسد املذكورة غري الزم حينئذ ألنا نقول 
ا ووجودها دفعة واحدة إذ منع وجودها مكابر ة إذ حنن على قطع أنه ال منافاة بني تلك األمور فيصح اجتماعه

  ميكن صدور الزنا والردة من واحد من واحد والعياذ باهللا يف ساعة واحدة 
فنقول قاربت اإلصابة بالتقرير على هذا الوجه ولكنا ال نسلم بعد ذلك أن احلكم هناك حكم واحد بل أحكام 

  هان كثرية فإن اإلباحة احلاصلة بالقتل غري احلاصلة بالردة والدليل عليه وج



  األول أن الرجل إذا عاد إىل اإلسالم زالت اإلباحة احلاصلة بسبب الردة وبقيت اإلباحة احلاصلة بالقتل والزنا 
والثاين أن القتل املستحق بالقتل جيوز لويل الدم العفو عنه واملستحق الردة ال يتمكن الويل من إسقاطه فدل على 

  ي اعتمد عليه إمام احلرمني يف رد هذه احلجة وهو عندنا منع صحيح تغاير احلكمني وهذا ملنع الذي ذكرناه هو الذ
وإن كان القاضي يف خمتصر التقريب واإلشاد قال إنه هذيان يدين قائله من جحد احلقائق وحنن نذكر ما رد به 

الشخص ونزيفه بعد ذلك وأمجع كالم يف الرد عليه كالم اإلمام فقال الدليل على أن احلكم واحد أن إبطال حياة 
  الواحد أمر واحد فهو إما أن يكون ممنوعا منه من جهة الشرع بوجه فهو احلرمة أو ال فهو احلد 

وإن كانت احلياة واحدة كانت إزالتها واحدة فكان اإلذن يف تلك اإلزالة واحدا فإن قلت الفعل الواحد كونه 
هاته فيكون الشخص الواحد مباح الدم حالال من وجه حراما من آخر وحينئذ جيوز أن يتعدد حكم احلد لتعدد ج

  من حيث أنه مرتد وأنه زان وأنه قاتل 

قلت حرمة الشيء من وجه وحله من آخر معقول ألن احلل هو متكني الشرع من الفعل وال يتحقق هذا املعىن إذا مل 
لم حرام مع أن يكن فيه وجه يقتضي املنع أصال بل ليس من شرط احلرمة أن يكون حراما من مجيع جهاته ألن الظ

كونه حادثا وعرضا وحركة ال يقتضي احلرمة وحينئذ نقول حل الدم على هذا الوجه يستحيل أن يتعدد والعلم 
  بذلك ضروري هذا ما ذكره اإلمام 

  وقد اعترض النقشواين على قوله إبطال حياة الشخص الواحد أمر واحد باملنع 
ن طريقا إىل الشيء جيب أن يكون واحدا ألن احلكم الذي كالمنا وفيه نظر مث بعد التسليم بأنك مل قلت أن ما يكو

فيه ليس نفي إبطال حياة الشخص بل الطريق إليه أال ترى أن حياة الشخص الواحد ميكن إبطاهلا بضرب عنقه وقده 
ال احلياة نصفني وأمور ال تعد فيما حنن فيه مل ادعيت أنه ليس كذلك فإن إباحة القتل بالردة هو طريق واحد إىل إبط

وحكمه أن يقتله اإلمام ما مل يتب وليس له إسقاطه وإباحته بالقصاص أن يتمكن الويل من قتله مبثل الطريق اليت 
صدرت عنه أو بالسيف وله العفو وإباحته بالزنا أن يرجم وال يتبع إذا هرب وال يسقط فهذه طرق خمتلفة غري أهنا 

لعلل على حكم واحد وأيضا عصمة دم املرء حكم شرعي وهو اشتركت يف أمر واحد وذلك ال يوجد اجتماع ا
مشروط بأمور منها اإلسالم ويضاده الكفر ومنها العفة ويضادها الزنا ومنها العدل ويضاده القتل ظلما وخيتل كل 

  واحد منها بواحد من هذه األفعال 
املوجبات بوجوه ترشد إىل التغاير  وكما قال إمام احلرمني لن يقدم االنس بالفقه استمكانا من تقدير التعدد يف

واالختالف ونظري هذا يف األمور العقلية إن حياة الشخص الواحد مشروطة بشروط منها بقاء األعضاء الرئيسية 
على أمزجتها املعينة ومنها اتصال بعضها ببعض وغري ذلك وكل ما حيصل يف البدن مبطال لواحد من هذه الشروط 

ال جرم إن تعددت أسباب إبطال احلياة فإذا فرضنا اجتماع عدة منها ال نقول إن العلل تصري سببا إلبطال احلياة و
الكثرية تواردت على معلول واحد وإذا فرضنا دفعة واحدة حز رقبة شخص وقده بنصفني من شخصني معا ال يقال 

  اجتمع هاتان العلتان على معلول واحد إذ 

ثرة فكلما ذكر عذرا يف الصورة كان عذرا لنا يف دفع ما ذكر من الدليل ال يتصور ذلك يف العلل العقلية التامة املؤ
ولسنا باملعتذرين عن العلل العقلية فإن العلة العقلية ال حقيقة هلا عندنا ومن طلب اإلحاطة بذلك فهو حمال على 

  دقيق الكالم يف العلة واملعلول ولكنا حنيل األمر إىل اإلمام 
على التغاير أنه لو أسلم زال أحد احللني وبقي اآلخر قلنا ال نسلم أنه يزول أحد احللني  مث قال اإلمام قولكم الدليل



  بل يزول كون ذلك احلكم معلال بالردة فالزائل ليس هو نفس احلل بل وصف كونه معلال بالردة 
ل التحقيق أن احلل ولقائل أن يقول لو مل يزل ذلك احلل لكان مستمرا بدون علته فإنه ال أثر للزائل يف املستمر ب

املضاف إىل الردة زال وبقي حل آخر مث قال قولكم ويل الدم مستقل بإسقاط أحد احللني قلنا ممنوع بل هو متمكن 
من إزالة أحد األسباب فإذا زال السبب زال انتساب ذلك احلكم إليه ال احلكم نفسه واعترض عليه النقشواين 

إزالة احلل الثابت له وهذا الزوال يستدعي سببا غري عفوه وبأنا نقول إن أيضا بأنا نعلم أن الويل كان متمكنا من 
كان الزائل بالعفو شيء آخر غري حل القتل فموجب قتل القاتل ظلما هو ذلك الشيء ألن العفو يسقط موجب 

لصور اجلناية فإذا كان موجب اجلناية غري احلل فال يلزم اجتماع العلل على حكم واحد وهكذا نقول يف سائر ا
املذكورة من اجتماع العدة واحليض يف الزوجة وصورة الرضاع يف زوجة األخ واألخت وغريها وإن كل هذه 

  األحكام مشروطة بشروط على ما تقرر 
مث إنا نقول ما ذكرمت من الصور اليت فرضتم الكالم فيها أمر عجاب فإن بعضها مستنبطة مومئ إليها فإن عليه ما 

ستنباط وإمياء النصوص ال من النص وأنتم ال جتوزون اجتماعها على املعلول الواحد إذ فرقتم أردمت إمنا جاء من اال
بني املستنبطة واملنصوصة فكيف حيصل الفرض من هذا وعليهم يف هذا الدليل اعتراضات أخر أضربنا عنها إذ قد 

  أطلنا بعض اإلطالة 
  فال يطولن الفصل عليك ففيه كبري فائدة وإلمام احلرمني هنا كلمات ال نرى إخالء هذا الشرح منها 

قال قد يظن الظان الفطن يف هذا املقام أن املسؤول إذا فرض الكالم يف طرف من املسألة لفرض إيضاح كالم 
  ولصورة الفرد تعلق بالعلة من حيث العموم وليست مقصود الفارضي 

يف هذا الطرف بعلتني قال وهذا على من حيث اخلصوص وهي مقصود والفارض وإذا كان كذلك فقد تعلق احلكم 
حسنه غري صاف عن القذى والكدر وأنا أضرب يف ذلك أمثلة توضح الفرض فنقول إذا قدم الغاصب الطعام 

املغصوب إىل ضيف فأكله الضيف ظانا أن الطعام ملك املقدم املضيف فقرار الضمان يف قول الشافعي على املضيف 
  رور مناطا للضمان ومعتمد هذا الظن التغرير وكون الغ

وقد قال أبو حنيفة لو أكره الغاصب إنسانا على تناول ذلك الطعام فالقرار على الطاعم وإن كان جمربا أو مؤجرا 
كما إذا خمتارا يف التناول فإذا فرض الفارض يف صورة اإلكراه فليس جيرب ألنه إمنا يصح أن لو كان يف الصورة 

جبار إذ اإلجبار ينايف االغترار ومن ضرورة االغترار فرض إجبار يف عموم وخصوص والغرور ليس أعم من اإل
املغرور مع استناد اختياره إىل االغترار فأما اجملرب املكره فال يتصور بصورة مغتر وإن فرض منه ظن فليس ذلك 

  االغترار املعىن 
صوص فيه والفرض املستحسن قال فهذا النوع ليس مبرضي من جهة أنه جمانب حملل السؤال أو ال إذ ال عموم وخ

هو ما اشتمل على ذلك مث قال وليس للفرض يف هذه املسألة وجه أيضا فإنه إذا ثبت الضمان ال يستغرق على 
املكره فكيف يبين عليه عدم القرار على املختار الطاعم يف مسألة التقرير وال معتمد يف التقرير على املختار إال 

  االغترار 
م وخصوص يف هذه الصورة وليس للشافعي إلزام احلنفي هبا ألن الضمان إذا ثبت ال يستقر وحاصل هذا أنه ال عمو

على املكره وهو كالم صحيح إال أن املذهب الصحيح املشهور يف اجلديد أن قرار الضمان يف مسألة التغرير على 
اء على خالف ما قاله فيهما اآلكل دون املضيف والصحيح يف مسألة اإلكراه استقرار الضمان على املكره بكسر الر

  مث ذكر إمام احلرمني صورة من الفرض 



املستحسن فقال إذا سأل عن نفوذ عتق الراهن فسؤاله يعم املعتق املوسر واملعسر فإذا فرض املسؤول كالمه يف 
حيضر املعسر كان مندرجا حتت سؤال السائل ويستفيد الفارض بالفرض يف املعسر أمرين أحدمها دفع أسئلة قد ال 

عنده اجلواب عنها كسريان العتق إىل ملك الشريك فال يلزمه إذا فرض كالمه يف هذه الصورة ألن عتق املعسر غري 
  سار عند الشافعي 

وأحسنهما أن اخلصم قد يتمسك يف كالمه على أن قيمة العبد يف غرض املالية منزل منزلة العبد فليس الراهن املعتق 
الستيثاق فإنه إذا قام قيمة العبد مقامه هنا مل يكن معترضا على حمل احلق املرهتن قال مقوتا على املرهتن غرضه من ا

وهذا ال حقيقة له إذا ليس هو مبين على مذهب من ينفذ عتق الراهن فإن عتقه ال ينفذ عند من ينفذه إلمكان إمتامة 
ضه املسألة يف املعسر قطع هذا الكالم القيمة مقام املقوم بل سبب نفوذه امللك وصحة العبارة فاستفاد الفارض بفر

  الواقع فضله ال أثر هلا 
قال فليكن قصد احملقق إذا فرض مثل ذلك ويتجه للفارض يف املعسر أن يقول يستأصل املعسر املعتق لو نفذ عتقه 

سبب إىل قطع حىت املرهتن بكماله ويشري إىل أنه ال جيد ما يقيمه مقام املرهون فيظهر كالمه من جهة االستئصال والت
  حق املرهتن من االستيثاق بالكلية 

قال وهذه وقفة حمتومة على طالب الغايات فنقول من منع نفوذ العتق يكتفي فيما يقرره بأنه لو نفذ أدى إىل قطع 
حق الزم للمرهتن يف غري الرهن وإذا كفى هذا فأي حاجة للتعرض لقطع املالية وحسم الطلب يف القيمة قال 

  يفطن الفارض أنه يقع يف احملذور الذي ذكرناه وهو التعلق مبا ال اعتبار به وال وقع له ويوشك لو مل 
فإن قال قائل ما املانع من ازدحام علتني يف هذه الصورة قطع املالية بالكلية وقطع حق املرهتن من العني املخصوصة 

حلق من عني العبد فإن هذا الشيء يعم فيعلل امتناع النفوذ بعلة خاصة وهي قطع املالية وأخرى عامة وهي قطع ا
  املعسر واملوسر 

فنقول هذا هو الغرض من سياق هذا الكالم وليس بشيء فإن املالية ليست مرعية يف حق املرهتن وإمنا املعترب 
اختصاص استحقاق واستيثاقه بعني يستمسك هبا إذا عرضت له توقفات العسر يف الدين الذي يقع يف الذمة وهو 

  ق بالعني اليت استمسك هبا فهذا غرض الراهن مطالبا بالدين فقد خرج عن مقصود الراهن تأثر مسبو
قال وهلذا السر ال جيوز رهن الدين نعم لو فرض من الرهن إتالف املرهون فالشرع يتقاضاه أن يقيم قيمته مقامه إذ 

يف مظن الضرورات من القضايا  مسلك الشرع ثبات الضمان جربانا لكل بدل فائت فال ينبغي أن يعد قضايا الشرع
الوضعية يف تأسيس األصول اه وهو بليغ معترض عليه ومراده أن هذه الصورة إن أوردها عليه من يقول باجتماع 

العلتني خلص عن إيراده بأن يقول العلة عندي واحدة وهي ما ذكرت وإن اعتقد اخلصم أن املالية مرعية فال مباالة 
عندي مسلكي يف توزيع العوض على خمتلفني يف أحد شقي العقد عند مسيس احلاجة يف  مبعتقده مث قال وهذا يناظر

  شفعة لو فرض تلف يف أحد عوضني 
وقد زل مجاهري الفقهاء فاعتقدوا أن التوزيع مقصود العقد كما نبهت عليه يف مسألة العجوة وهذا زلل وسوء مدرك 

  فإن العقد ما أنشىء على التوزيع 
ري أحوج الشفعة إليه أه ومناظرة ما ذكر ألن قضايا الشرع يف حمل الضرورة ال يعد من القضايا وإمنا هو أمر ضرو

الوضعية يف تأسيس األصول ظاهرة على مسلكه كما ذكر ولكن هو مسلك جاد به عن سبيل األصحاب ومع ذلك 
  هو مدخول 

فصل يف مسألة الشفعة وهي ما إذا باع ومن وجوه االعتراض عليه ما ذكره الرافعي فقال أليس قد ثبت التوزيع امل



شخصا من عقار وسيفا بألف ولوال أنه قضية العقد لكان ضم السيف إىل الشخص من األسباب الدافعة للشفعة 
  فإهنا قد تندفع بأسباب وعوارض 

مبدين مل  واعترض عليه أيضا حيث قال املعتمد عندي يف التعليل أنا تعبدنا باملماثلة حتقيقا وإذا باع مدا ودرمها
  تتحقق املماثلة فيفسد العقد فإن للخصم 

أن يقول تعبدنا بتحقيق املماثلة فيما إذا متحضت مقابلة شيء منها جبنسه أم على اإلطالق وإن قلنا بالثاين فممنوع 
وإن قلنا باألول فمسلم ولكنه ليس صورة املسألة إال أن هذا اعتراض ضعيف وال سيما يف الغرض الذي فرضه 

ذا باع مدا ودرمها مبدين فإنه يصح يف هذه الصورة إنه باع مترا بتمر ألن التمر مع الدرهم مبيع قطعا وال وهو إ
مقابل له إال متر ومىت صدق أنه باع مترا بتمر وجبت املماثلة بالنص ومتحض املفاضلة قيد زائد مل يدل عليه دليل 

  فالكالم يف هذا دخيل يف الكتاب 
 تعاىل يف كتابنا األشباه والنظائر بالعجب العجاب مث قال وإن اعتقد الفارض يف الراهن املعسر ولعلنا نأيت إن شاء اهللا

الفصل بينه وبني املوسر صائرا إىل أن الراهن إذا كان موسرا ينفذ اعتاقه ويلزمه إحالل القيمة موضع العبد وإن 
ير نفوذه إىل إبطال اختصاص املرهتن باستيثاقه كان معسرا ال ينفذ اعتاقه لتعذر تغرميه وافضاء اإلعتاق فيه بتقد

بالكلية وشبه ذلك بتفصيل مذهب يف ترسه عتق الشريك إذا كان موسرا دون ما إذا كان معسرا فاحتاد العلة على 
هذا املذهب أوضح فإن صاحبه متشوق إىل اعتبار انقطاع علقة الرهن من عرض الوثيقة بالكلية وليس لبطالن حق 

ق الرهن عنده وقع أصال فلذلك ينفذ عتق الراهن املوسر فلم ينتظم على املسلكني علتان عامة وخاصة املرهتن من عت
  يف صورة الفرض 

مث قال إذا فرض الشافعي الكالم يف مسألة ضمان منافع املغصوب يف طرف اإلتالف طرد ما يرتضيه يف الباب فقد 
  يعتقد الفطن أنه جيتمع يف هذا الطرف معنيان 

اإلقدام على اإلتالف وهو من أقوى أسباب الضمان ولذلك اختار الفارض تعيني هذا الطرف وختصيصه أحدمها 
  بالكالم املختص به 

  وقد اجتمع فيه اإلتالف والتلف حتت يد العارية وهذا أقرب مسلك يف ختييل اجتماع معنيني حبكم واحد 
  فإن  وحنن نقول فيه العلة يف الضمان اإلتالف يف هذه الصورة فحسب

املتلف احلاصل حتت يد العارية إمنا يضمن من جهة اعتداء ذي اليد مبنع احلق مستحقة فصار الضياع الذي يقع 
مساويا يف إطراد منع املتعدي مشبها بإتالفه وإذا حتقق اإلتالف مل يبق لتخيل التلف على دوام املنع املشبه باإلتالف 

املشبه واملشبه به يف صورة واحدة حمال أهو بليغ ال خيدشه شيء وهذا  معىن واإلتالف هو املشبه به واعتقاد اجتماع
  ما أردنا إيراده من كالم إمام احلرمني 

ولنعد إىل الكالم على ما استدل به صاحب الكتاب على اختياره فنقول وأما ما استدل به على املنع يف املستنبطة 
نا ولكنا نقول للخصم أن يقول ال نسلم أن ظن ثبوت احلكم فلوال مراعاة االتفاق ملا رددناه ألنه ماس على معتقد

  ألجل أحد األمرين مينع ظن ثبوته ألجل األمر اآلخر أو اجملموع وإمنا يكون ذلك أن لو تأتت عليه 
  أحدمها للحكم علية اآلخر وهو أول النزاع 

لعلل على املعلول الواحد وما فإن قلت قد حتصل لنا من اختيارك موافقة إمام احلرمني على عدم وقوع اجتماع ا
  دللت عليه بل زدت على هذا أن أبطلت الدليل على املنع يف املستنبطة وهو بعض مطلوبك 



قلت طال الفصل وما بقي الشرح حيتمل أكثر من هذا التطويل ولذلك مل يشتغل بالكالم يف حجج بقية املذاهب 
  ولعلنا نقرر اختيارنا يف جمموع آخر وباهللا التوفيق 

ال رمحه اهللا الثالث الكسر وهو عدم تأخري أحد اجلزئني ونقض اآلخر كقوهلم صالة اخلوف صالة جيب قضاؤها ق
  فيجب أداؤها قيل خصوصية الصالة ملغى ألن احلج كذلك فبقي كونه عبادة وهو منقوض بصوم احلائض 

كسر وإفساد العلة به وهذا ما اتفق أكثر أهل العلم كما ذكره الشيخ أبو إسحاق يف امللخص وغريه على صحة ال
اختاره اإلمام واملصنف واآلمدي وهو نقض من طريق املعىن وإلزام من سبيل الفقه وعرب عنه اآلمدي وابن احلاجب 

  بالنقض واملكسور وجعال الكسر قسما آخر وغريه وهو تعبري حسن 

ته ونقض اآلخر ومثل له تبعا لإلمام مبا وعرب عنه املصنف بأنه عدم تأثري أحد جزأي املركب الذي ادعى املستدل علي
إذا قيل على لسان الشافعية يف إثبات صالة اخلوف صالة جيب قضاؤها فيجب أداؤها كصالة األمن فيقول املعترض 
خصوصية كوهنا صالة ملغاة ال أثر هلا ألن احلج أيضا كذلك فلم يبق غري كوهنا عبادة وهو منقوض بصوم احلائض 

قضاؤها وال جيب أداؤها بل حيرم فيكون ذلك قدحا يف متام العلة بعدم التأثري ويف جزئها حيث كان عبادة جيب 
  بالنقض 

واعترض بأن العلة إذا كانت مركبة فكل جزء من أجزاءها يكون ملغى بالنسبة إىل ذلك احلكم وحينئذ فالكسر 
ال الوصف اخلاص بالنقض والزم غري صحيح ألن العلة اجملموع ومل يرد النقض عليه وهو ضعيف ألن املعترض أز

بالوصف العام وصار املستدل عنده معلال بالوصف العام مع الوصف اآلخر فوجه النقض عليه بعد ذلك فلم يرد إال 
على اجملموع هذا شرح ما يف الكتاب وتعبريه عن الكسر بأنه عدم تأثري أحد اجلزئني ونقض اآلخر تعبري مل يصرح به 

  ه فيكون ذلك قدحا يف متام العلة بعدم التأثري ويف جزئها بالنقض واألمر فيه قريب اإلمام وإن دل عليه قول
ومن أمثلته أيضا أن يقال على لسان الشافعية يف بيع ما مل يره املشتري مبيع جمهول الصفة عند العاقد فلم يصح كما 

  لو قال بعتك ثوبا 
ه يصح نكاحها كوهنا جمهولة الصفة عند العاقد فهذا كسر فيقول املعترض ينكسر هذا مبا إذا نكح امرأة مل يرها فإن

ألنه نقض من طريق املعىن بدليل أن النكاح يف اجلهالة كالبيع بدليل أن اجلهل بالعني يف كل منهما يوجب الفساد 
  وإن أردت تنزيل هذا املثال على عبارة املصنف 

وهو منقوض بالنكاح وليس للمعترض إيراد  قلت خصوص كونه مبيعا ملغى ألن املرهون كذلك فبقي كونه عقدا
الوصية بدل النكاح ألهنا ليست يف معىن البيع يف باب اجلهالة أال ترى أن شيئا من اجلهاالت ال ينافيها خبالف 

  النكاح 

ومنها أم يقال على لسان الشافعية يف إجياب الكفارة يف قتل العمد قتل من يضمن بدية أو قصاص بغري أذن شرعي 
فارته كاخلطأ فيقول املعترض خصوص كونه يضمن بالدية أو القصاص ملغى ألهنا جتب على السيد يف قتل فيجب ك

عبده فبقي كونه آدميا وهو منقوض باحلريب واملرتد وقاطع الطريق والزاين احملصن ولو أن املستدل قال قتل معصوم 
  الدم ملا توجه عليه كسر 

اجلمعة صالة مفروضة فلم تفتقر إقامتها إىل إذن السلطات كالظهر فيقول ومنها أن يقال على لسان الشافعية صالة 
املعترض خصوص كوهنا مفروضة ملغى ألن التطوع كذلك فبقي كوهنا صالة مطلوبة وهو منقوض بصالة 

  االستسقاء وإمنا قلنا مطلوبة ومل نقتصر على قولنا صالة لتكون العلة مركبة كما أتى هبا املستدل 



  لقلب وهو أن يربط خالف قول املستدل على علته إحلاقا بأصله قال الرابع ا
عرف القلب بأن يربط املعترض خالف قول املستدل على علته اليت ذكرها إحلاقا باألصل الذي جعله مقيسا عليه 
 وإمنا قال خالف قوله ومل يقل نقيض قوله كما فعل اإلمام ألن احلكم الذي يثبته القالب جاز أن يكون مغريا ال

  نقيضا ولكن للعبارة اليت ذكرها اإلمام فائدة ستعرفها إن شاء اهللا تعاىل 
  ولقائل أن يقول هذا ليس جبامع ألنه خيرج بقوله على علته قلب يف غري القياس 

واملصنف تبع اإلمام حيث قال يف قياس ولعلهما أرادا تعريف قلب خاص وهو الواقع يف القياس ألن الكالم يف 
وليس مبانع جلواز أن يربط املعترض مسألة أخرى غري اليت ذكرها املستدل على علته ويصدق ربط مبطالت العلة 

خالف قوله على علته وليس ذلك بقلب فكان ينبغي أن يزيد يف التعريف ويقول أن يربط خالف قول املستدل يف 
ثبته يف تلك املسألة لكن على غري مسألة على علته ويزيد أيضا على ذلك الوجه وإال مل يكن مانعا أيضا جلواز أن ي

  ذلك الوجه مثل أن يستدل بنص بطريق احلقيقة واملعترض يستدل 

عليه يف تلك املسألة بطريق التجوز وإن أريد تعريف القلب مطلقا فيقال هو بيان أن ما ذكره املستدل عليه يف تلك 
  املسألة على ذلك الوجه 

ح ركن من الوضوء فال يكفي أقل ما ينطلق عليه االسم كالوجه فنقول قال وهو إما نفي مذهبه صرحيا كقوهلم املس
ركن منه فال يتقدر بالربع كالوجه أو ضمنا كقوهلم بيع الغائب عقد معاوضة فيصح كالنكاح فنقول فال يثبت فيه 

اره وإيقاعه خيار الرؤية ومنه قلب املساواة كقوهلم املكره مالك مكلف فيقع طالقه كاملختار فنقول فيسوي بني إقر
  أو إثبات مذهب املعترض كقوهلم االعتكاف لبث خمصوص فال يكون مبجرد قربة كالوقوف بعرفة 

  فيقول فال يشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة 
  قسم القلب إىل ثالثة أقسام 

  األول أن يكون لنفي مذهب املستدل صرحيا وهو قسمان 
لنفي على صحة مذهب املعترض صرحيا كقوهلم مسح الرأس أحدمها وعلى ذكره اقتصر املصنف أن ال يدل مع ا

ركن من أركان الوضوء فال يكفي أقل ما ينطلق عليه االسم كالوجه فنقول ركن من أركان الوضوء فال يتقدر 
بالربع كالوجه فهذا نفي ملذهب املستدل بالصراحة وال إثبات فيه ملذهب املعترض بالصراحة جلواز أن يكون احلق 

الث وهو االستيعاب كما هو قول املالكي نعم يدل عليه بواسطة اتفاق اإلمامني على أحد احلكمني ونفي يف جانب ث
  ما عدامها 

وثانيهما أن يدل على األمرين معا كما إذا قيل على لسان الشافعية يف البيع املوقوف عقد عقده يف حق الغري من 
لغريه بغري إذنه فيقول اخلصم عقد عقده يف حق الغري من غري غري والية وال استنابة فال يصح كما إذا اشترى شيئا 

  والية وال استنابة فكان صحيحا كما إذا اشترى شيئا لغريه بغري أذنه 
القسم الثاين أن يكون لنفي مذهب املستدل ضمنا أي لنفي الزم من لوازم مذهب املستدل النتفاء احلكم بانتفاء 

  الزمه كقوهلم بيع الغائب صحيح 

ح الغائبة جبامع أن كل واحد منهما عقد معاوضة فيقول فال تثبت الرؤية يف بيع الغائب قياسا على النكاح بايل كنكا
مع املذكور ويلزم من نفي خيار الرؤية نفي صحة بيع الغائب إذ خيار الرؤية الزم لصحة بيع الغائب بدليل أن من 

نتفى امللزوم فاحلكمان أعين الصحة ونفي اخليار ال تنايف قال بصحته قال بثبوت خيار الرؤية فإذا انتفى الالزم ا



  بينهما يف األصل وهو النكاح الجتماعهما فيه ومها متنافيان يف الفرع وهو بيع الغائب قوله ومنه أي ومن هذا 
  القسم الثاين قلب املساواة وهو أن يكون يف األصل حكمان 

ر متنازع فيه بينهما فإذا أراد أن يثبت يف الفرع بالقياس على أحدمها منتف يف الفرع باالتفاق من اخلصمني واآلخ
األصل فيقول املعترض جتب التسوية بينهما يف الفرع بالقياس على األصل أو يلزم من وجوه التسوية بينهما يف 

  الفرع عدم ثبوته فيه 
يسوي بني إقراره بالطالق كقوهلم يف طالق املكره مكلف مالك للطالق فيقع طالقه كاملختار فنقول مكلف مالك ف

وإيقاعه إياه كاملختار ويلزم من هذا أن ال يقع طالقه ضمنا ألنه إذا ثبتت املساواة بني إقراره وإيقاعه وإقراره غري 
  معترب باالتفاق فيكون إيقاعه أيضا غري معترب 

مبقتضى القلب فأين التسوية فإن قلت احلاصل يف األصل اعتبارمها معا ويف الفرع عند املعترف عدم اعتبارمها معا 
  بينهما يف احلكم وكيف يسمى هذا بطلب املساواة 

قلت القياس على األصل إمنا هو من حيث عدم االختالف وهو ثابت فيه لكن عدم اختالف األصل يف ثبوت 
سوية الصحة فيهما ويف الفرع يف عدم ثبوت الصحة فيهما وهو غري متناف لالشتراك يف أصل االستواء فظهرت الت

  وصحة التسمية 
القسم الثالث أن يكون إلثبات مذهب املعترض صرحيا كقوهلم االعتكاف مكث يف حمل خمصوص فال يكون مبجرده 

  قربة كالوقوف بعرفة 

حيث مل يكن قربة بغري اإلحرام وغرضهم التعرض الشتراط الصوم ولكنهم مل يستمكنوا من التصريح باشتراطه ألنه 
صال فيقول مكث يف حمل خمصوص فال يشترط يف وقوعه قربة صوم كالوقوف بعرفه فهذا لو صرح بذلك مل جيد أ

  القسم يعترض للعلة تعرضا كليا ويثبت مذهب املعترض صرحيا لصحة االعتكاف 
  قال املتنافيان ال جيتمعان قلنا الثاين حصل يف الفرع بغرض اإلمجاع 

عريفه حمتجا بأن احلكمني أعين ما يثبته املستدل وما يثبته أنكر بعض الناس إمكان القلب على الوجه الذي تقدم ت
الغالب إن مل يتنافيا فال قلب إذ المتناع يف أن تكون العلة الواحدة مقتضية حلكمني غري متنافيني فال تفسد به العلة 

اجتماعهما يف وهذا يعرفك فائدة قول اإلمام يف التعريف نقيض احلكم كما سبقت اإلشارة إليه وإن تنافيا استحال 
  صورة واحدة فلم ميكن الرد إىل ذلك األصل بعينه فال يكون قلبا إذ ال بد فيه من الرد إىل ذلك األصل 

واجلواب أن احلكمني غري متنافيني لذاتيهما فال جرم يصح اجتماعهما يف الفرع وهو إمجاع اخلصمني على أن الثابت 
  فيه إمنا هو أحد احلكمني 

ع بعرض اإلمجاع والعرض بالعني املهملة أي األمر العارض للفرع وهو إمجاع اخلصمني وإمنا فالثاين حصل يف الفر
نبهنا عليه لوقوع الغلط فيه وهذا الكالم كما إنه اجلواب فهو ابتداء دليل على القلب واملختار عند مجهور 

بو علي الطربي من أئمة األصوليني أن القلب حجة قادح يف العلة إن اختلفوا يف بعض أنواعه وذكر الشيخ أ
  أصحابنا أنه من ألطف ما يستعمله املناظر 

قال الشيخ أبو إسحاق ومسعت القاضي أبا الطيب يقول إن القلب إمنا ذكره املتأخرون من أصحابنا حيث استدل 
  أبو حنيفة بقوله صلى اهللا عليه و سلم ال ضرر وال 



فقال له أصحابنا ويف منع صاحب الساحة من ساحته إضرار  إضرار يف مسألة الساحة ويف هدم البناء ضرر بالغاصب
به فقال جيب أن يذكر مثل هذا يف القياس مث أعال مراتبه ما يدل على بطالن مذهب اخلصم وإثبات مذهب املعترض 

وهو الذي عليه املعظم وال خيفى عليك الترتيب مما تقدم وأما قلب التسوية فذهب القاضي يف خمتصر التقريب 
  شاد وغريه إىل بطالنه مع القول بأصل القلب واإلر

  قال تنبيه القلب معارضة إال أن علة املعارضة وأصلها قد يكون مغايرا لعلة املستدل 
وأصل القلب يف احلقيقة معارضة وذلك أن املعارضة تسليم دليل اخلصم وإقامة دليل آخر على خالفه وهذا صادق 

بني العموم واخلصوص وذلك أن العلة املذكورة يف املعارضة واألصل  على القلب إال أن الفرق بينهما فرق ما
املذكور فيها قد تغاير العلة واألصل اللذين أتى هبما املستدل خبالف القالب فإن علته وأصله مها علتا املستدل 

ذكور علة وأصله ومن الناس من مل جيعل القلب معارضة بل مناقضة لبعض مقدمات الدليل فيقال لو كان الوصف امل
  ملا ذكرت مل يكن علة ملا ينافيه معىن ما ذكرت والشيء الواحد ال يعلل به املتنافيان وإال الجتمعا 

وقال الشيخ أبو إسحاق أن هذا يكثر يف إيراد القلب قلت وهذا القول الزم هلؤالء الذين عدوا القلب من 
اجه هبا ومنهم من يقول القلب شاهد زور كما مفسدات العلة وال يغتر هبم وإال فالقالب كيف يفسدها مع احتج

  يشهد لك يشهد عليك 
قال اخلامس القول باملوجب وهو تسليم قول املستدل مع بقاء اخلالف مثاله يف النفي أن يقول التفاوت يف الوسيلة 

  ما ذكرنا متام ال مينع القصاص فيقول مسلم ولكن مل مينعه غريه مث لو بينا أن املوجب قائم وال مانع غريه مل يكن 

  الدليل ويف الثبوت قوهلم اخليل يسابق عليها فيجب فيها الزكاة كاإلبل فيقول مسلم يف زكاة التجارة 
القول باملوجب هو تسليم مقتضى ما نصه املستدل دليال حلكم مع بقاء اخلالف بينهما فيه وذلك بأن نظر املعلل أن 

تنازع فيها مع كونه غري مستلزم فال ينقطع النزاع بتسليمه وهذا ما تأيت به مستلزم ملطلوبه من حكم املسألة امل
  التعريف أوىل من قول اإلمام تسليم ما جعله املستدل موجب العلة لكونه ال يتناول غري القياس 

والقول باملوجب ال خيتص بالقياس وليت املصنف عمل كذلك يف القلب إال أنا اعتذرنا عنه مث مبا هو عذرا لإلمام 
  والقول باملوجب من أحسن ما جييء به املناظر هذا 

وقد وقع يف الكتاب العزيز يف قوله تعاىل ليخرجن األعز منها األذل فأنتم املخرجون بفتح الواو وهو قادم يف الدليل 
ألنه إذا كان تسليم موجب ما ذكره من الدليل ال يرفع اخلالف علمنا أن ما ذكره ليس بدليل احلكم الذي رام 

أو نفيه كذا ذكره صفي الدين اهلندي وغريه وهو مقتضى كالم اآلمدي واملراد هبذا التقرير جعله من  إثباته
  مفسدات العلة 

ولقائل أن يقول هذا التقرير خيرج لفظ القول باملوجب عن إجرائه على قضيته بل احلق أن القول مبوجب الدليل 
ع يف ذلك وحينئذ ال يتجه عده من مبطالت العلة مث القول تسليم له وهذا ما اقتضاه كالم اجلدليني وإليهم املرج

  باملوجب له حالتان 
أحدمها أن يكون يف جانب النفي كقولنا يف القتل باملثقل التفاوت يف الوسيلة ال مينع وجوب القصاص كالتفاوت يف 

وجبه لكن مل ال جيوز املتوسل إليه فإن الوضيع والشريف وغري ذلك على السواء يف القصاص فيقول اخلصم أقول مب
أن مينعه مانع آخر غري التفاوت يف الوسيلة بأن يكون يف املثقل وصف مانع من القصاص غري ذلك أو فقدان شرط 

  فإنه ال يلزم من عدم مانعية ذلك عدم 



املقتضي  عدم مانعية ما عداه مث أنا لو ادعينا بعد ذلك أنه يلزم من تسليم ذلك احلكم تسليم حمل النزاع وبيناه بأن
للقصاص قائم يف حمل النزاع وأنه ال مانع فيه غري التفاوت يف الوسيلة باألصل أو بغريه من األدلة مل يكن ما ذكرناه 
أوال متام الدليل بل جزءا منه فيكون ذلك انقطاعا والثانية أن يكون يف جانب الثبوت حنو قوهلم اخليل يسابق عليها 

املوجب إذ جيب فيها زكاة التجارة والنزاع ليس اال يف زكاة العني ودليلكم إمنا فيجب فيها الزكاة كاإلبل فنقول ب
يقتضي وجوب الزكاة يف اجلملة فلئن قال املعلل أن هذا ليس قوال باملوجب ألن كالمنا يف زكاة العني واأللف 

  والالم اليت يف الزكاة املذكورة للعهد فيصرف إليه 
جب قلنا العربة بداللة اللفظ ال بالقرينة وشيء من ألفاظ القياس يف العلة وغريها وحينئذ ليس ما إلتزموه قوال باملو

  ال يأيت ذلك بل يصدق عليه فكان قوال باملوجب كذا أجاب اهلندي 
ولك أن تقول احلمل على العهد مقدم على اجلنس والعموم على ما هو مقرر يف موضعه ومدلوله غري مدلوهلا وإمنا 

  أمكن محله على غري العهد  يصح ما ذكرمت أن لو
مث أن العلة يف املثال املذكور كون اخليل يسابق عليها وليس هذا الوصف املقتضى لزكاة التجارة إمنا الوصف 

  املقتضي لذلك النماء احلاصل فيها هذا شرح ما يف الكتاب 
جبه وهو األغلب ورودا وقد علمت به أن املستدل إما أن ينصب دليله على إبطال مذهب خصمه فيقول اخلصم مبو

  يف املناظرات كاملثال األول وإما أن ينصبه على حتقيق مذهبه كالثاين 
ومن أمثلته الفصل ما لو قيل على لساننا اجلاين امللتجئ إىل احلرم وجد فيه سبب جواز استيفاء القصاص فكان 

ائز بعد اخلروج من احلرم والنزاع استيفاؤه جائزا فيقول اخلصم أقول مبوجب هذا الدليل فإن االستيفاء عندي ج
  ليس إال يف االستيفاء يف احلرم فإين أدعي أن االستيفاء فيه هتك حلرمته 

ومنها لو قيل يف نصره أحد الوجهني امللتجئ إىل املسجد احلرام وجد يف سبب استيفاء القصاص فتبسط االنطاع 
  ج ويستويف منه فيقول ناصر الوجه األصح يستويف منه بعد اإلخرا

وهذا تأخري يسري وفيه صيانة للمسجد ومنها لو قال من نصر القول القدمي من ضل ماله أو غضب أو سرق وتعذر 
انتزاعه أو أودعه فجحد أو وقع يف حبر فال زكاة فيه وإال لوجب أداؤه ألنه مال جيب زكاته فيجب أداؤها قياسيا 

  به فإنه جيب أداؤها إذا وجده والكالم فما قبله وقائل به على سائر األموال الزكوية فيقول ناصر اجلديد أقول مبوج
قال السادس الفرق وهو جعل تعيني األصل علة والفرع مانعا واألول يؤثر حيث مل جيز التعليل بعلتني والثاين عند 

  من جعل البعض مع املانع قادحا 
ه وقال ابن السمعاين جعل كثري من فقهاء ذهب مجاهري الفقهاء إىل أن الفرق أقوى االعتراضات وأجدرها باالعتناء ب

الفريقني الفرق أقوى سؤال وظنوه فقه املسألة قال وبه يتمسك الناظرون من فقهاء غزنة وكثري من بلدان خراسان 
  قال وهو عند احملققني أضعف سؤال يذكر وهو ضربان 

الشافعية النية يف الوضوء واجبة ألهنا األول أن جيعل املعترض تعني أصل القياس علة حلكمه كما لو قال الزائد عن 
عن طهارة عن حدث فوجبت كالتيمم واجلامع أهنما طهارتان قال الشافعي رضي اهللا عنه طهارتان فأىن يفترقان 

فيقول اخلصم الفرق ثابت بني األصل والفرع فإن العلة يف وجوب النية يف التيمم خصوصيته اليت ال تعدوه وهي 
  م بعض الشارحني أن اخلصوصية كونه طهارة ضعيفة وهذا عرى عن التحقيق كونه ترابا وقع يف كال

فإن ضعف الطهارة ال ختتص بالتيمم فإن وضوء املستحاضة ومن به سلس البول وسلس املذي كذلك مث إن ضعف 



  الطهارة ال مينع من وجوب النية إذ جتب النية على من ذكرناه يف وضوئه عند من يوجبها يف مطلق الوضوء 
  قد بىن املصنف القول يف أن هذا الضرب هل يقدح على تعليل احلكم و

الواحد بعلتني فصاعدا وقد سلف القول البليغ فيه وهو يف هذا البناء تابع للجماهري من املتقدمني واملتأخرين ووجه 
  البناء واضح 

منع التعليل بعلتني رآه  فإن السائل إذا عارض علة األصل اليت جعلها املسؤول رابطة القياس بعلة أخرى فمن
اعتراضا واقعا جيب اجلواب عنه وإال يلزمه تعدد العلة ومن مل مينع مل ير ذلك قادحا إذا المتناع يف إبداء معىن آخر 

واجتماع علتيه القدر املشترك والتعيني اخلاص وهبذا ضعف ابن السمعاين الفرق ويف تضعيفه بذلك نظر ألنا إذا بنينا 
التعليل بعلتني نقول له إمنا يضعف الفرق لو جعلنا التعليل بالعلتني جائزا أما أن معناه فال وينقدح األمر على مسألة 

  عندي قبل هذا البناء بناء آخر مل أر من ذكره وهو تفريغ املسألة أوال على التعليل بالعلة القاصرة 
ا هو القصور ولعل من مل يذكر ذلك مل ير فإن قلنا مبنعها فالفرق مردود ألن التعني يتخص باحملل الذي هو فيه وهذ

التفريغ على معىن القاصرة لضعف وإال فيبني على التعليل بعلتني فإن معناه امتنع وإال فيحتمل أن يقال وإن وقع 
التعليل بعلتني لكن ال بد وأن يكون من واد واحد فال يكون أحديهما متعدية واألخرى قاصرة ألن املتعدية تقتضي 

  األصل والقاصرة تقتضي اجلمود فيتنافيان فيما يقتضيان إحلاق فرغ ب
وحيتمل أن يقال جيوز اجتماع القاصرة واملعتدية وال تنايف ويكون مقتضى القاصرة عدم التعدية هبا ال بغريها فيجوز 

  اصرة التعدية بغريها من دون تناف وهذا هو احلق وهو مقتضى كالم ابن السمعاين وغريه من أصحابنا يف العلة الق
الضرب الثاين أن جيعل تعيني الفرع مانعا من ثبوت احلكم األصل فيه كقوهلم يقاد املسلم بالزمن قياسا على غري 

املسلم جبامع القتل العمد العدوان فنقول الفرق أن تعني الفرع وهو اإلسالم مانع من وجوب القصاص عليه ولك 
  أن تقول هذا أيضا إمنا يأت على القول بالقاصرة 

  قد وقع يف بعض الشروح أن تعني املسلم مانع لشرفه وهو حممول على شرفه و

اخلاص وهو اإلسالم ال مطلق شرفه وإال مل يكن تعينا مث إن صاحب الكتاب بىن القول يف هذا الضرب على أن 
وجد يف النقض مع املانع هل يقدح فإن قلنا بقدحه كان هذا قادحا ألن الوصف الذي علق املستدل احلكم به إذ 

  الفرع وختلف احلكم عنه ملانع وهو التعني فقد وجد النقض مع املانع والغرض أنه قادح وإال مل يقدح 
وقد أهنينا الكالم يف املبين عليه غاية الفصل القول عنها هذا شرح ما يف الكتاب وإذا جردت العهد مبا تقدم من 

أن الفرق بتعني األصل إمنا يقدح عنده يف املستنبطة دون كالمه يف املسألتني اللتني بين عليهما القول هنا علمت 
  املنصوصة وأن الفرق بتعني الفرع ال يقدح مطلقا 

واعلم أن الفرق عند بعض املتقدمني عبارة إن عن جمموع الضربني املذكورين حىت أنه لو اقتصر على أحدمها ال 
ى معارضة علة األصل بعلة مث على معاوضة الفرع يكون فرقا واختلفوا يف أنه سؤال واحد أو سؤاالن الشتماله عل

  بعلة مستقلة يف جانب الفرع 
واحلق الذي قال إمام احلرمني أنه اختار عنده وارتضاه كل منتم إىل التحقيق من الفقهاء واألصوليني أن الفرق 

علة مستقلة صحيح ومقبول وهو إن اشتمل على معىن معاوضة األصل وعلى معارضة الفرع وعلى معارضة علته ب
فليس املقصود منه املعارضة وإمنا الغرض منه املناقضة للجمع فالكالم يف الفرق وراء املعارضة وخاصية وسره فقه 

  تناقض قصدا اجلمع ومن رد الفرق ال يرد املعارضة بل خاصية الفرق 



مع ففيها قال وما كان وذكر إمام احلرمني أن من الفروق ما يلحق مجع اجلامع بالطرد وإن كان لواله لكان اجل
كذلك فهو مقبول جممع عليه ال حمالة غري معدود من الفروق اليت خيتلف فيها قال ومن أنه هذا القسم أن يعيد 
الفارق مجع اجلامع ويزيد فيه ما يوضح بطالن أثره قيل قول احلنفي يف البيع الفاسد معاوضة جرت على تراض 

  فيفيد ملكا كالصحيحة 
  عىن يف األصل أهنا معاوضة جرت على وفق الشرع فنقلت فيقول الفارق امل

امللك بالشرع خبالف املعاوضة الفاسدة فينتهض الكالم إذا وفيه صاحبه بتحقيقه مبطال إخاله كالم املعلل وما ادعاه 
 مشعرا باحلكم قال ومن خصائصه إمكان البوح به بالعوض ال على سبيل املفاقهة بأن يقول السائل ال تعويل على

  التراضي بل املتبع الشرع والطرق النافلة على ما يعرفه الفقيه 
مث ذكر مثاال ال ينحط عن هذا وثالثا يضادمها فال يكون الفرق فيه مبطال الكلية واألمثلة اجلزئية خيتلف احلكم فيها 

  باختالف االخالة فال وجه للتطويل بتعداد األمثلة واإلخالة ال ينضبط 
بعد ذلك بكالم جامع فقال الفرق واجلمع إذا ازدمحا على فرع واصل يف حمل النزاع فاملختار  وقد أتى إمام احلرمني

عندنا فيه إتباع اإلحالة فإن كان الفرق أخيل أبطل اجلمع وعكسه وإن استويا أمكن أن يقال مها كالعلتني 
رق بعده غري مناقض له وكل هذا املتناقضتني إذا ثبتنا على صيغة التساوي وأمكن أن يقدم اجلمع من جهة وقوع الف

فيما إذا كان الفرق ال حييط فقه اجلمع بالكلية فإن ذلك ليس من الفرق املختلف فيه على ما عرفت وقد جنز متام 
  هذا القول فيما يفسد العلة 

واعلم أن صاحب الكتاب مل يذكر كيفية دفع الفرق وما قبله من القلب والكسر وعدم التأثري وخص النقض من 
ني املفسدات بذلك لتشعب اآلراء وكثرة النظر فيه وحنن تابعناه على ما فعل فإن ذلك نظر متمحض جدال ال تعلق ب

له بصوم نظر اجملتهد وإمنا هو تابع لشريعة اجلدل واليت وصفها أهلها باصطالحاهتم فإن مل يتعلق هبا فائدة دينية 
وأن تعلق هبا فائدة من ضم نشر الكالم ورد مباحث  فينبغي أن نشح على األوقات أن نضيعها هبا وبتفصيلها

املناظرين إىل جمز اخلصام لئال يذهب كل واحد يف كالمه طوال وعرضا وينحرف عن مقصود نظره مبا ال يرضي 
فتلك فائدة ليست من أصول الفقه فينبغي أن يفرد بعلم النظر وهو عندنا من أكيس العلوم وأعظمها كفالة بتدقيق 

فهوم ولكن ال ينبغي أن املزج باألصول اليت مقصدها تذليل سبل االجتهاد للمجتهدين ال تعليم طرق املنطوق وامل
  اخلصام للمتناظرين وهلذا حذف الغزايل هذه االعتراضات باألصالة وباهللا التوفيق 

أو سليب أو شرعي قال رمحه اهللا الطرف الثالث يف أقسام العلة احلكم إما حمله أو جزؤه عنه عقلي حقيقي أو إضايف 
  أو لغوي متعدية أو قاصرة وعلى التقديرات إما بسيطة أو مركبة 

  هذا الطرف معقود لبيان ما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك وذكر قبل اخلوض فيه تقسيمات للعلة 
ته إما العام أو اخلاص اعلم أن كل حكم ثبت يف حمل فعلة ذلك احلكم إما نفي ذلك احملل أو ما يكون جزءا من ماهي

أو ما يكون خارجا عنه واخلارج إما أن يكون أمرا عقليا أو شرعيا أو لغويا أو عرفيا ومل يذكره املصنف والعقلي إما 
أن يكون حقيقيا وهو الذي يعقل باعتبار نفسه أو إضافيا وهو الذي يعقل باعتبار غريه واحلقيقي واإلضايف ثبوتيان 

  يف العقلي ثالثة أقسام مع األربعة املذكورة فاألقسام سبعة فيقابلهما السلب فحصل 
  التعليل باحملل مثل الذهب ربوي لكونه ذهبا 

الثاين جبزء احملل اخلاص وهو مع األول ال يكون يف العلة القاصرة الستحالة وجود خصوصية احملل أو جزئه اخلاص 



اوضة فعقد املعاوضة من حيث أهنا جنسه جزء له ال خيتص يف غريه أو جبزئه العام كتعليل إباحة البيع بكونه عقد مع
  به 

  الثالث بأمر خارج عقلي حقيقي كتعليل الربوي بالطعم 
  الرابع بأمر خارج عقلي إضايف كتعليل والية اإلجبار باألبوة 

عليل هبذه اخلامس بأمر خارج على سليب كتعليل بطالن بيع اآلبق والضال بعدم القدرة على التسليم وقد جيتمع الت
  األقسام الثالثة مثل القتل العمد بغري حق فإن القتل حقيقي والعمد إضايف وقولنا بغري حق سليب 

  السادس بأمر شرعي كتعليل حرمة بيع الكلب بنجاسته 
  السابع بأمر لغوي كقولنا يف النبيذ أنه يسمى باخلمر فيحرم كاملعتصر من العنب هذه األقسام اليت يف كالم املصنف 

الثامن ما أشرنا إليه وأمهله التعليل بأمر عريف كقولنا هذا عيب عرفا فيثبت به الرد مث العلة تنقسم باعتبار آخر إىل و
متعدية وهي اليت توجد يف غري احملل املنصوص أو قاصرة وهي اليت ختتص بذلك احملل وعلى التقديرات كلها إما أن 

  لطعم أو مركبة وهي اليت هلا جزء كالقتل العمد العدوان تكون بسيطة وهي اليت ال جزء هلا كاإلسكار وا
  قال قيل ال يعلل باحملل ألن القابل ال يفعل قلنا ال نسلم ومع هذا فالعلة املعرف 

  شرع يف مسائل الفصل وهي ست 
آلمدي األوىل اختلفوا يف جواز التعليل مبحل احلكم أو جزئه اخلاص واملختار عند املصنف واألكثرين جوازه وقول ا

املختار التفصيل وهو امتناع ذلك احملل دون اجلزء ليس مذهبا ثالثا ألن مراده اجلزء العام بدليل قوله بعد ذلك وأما 
  اجلزء فال ميتنع التعليل به الحتمال عمومه لألصل والفرع 

ذلك جوز هذا سواء قال صفي الدين اهلندي احلق أن اخلالف يف املسألة مبين على جواز التعليل بالقاصرة فإن جوز 
عرفت عليته بنص أو غريه إذ ال يبتعد أن يقول الشارع حرمت الربا يف الرب لكونه برا أو تعرف مناسبة حمل احلكم 

  له الشتماله على حكمة داعية إيل إثبات ذلك احلكم فيه وهذا صحيح وهو مقتضى كالم اإلمام وغريه 
لحكم فلو كان علة له لكان فاعال له أيضا لتأثري العلة يف املعلول واجتمع من منع التعليل باحملل بأن احملل قابل ل

واملؤثر ال بد أن يفعل فيه وميتنع كون الشيء قابال وفاعال معا لشيء واحد ألن نسبة القابل إىل املقبول باإلمكان 
  ونسبة الفاعل إىل املفعول بالوجوب فبينهما تناف 

كون قابال وفاعال أال ترى أن اجلسم املتحرك قابل للحركة وفاعل هلا وأجاب بأنا ال نسلم أن الشيء الواحد ال ي
ولو سلم امتناع كون الشيء الواحد قابال وفاعال ولكن ذلك إذا كان الفاعل مبعىن املؤثر أما إذا كان معىن املعرف 

  فال ميتنع قطعا وإىل هذا أشار بقوله ومع هذا فالعلة املعرف 

املضبوطة كاملصاحل واملفاسد ألنه ال يعلم وجود القدر احلاصل يف األصل والفرع قلنا  قال قيل ال يعلل باحلكم الغري
  لو مل جيز ملا جاز بالوصف املشتمل عليها فإذا حصل ظن أن احلكم ملصلحة وجدت يف الفرع حيصل ظن احلكم فيه 

آخرون وفصل قوم فقالوا إن كانت  املسألة الثانية جوز قيام التعليل باحلكمة واختاره املصنف تبعا لإلمام ومنع منه
  احلكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل هبا وإال فال 

واختاره اآلمدي وصفي الدين اهلندي وأطبق الكل على جواز التعليل بالوصف املشتمل عليها ما حاد عن ذلك 
  قياس كالقتل والزنا والسرقة وغري ذلك 
أن احلكم اليت ال تنضبط كاملصاحل واملفاسد ال يعلم لعدم انضباطها أن  واحتج املفصل مبا أشار إليه يف الكتاب من



القدر احلاصل منهما يف األصل حاصل يف الفرع أم ال فال ميكن التعليل هبا ألن القياس فرع ثبوت ما يف األصل من 
  املعىن يف الفرع 

تمل عليها أيضا والالزم باطل باالتفاق فبطل وأجاب بأنه لو مل جيز التعليل باحلكم اليت ال تنضبط مل جيز بالوصف املش
  امللزوم 

وبيان املالزمة أن الوصف بذاته ليس بعلة للحكم بل بواسطة اشتماله على احلكمة فعلية الوصف مبعىن أنه عالمة 
على احلكمة اليت هي علة غائبة باعثة للفاعل والوصف هو املعرف فإذا مل تكن تلك احلكمة علة للحكم مل يكن 

ف بواسطته علة له وإذا بطل امللزوم فيجوز التعليل باحلكم اليت ال تنضبط ألننا إذا ظننا استناد احلكم الوص
املخصوص يف مورد النص إىل احلكم املخصوصة مث ظننا حصول تلك احلكمة يف صورة تولد ال حمالة من ذينك الظن 

  ظن حصول احلكم يف تلك الصورة والعمل بالظن واجب 
ليل على جواز التعليل باحلكم اليت ال تنضبط فليكن جائزا فيما تنضبط بطريق أوىل وهذا هو السر يف وإذا أقام الد

  إعراض املصنف عن الكالم مع مانع 

التعليل باحلكم مطلقا والذي خنتاره حنن يف هذه املسألة التفصيل وقوهلم إذا ظننا استناد احلكم املخصوصة إىل 
صورة ظننا حصول احلكم فيها قلنا هذا ال يتأتى إال إذا كانت احلكمة مضبوطة احلكمة مث حصول تلك احلكمة يف 

  ميكن معرفة مقاديرها فإهنا إذا مل تنضبط ال ميكن معرفة مقاديرها فيتعذر حصول الظن باملقدمتني 
  وقوهلم لو مل جيز باحلكمة مل جيز بالوصف املشتمل عليها 

فإهنا غائبة الباعثة للفاعل كما ذكرمت ولكنها ملا كانت يف الغالب ال تنضبط قلنا العلة يف احلقيقة هي احلكمة واحلاجة 
وال تتقدر يف ذاهتا جعل الوصف علة مبعىن أنه يعرف العلة بصاحلية الوصف للضبط وتعريف العلة اليت هي احلكمة 

هبا ما ال ينضبط إال  هي العلة يف جعله علة وهذا قررناه مرة من قبل وإذا وضح هذا فاحلكمة ال تصلح ألن يعامل
بواسطة الوصف ألن الشارع أقامه حينئذ ضابطا هلا وال مباالة بوجداهنا واحلالة هذه دون الوصف فأنا تعلم 

باالستقراء من حماسن الشريعة رد الناس فيما يضطرب وخيتلف باختالف الصورة واألشخاص واألزمان واألحوال 
ملا تدع العامة ختبط عشواء ونفيا للجرح والضراء أال ترى إىل حصر إىل املظان الواضحة اليت يكشف غيهبها ردا 

القصر والفطر يف مظنته الغالبة وهي السفر وإن كانت احلكمة املشقة اليت قد توجد يف حق احلاضر وتنعدم يف حق 
  املسافر 

سلم فإن عدم الالزم متميز قال قيل العدم ال يعلل به ألن اإلعدام ال تتميز وأيضا ليس على اجملتهد سربها قلنا ال ن
  عن عدم امللزوم وإمنا سقطت عن اجملتهد لعلة تناهيها 

املسألة الثالثة ذهب قوم إىل أنه جيوز التعليل بالعدم ثبوتيا كان احلكم أو عدميا ألنه قد حيصل دور أن احلكم مع 
العدم قد يعرف وجود احلكم بعض العدميات والدوران يفيد الظن وألن العدة املعرف وهو غري مناف للعدم فإن 

الثبويت فإن عدم امتثال العبد ألمر سيده يعرفنا سخطه عليه واحلكم العدمي فإن عدم العلة يعرف عدم املعلول وكذا 
  عدم الالزم وكذا عدم الالزم وعدم الشرط فيصح 

إذا كان احلكم ثبوتا واختاره قيام العلية بالعدم كما باملوجود واختاره اإلمام وأتباعه ومنهم املصنف ومنع منه قوم 
  اآلمدي وابن احلاجب واحتج هؤالء بوجهني أشار إليهما يف الكتاب 

أحدمها أن العلة ال بد أن تتميز عما ليس بعلة سواء أريد هبا املؤثر أو املعرف أو الداهي والتمييز عبارة عن كون 



اصال لذاك وال تعيني ذلك هلذا وهذا غري كل واحد من املتميزين خمصوصا يف نفسه حبيث ال يكون تعيني هذا ح
  معقول يف العدم الصرف ألنه نفي حمض 

والثاين أن اجملتهد إذا حبث عن علة احلكم مل جيب عليه سرب األوصاف العدمية فإهنا غري متناهية مع أنه جيب عليه سرب 
  كل وصف يصلح للعلية وهذا يدل على أن الوصف العدمي ال يصلح للعلية 

األول بأنا ال نسلم أن اإلعدام ال تتميز ألن كالمنا يف اإلعدام املضافة وبعضها يتميز عن بعض بدليل وأجاب عن 
  أن عدم الالزم متميز عن بعض امللزوم 

ألن األول يستلزم الثاين من دون عكس وكذا عدم أخذ الضدين عن احملل يصح حلول اآلخر فيه نعم العدم املطلق 
  ال يتميز وليس فيه كالمنا 

  وعن الثاين بأنه إمنا أسقط عن اجملتهد سربها لتعذره ألن العدميات ملا كانت غري متناهية تعذر سربها 
  وقد جياب بأنا ال نسلم أنه ال جيب عليه سرب ما تتخيل املناسبة فيه أو الدوران أو ما يقرب من العلية 

  ثة فيكون مرجوحا قلنا وجيوز باملتأخر ألنه معرف قال قيل إمنا جيوز التعليل باحلكم املقارن وهو أحد التقادير الثال
املسألة الرابعة ذهب األكثرون إىل أنه جيوز تعليل احلكم الشرعي باحلكم الشرعي وهو اختيار اإلمام وأتباعه ومنهم 

  املصنف ألن احلكم قد يدور مع اآلخر وجودا وعدما ألن العلة هي املعرف فال بدع يف جعل حكمه معرفا آلخر 

يقول الشارع مهما رأيتموين أثبت احلكم الفالين يف الصورة الفالنية فاعملوا إين أثبت احلكم الفالين فيها أيضا  كأن
وذهب األقلون إىل امتناع ذلك واحتجوا بأن احلكم إذا كان علة حلكم آخر فال بد وأن يكون مقارنا له ألنه إن مل 

لة مع ختلف املعلول عنها وهو غري جائز ولو سلم جوازه فال ريب يقارنه فإما أن يكون متقدما عليه فيلزم وجود الع
يف أنه خمالف لألصل فال جيوز إثبات العلة هبذه الصفة إال عند قيام الدليل عليه أو يكون متأخرا عنه واملتأخر ال 

ى تقدير واحد يكون علة للمتقدم فثبت أنه ال بد يف كونه علة من املقارنة وعلى هذا فال يكون احلكم علة إال عل
من ثالثة وهو احتمال املقارنة واالحتماالن أغلب واحد والتعليل به ال يصح على تقديرمها فكان عدم التعليل به 

  راجحا على التعليل به ألنه ثابت على احتمالني من ثالثة والعربة بالراجح دون املرجوح 
لعلة هي املعرف وجيوز أن يكون املتأخر معرفا وأجاب بأنا ال نسلم أن ميتنع كونه علة على تقدير تأخره فإن ا

للمتقدم كالعام للصانع وحينئذ يندفع ما ذكرمت ويكون التعليل به ثابتا على احتمالني من ثالثة فيكون راجحا وقد 
  ذهب اآلمدي يف املسألة إىل تفصيل مبين على ما ال نوافقه عليه فلذلك مل نورده 

لعدم الفائدة قلنا معرفة كونه على وجه املصلحة فائدة ولنا أن التعدية توقفت  قال قالت احلنفية ال يعلل بالقاصرة
  على العلة فلو توقفت هي عليها لزم الدور 

املسألة اخلامسة أطبق الناس كافة على صحة العلة القاصرة وهي املقصورة على حمل النص املنحصرة فيه اليت ال 
نقله مجاعة ومنهم القاضي أبو بكر يف التقريب واإلرشاد فيما إذا تعداه إذا كانت منصوصة أو جممعا عليها كما 

كانت منصوصة وجعلوا حمل اخلالف يف املستنبطة والذي ذهب إليه األكثرون منهم الشافعي واألصحاب ومالك 
يحة وأمحد والقاضيان أبو بكر وعبد اجلبار وأبو احلسني وعليه املتأخرون كاإلمام وأتباعه ومنهم املصنف أهنا صح

  معول عليها 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد البصري والكرخي إىل امتناعها وحكاه الشيخ حمي الدين النووي يف شرح 

  املذهب وجها ألصحابنا وكذلك 



الشيخ أبو إسحاق يف شرح اللمع وأغرب القاضي عبد الوهاب يف املخلص فحكى مذهبا ثالثا أهنا ال تصح على 
ت منصوصه أم مستنبطة وقال هو قول أكثر فقهاء العراق وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع اإلطالق فيه سواء كان

  االتفاق يف املنصوصة ومل أر هذا القول يف شيء مما وقف عليه من كتب األصول سوى هذا 
علة التوسل هبا واحتجت احلنفية على امتناع التعليل هبا مبا أشار إليه املصنف من أنه ال فائدة فيها ألن الفائدة من ال

إىل معرفة احلكم وهذه الفائدة مفقودة هنا ألن احلكم يف األصل معلوم بالنص وال ميكن التوسل هبا إىل معرفة احلكم 
  يف غريه ألن ذلك إمنا ميكن إذا وجد ذلك الوصف يف غري األصل والفرض خالفه ألهنا قاصرة 

لوجه احلكمة واملصلحة وهذه فائدة معتربة ألن النفوس  وأجاب بأن هلا فائدة وهي معرفة أن احلكم الشرعي مطابق
إىل قبول األحكام املطابقة للحكم واملصاحل أميل وعن قبول احلكم احملض والتعبد الصرف أبعد وقد ذكر هلا فوائد 
أخرى منه أنه إذا ثبت كون القاصرة علة للحكم يف حمل فلو وجد فيه وصف آخر مناسب متعد ميتنع تعدية احلكم 

ملعارضة القاصرة ما مل يدل دليل على استقالله بالعلية خبالف ما لو مل يثبت كون القاصرة علة له فإنه حينئذ كان  به
تعدى احلكم بالوصف املناسب املتعدي من غري افتقار إىل داللة دليل على استقالله وحاصله أهنا تفيد منع محل 

نها أنا بإطالعنا على علة احلكم نزداد علما مبا كنا غافلني الفرع على األصل كما أن تعديها يفيد وجوب احلمل وم
عنه والعلم بالشيء أعظم فائدة كما أن اجلهل أخس خسران وأقبحه ومنها أن العلة إذا طابقت النص زادته قوة 

ويتعاضدان وكذلك سبيل كل دليلني اجتمعا يف مسألة واحدة ففائدهتا فائدة اجتماع دليلني ذكره القاضي يف 
قريب واإلرشاد باختصار إمام احلرمني ومنها ما نبه عليه والدي أيده اهللا تعاىل من أن املكلف يقصد الفصل الت

  ألجلها خري زاد أجره كما قررناه يف الكالم على العلة فجدد العهدية 
  وذكر الشيخ أبو إسحاق الشريازي من فوائدها أنه إذا حدث هناك فرع 

عليه وهذا فيه نظر إذا املسألة مفروضة يف القاصرة ومىت حدث فرع يشاركها يف  فيعلق على العلة ويلحق املنصوص
  املعىن خرت عن أن تكون قاصرة 

وقد ذكر إمام احلرمني ذلك فقال قال من يصحح القاصرة فائدة تعليل حترمي التفاضل يف النقدين حترمي التفاضل يف 
جيري يف الفلوس وإن استعملت نقودا فإن التعدية  الفلوس إذا ضربت نقودا وضعفه بأن املذهب أن الوبا ال

الشرعية خمتصة باملطبوعات من التربين والفلوس يف حكم العروض وإن غلب استعماهلا مث إن صح هذا املذهب قيل 
لصاحبه إن كانت الفلوس داخلة حتت اسم الدراهم والنص متناول هلا فالطلبة بالفائدة قائمة وأن مل يتناوهلا النص 

  ة إذن متعدية ال قاصرة فالعل
قوله ولنا أي دليلنا على صحة القاصرة أن صحة تعدية العلة إىل الفرع فرع صحتها يف نفسها فلو توقفت صحتها 

يف نفسها على صحة تعديتها إىل الفرع لزم الدور وإذا مل تتوقف صحتها يف نفسها على صحة التعدية صحت وإن مل 
  تتعد وهو املطلوب 
  على هذا الدليل بوجهني واعترض اآلمدي 

أحدمها أنه أن أريد بالتعدية املوقوفة على صحة العلة ثبوت احلكم هبا يف الفرع وهو مسلم ولكن ال نسلم أن 
التعدية هبذا االعتبار شرط يف صحة العلة وإن أريد هبذه التعدية وجودها يف الفرع ال غري فهو غري مفض إىل الدور 

ا بوجودها يف غري محل النص فوجودها فيه غري متوقف على صحتها يف نفسها فال فإن صحة العلة وإن كان مشروط
  دور سلمنا لزوم الدور لكن دور معية أو غريه 

  والثاين ممنوع واألول مسلم وهو صحيح كما يف املتالزمني واملتضايفني 



يصح دخول ما يقتضي فإن قلت ليس دور معية بدليل أن صحة تعديتها إىل الفرع فرع صحتها يف نفسها ألنه 
التراخي عليه إذ يصح أن يقال صحت العلة يف نفسها مث عدمت أو عدمت بعد أن صحت أو فعديت ولو كانا معا 

  ملا صح هبذا القول إذ ال جيوز إدخال كلمة تقتضي التأخري ما بني املتضافني 

  فل وبالعكس واملتالزمني فال جيوز أن يقال حصلت األبوة مث النبوة أو حصل العلو مث الس
قلت دخول مث ههنا إمنا هو حلصول الترتيب يف التعدية اليت هي فعل املعدي وال نسلم جواز دخول ما يقتضي 

التأخري يف التعدية اليت أريد هبا وجود الوصف يف صورة فال يقال صحت العلة يف كذا فعديت أو مث عدينا مبعىن 
  وجدت وإمنا يصح مبعىن اإلثبات 

  فائدتان أحدمها 
قال إمام احلرمني إن كالم الشارع نصا ال يقبل التأويل فال يرى للقاصرة وقعا ولكن ميتنع عن احلكم بفسادها ملا 

سبق وإمنا يفيد إذا كان قول الشارع ظاهرا يتأتى تأويله وميكن محله على الكثري مثال دون التعليل فإذا سنحت علة 
ال تترقى مرتبتها إىل املستنبطة القاصرة مث يف ذلك سر وهو أن توافق الظاهر فهي تعصمه من التخصيص بعلة أخرى 

الظاهر إن كان متعرضا للتأويل ولو أول خلرج بعض املسميات والرتد الظاهر إىل ما هو نص فيه فالعلة يف حمل 
ن ذلك الظاهر فإهنا ثابتة يف مقتضى النص منه متعدية إىل ما اللفظ ظاهر فيه عاصم له عن التخصيص والتأويل فكا

  إفادة وإن مل يكن تعديا حقيقيا وال يتجه غري ذلك يف العلة القاصرة 
مث قال فإن قيل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تبيعوا الورق بالورق احلديث نص أم ظاهر فإن زعمتم أنه 

قد صار بقرينة اإلمجاع نصا نص بطل التعليل بالنقدية وإن كان ظاهرا فاألمة جممعة على إجرائه يف القليل والكثري ف
فأي حاجة إىل التعليل فنقول أما اخلط األصويل فقد وفينا به واألصول ال تصح على الفروع فإن ختلفت مسألة 

  فليمتحن حبقيقة األصول فإن مل يصح فليطرح هذا كالم إمام احلرمني 

ا عرفت ولكن هذا الذي ذكره يف ولقائل أن يقول القاصرة مفيدة مطلقا سواء كانت مستنبطة من ظاهر أم نص مل
  منعها من التخصيص يف الظاهر فائدة أخرى جلية وال تنحصر الفائدة فيها 

  وأما قوله إن األمة جممعة على إجرائه يف القليل والكثري فصار كالنص 
 بيع مثرة فنقول إذا انتهى القليل إىل حد ال يورث فال نسلم حصول اإلمجاع بل أبو حنيفة خيالف فيه كمخالفته يف

بتمرتني فيجوز عنده بيع ذرة بذرة من الذهب والفضة كذا حكاه والدي يف تكعلة شرح املهذب عن شرح اهلداية 
للسقناقي من كتب أصحابه فيمكن استعمال العلة وهي جنس األمثان يف ذلك ومنع ختصيص العموم فيه وحتصل 

إىل االمتناع من احلكم بصحة العلة املذكورة فإنه قال فإن  الفائدة اليت حاوهلا إمام احلرمني وإال فآخر كالمه يشري
  قيل هذا تصريح بإبطال التعليل النقدية 

قلنا الصحيح عندنا أن مسائل الربا بأشهية والشبه على وجوه منها التعليق باملقصود واملقصود من األشياء األربعة 
به فيها وال إحالة ولكن ملا انتظم منها اتباع الطعم ومن النقدين النقدية هي مقتصرة وليست هي علة إذ ال ش

  املقصود عد من مسالك األشياء األربعة انتهى 
فقد امتنع من احلكم بصحة العلة املذكورة لعدم اجلريان على القانون الذي مهده وهو مع ذلك ال يراد التعليل 

  بالوزن كقول أيب حنيفة لبطالن التعليل من أوجه ختصه 
ور التعدية على القاصرة امتنع قوم من الترجيع ورجح األستاذ أبو إسحاق القاصرة بشادة النص الثانية رجع اجلمه



حبكمها ويتضح بذلك مذهب الشافعي فيما إذا أفسد صوم رمضان جبماع وترجيح كون العلة اجلماع وهي قاصرة 
وبالعكس وعلق األصول على على اإلفساد ويف تعليل النقدين بالنقدية على الوزن ويف نفقة الوالد على الولد 

الفروع وبالعكس بالبعضية على القرابة وأما على املذهب األولني فللشافعي يف هذه املسائل أدلة ختصها كالشمس 
  وضوحا 

قال قيل لو علل باملركب فإذا انتفى جزء تنتفي العلية مث إذا انتفى جزء آخر يلزم التخلف أو حتصيل احلاصل قلنا 
  زم ذلك العلة عدمية فال يل

مثل املسألة السادسة التعليل بالوصف املركب جائز عند املعظم وبه قال املتأخرون ومنهم اإلمام وأتباعه ومنهم 
صاحب الكتاب ألن ما يدل على علية الوصف من الدوران والسرب والتقسيم واملناسبة مع االقتران ال ختتص مبفرد 

  به يف املركب كما عمل به يف املفرد بل داللته عليه وعلى املركب على حد سواء فعمل 
وقال قوم ال جيوز به معللني بأن جوازه يؤدي إما إىل ختلف املعلول عن العلة العقلية أو حتصيل احلاصل ومها حماالن 

فكذا ملزومهما والدليل على أنه مؤد إىل ذلك أن الوصف املركب إذا كان علة كالقتل العمد العدوان يف إجياب 
ان عدم كل جزء من أجزائه علة مستقلة لعدم عليته النعدام كل واحد من أجزائه ضرورة إذ عليته القصاص مثال ك

  من مجلة صفات ماهية املنعدمة بانعدام كل واحد من أجزائه وانعدام الوصف يستلزم انعدام الصفة 
  م ختلف املعلول عن العلة فإذا انتفى جزء من أجزاء املركب يترتب عليه عدم عليته فيلزم حتصيل احلاصل أو ال يلز

  وأجاب بأن العلية صفة عدمية ألنا من النسب واإلضافات تعتربها العقول وال وجود هلا يف اخلارج 
ويلزم من كوهنا عدمية أن يكون انتفاؤها وجوديا فإن العدم والوجود نقيضان وال بد و أن يكون أحد النقيضني 

أن يكون عدم كل جزء علة له ألن األمور العدمية ال تكون علة لألمر وجوديا وإذا كان انتقاؤها وجوديا فال جيوز 
الوجودي هكذا أقرره العربي وغريه من شارحي الكتاب وهو أوال ضعيف ألنه ليس بأوىل من قول املعترض العلية 

  أمر وجودي ألن نقيضها وهو عدم العلية عدمي واحد من النقيضني واقع ال حمالة 
  حملصول فإنه جعله جوابا لشبهة أخرى هلم غري هذه وثانيا خمالف ملا يف ا

ولكن صاحب احلاصل ترك ذكر تلك الشبهة ونقل جواهبا إىل هذه الشبهة اليت أوردها صاحب الكتاب فتبعه 
  املصنف على ذلك 

وقد أجيب عن هذه الشبهة بأمور منها أن عدم اجلزء ليس علة لعدم العلية بل كل جزء فوجوده شرط هلا وعدمه 
ون عدما لشرطها ومنها أنه يقتضي أن ال يوجد ماهية مركبة ملا ذكر من التقرير بعينه فإن عدم كل واحد من يك

أجزائه علة لعدم تلك املاهية املركبة فإذا انعدم جزء انعدمت تلك املاهية وإذا انعدم جزء آخر لزم إما انعدامها وهو 
  حتصيل احلاصل ونقص العلة العقلية وكالمها حمال 

ع قال اإلمام نقل الشيخ أبو إسحاق الشريازي عن بعضهم إنه قال ال جيوز أن تزيد األوصاف على سبعة وهذا فر
احلصر ال أعرف له حجة قلت والذي نقله الشيخ شرح اللمع عن بعض الفقهاء أنه ال جيوز أن تزيد على مخسة 

   نسخة اإلمام وغلط قائله ورأيته يف عدة نسخ من الشرح وكان اخلمسة تصحفت بسبعة يف
  قال وهنا مسائل األوىل يستدل بوجود العلة على احلكم ال بعليتها ألهنا نسبة يتوقف عليه 

ش االستدالل قد يكون بذات العلة على احلكم كما يقال يف القتل باملثقل قتل عمد عدوان فيجب به القصاص وهو 
  ه فاسد طريق صحيح خبالف االستدالل بعلية العلة للحكم على احلكم فإن



  ومثاله أن يقال عليه القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص وقد وجد يف املثقل فيجب 
واحتج علية للمصنف تبعا لإلمام بأمر العلية أمر نسيب بني العلة واحلكم فيتوقف ثبوهتا على ثبوت املنتسبني اللذين 

را واعترض عليه صاحب التحصيل بأن صدق مها العلة واحلكم فتتوقف على ثبوت احلكم فيكون إثبات احلكم دو
  قول القتل سبب لوجوب القصاص ال يتوقف ال على وجود القصاص وهو 

  اعتراض منقدح ألن النسبة ال تتوقف على وجود املنتسبني يف اخلارج بل يف الذهن 
متجه ومراده انقطع وحينئذ ال يلزم الدور قال ولو سلمناه لكن ملا فسرت العلة باملعروف انقطع الدور وهو أيضا 

  الدور املمتنع وإال فلزوم الدور على تفسري العلة باملعروف أيضا واضح 
ولالعتراف بصحة هذين االعتراضني فر صفي الدين اهلندي من تعليل فساد هذه الطريق هبذا الوجه إىل وجه تكلفة 

لوال املانع حبيث جيب أن يكون فلو  وهو أن علية العلة للحكم تتوقف على اقتضاء العلة للحكم وكونه مرتبا عليها
  استفيد اقتضاؤها هبا وترتبه عليها من العلية لزم الدور 

فإن قلت كيف علية العلة على اقتضاء العلة للحكم وكونه حبيث جيب أن يترتب عليها لوال املانع وال معىن للعلية 
  إال هذا والشيء ال يتوقف على نفسه 

يء للحكم وكونه مرتبا عليها لوال املعارض أعم من أن يكون بطريق العلة أو قلت هو مغاير له ألن اقتضاء الش
غريها نعم إذا أضيف االقتضاء إىل العلة ختصص لكن ذلك ال تقتضي أن يكون عينه فإن هذا التخصيص خارج عن 

  ماهية االقتضاء وداخل يف ماهية العلية فهما متغايران 
مترتبا على العلة وكوهنا مقتضية له إما أن يكون عني فعلية فيلزم سلمنا أنه عينه لكن تقول إن كون احلكم 

االستدالل بالشيء على نفسه أو غريها فيلزم الدور على ما سبق فثبت املقصود على التقديرين وهو امتناع 
  االستدالل بالعلية على ثبوت احلكم وترتبه على العلة 

ى ألنه إذا أثر معه فدونه أوىل قلنا ال يستند العدم املستمر قلنا قال الثانية التعليل باملانع ال يتوقف على املقتض
  احلادث يعرف اإلىل كالعامل للصانع 

تعليل احلكم العدمي بالوصف الوجودي يسمى تعليال باملانع واختلفوا يف أنه هل يشترط يف صحة هذا التعليل بيان 
  وجود املقتضى 

  اه اآلخرون وعليه اإلمام فذهب مجع إىل اشتراطه وهو اختيار اآلمدي وأب

وشيعته كاملصنف واختاره احلاجب وال خيفى عليك أن هذا اخلالف إمنا يتأتى إذا جوزنا ختصيص العلة فأما إذا مل 
جيوز ذلك فال يتصور هذا اخلالف ألن التعليل باملانع حينئذ ال يتصور فضال من أن خيتلف يف أنه مشروط ببيان 

  وجود املقتضى 
لدين اهلندي وهو متلقى من قول اإلمام إن هذه املسألة من تفاريع ختصيص العلة فإما إن أنكرناه كذا قال صفي ا

  امتنع اجلمع بني املقتضى واملانع 
ولقائل أن يقول هذا غري الزم فإن العلة من ختصيص العلة جاز أن يقول شرط تعليل احلكم العدمي بالوصف 

ن مراده أن هذا الشرط ممتنع وميتنع بامتناعه تعليل احلكم العدمي الوجودي وجود املقتضى يف تلك الصورة ويكو
  بالوصف الوجودي 

واحتج املصنف بأن بني املقتضى واملانع معاندة ومضادة والشيء ال يتقوى بضده بل يضعف به فإذا كان املانع مؤثرا 



  حال ضعفه وهو وجود املقتضى فألن يكون ذلك حال قوته وهو عدم املقتضى أوىل 
حتج املشترطون بأن املعلول الذي هو عدم احلكم إما أن يكون هو العدم املستمر وذلك باطل ألن املانع حادث وا

والعدم املستمر أزيل وميتنع استناد األزيل احلادث وإن كان هو العدم املتجدد فهو املطلوب ألن العدم املتجدد إمنا 
  يتصور بعد قيام املقتضى 

تعليل املتقدم باملتأخر مبعىن املعرف وحينئذ املعلل هو العدم املستمر وهو جائز هبذا املعىن  وأجاب بأنا ال نسلم امتناع
  كما أن العامل معرف للصانع 

وأجيب أيضا بأنا نقول املعلل هو العدم املتجدد قلنا ممنوع ألنا ال نعين العدم املتجدد إال أنه حصل لنا العلم بعدم 
  ذا ال يقتضي حتقق املقتضى احلكم من قبل الشرع ومعلوم أن ه

ولقائل أن يقول ما حكم ما فيه بالعدم بناء على الرباءة األصلية ال يكون معرفا من قبل الشرع ألن الشرع مل يرد 
  فيه بشيء وقوهلم إن العلة املعرف واملتأخر يعرف املتقدم قلنا ال يصح أن تكون العلة مبعىن املعرف يف هذا املقام 

قبل بأن الوصف ليس معرفا للحكم يف األصل بل هو معرف باحلكم يف األصل معرف للحكم يف ألنكم اعترفتم من 
الفرع فالوصف معرف إما بالنص إن ورد فيه نص كما قلتم أو بالرباءة األصلية وعلى التقديرين ال يكون الوصف 

  معرفا له 
املتحدد سواء جعلناه معرفا أو مؤثرا وإذا عرفت والكالم مل يقع إال فيه فامتنع استناد العدم يف األصل إىل هذا العدم 

ضعف ما أجاب به فنقول وما استدل به أيضا ضعيف ألن للخصم أن يقول ال يلزم من جواز تعليل عدم احلكم 
  باملانع حال وجود املقتضى الذي هو شرط التعليل به جواز تعليله به حال عدم املقتضى الذي هو مناف لتعليله به 

ه قوي حال عدمه ضعيف حال وجوده فلسنا نسلم ذلك وسند هذا املنع أن وجود املقتضى ملا كان وأما قولكم إن
  شرط تأثريه يف عدم احلكم استحال أن يقال إنه يضعف إذ ذاك وكيف يضعف الشيء حال وجود شرط تأثريه 

ىت يلزم ما ذكرمت بل غريها ولئن سلمناه فال يلزم منه أيضا عدم اجلواز ألن املأخذ يف هذا ليس هو القوة والضعف ح
  من أدلة نقيمها ومن مجلتها الدليل الذي أشرمت إليه وبينا ضعف ما أجبتم به عنه 

  قال الثالثة ال يشترط االتفاق على وجود العلة يف األصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه 
تفقا عليه وهذا ضعيف ش شذ بعض األصوليني فقال وجود الوصف الذي جعل علة يف األصل ال بد وأن يكون م

ألنه ملا أمكن إثباته بالدليل حصل الغرض وكان اشتراط االتفاق تعيثا بل احلق أنه قد يكون ضروريا ومعلوما 
  بالربهان اليقيين ومظنونا 

واستدل الشيخ أبو إسحاق على بطالن هذا املذهب بأن قائله إن أراد باالتفاق الذي اشترط إمجاع األمة كلها أدى 
ال القياس ألن نفاة القياس من مجلة األمة وأكثرهم يقولون إن األصول غري معللة وإن أراد إمجاع القياسيني إىل إبط

  فهم بعض األمة وليس قوهلم بدليل 

  قال الرابعة الشيء يدفع احلكم كالعدة أو يرفعه كالطالق أو يدفع ويرفع كالرضاع 
  ش الوصف اجملعول علة على ثالثة أقسام 

ون دافعا للحكم فقط ومثل له املصنف بالعدة فإهنا دافعة حلل النكاح إذا وجدت يف ابتداء النكاح األول أن يك
  وليست رافعة له إذا وجدت يف أثنائه فإن املوطؤة بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية 

ر يف االبتداء وكذلك وكذا اإلحرام مينع ابتداء النكاح وال يقطعه وهذا يلتفت على أن يغتفر يف الدوام ما ال يغتف



  األصح صحة رجعة احملرم لتنزيلها منزلة الدوام وتوقيت النكاح مانع يف ابتدائه وال مينع يف دوامه 
فإذا قال أنت طالق غدا أو بعد شهر صح وعقد الذمة ال جيوز مع هتمة اخليانة ولو اهتمهم بعد العقد مل ينبذ إليهم 

ها بالتهمة ولو نكح حرة ال تفسخ نكاح األمة خالفا للمزين ولو رأى املتيمم عهدهم خبالف اهلدنة فإنه ينبذ العقد في
املاء يف أثناء صالته أمتها إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم وهو مانع يف ابتداء الصالة ولو ملك عبدا له عليه دين 

من القوة ما ليس لالبتداء  ففي سقوط الدين وجهان أصحهما ال وإن كان ال يثبت له على عبده ابتداء ألن الدوام
  وهذه قاعدة يف الفقه عظيمة كثرت مسائلها ومن أراد اإلحاطة بفروعها فعليه بكتابنا األشباه والنظائر أمته اهللا 

الثاين أن يكون رافعا للحكم فقط كالطالق فإنه يرفع حل االستمتاع ولكن ال يدفعه إذ الطالق ال مينع وقوع نكاح 
فع أشد من الدفع فإذا صلح الوصف ألن يكون دافعا بطريق أوىل والطالق كما رفع حل جديد ولك أن تقول الر

االستمتاع دفعه ولكن ليس هذا الدفع والرفع مؤبدا بل قد يزوالن بنكاح جديد واملصنف أراد بكونه ال يدفعه أنه 
  ع من الدوام دون االبتداء ال مينع من طريانه فإنه يف القسم األول منع من االبتداء دون الدوام ويف هذا املن

  ويتعرج هذا إىل أنه قد يغتفر يف االبتداء ما ال يغتفر يف الدوام عكس هذه 

  القاعدة األوىل وهو يف مسائل معدودة غري عديدة استقضيناها يف كتابنا األشباه والنظائر كمله اهللا تعاىل 
  ليه فالقرابة منافية لدوام امللك دون ابتدائه منها يف امللك مضمىن لو اشترى قريبه الذي يعتق عليه صح وعتق ع

ومنها لو قتل عتيق زوجته وله منها ولد مث ماتت قبل االستيفاء وبعد البينونة فهل نقول وجب لولدها هذا القصاص 
مث سقط أو مل جيب أصال ظاهر قول األصحاب ورث القصاص ولده أنه وجب مث سقط فقد قارن املسقط وهو 

ومل مينع ابتداء دخول امللك ومنع الدوران وحكى إمام احلرمني عن شيخه أن القصاص ال جيب البنوة سبب امللك 
  وقس على هذا لو زوج عبده بأمته هل نقول املهر مث سقط أو مل جيب 

  ومنها املفلس يصح أن يستدين مؤجال على املذهب ولو حجر عليه بالفلس حل ما عليه من الدين على قول 
نه حيل به الديون على وجه ولو أن ويل اجملنون استدان له مؤجال حيث ال جتوز له االستقراض له ومنها أن اجلنون فإ

  جلاز ذلك 
ومنها لو تكفل ببدن حي فمات انقطعت الكفالة على وجه ومنها إذا أذن جلاريته مث استولدها ففي بطالن اإلذن 

  أن يأذن للمستولدة اختلف بني األصحاب قال الرافعي واتفقوا على أنه جيوز ابتداء 
الثالث أن يكون دافعا ورافعا كالرضاع فإنه ميتنع من ابتداء النكاح ومن دوامه إذا طرأ وكذا اللعان إذا طراء قطع 
ومنع االبتداء وحرم على التأييد واحلق هبذا أم زوجتك فإن نكاحك بنتها إذا وجد مانع من أن يبتدئ عليها عقدا 

 تدخل هبا جلاز لك نكاح بنتها وانقطع به نكاح األم وأقسام هذا األنواع كثرية ولو كنت قد عقدت على أمها ومل
  أعين كون الشيء مينع من الدوام واالبتداء 

  قال اخلامسة العلة قد يعلل هبا ضدان ولكن بشرطني متضادين 
  ش هذه املسألة مبنية على جواز تعدد احلكم لعلة واحدة فلنذكر املبين عليه 

ملبىن عليه مث نعود إىل املبىن فنقول ذهبت اجلماهري إىل أن العلة الواحدة الشرعية جيوز أن يترتب عليها مث نعود إىل ا
  حكمان شرعيان خمتلفا 

وخالف شرذمة قليلون وحجة اجلمهور أن العلة إن فسرت باملعرف فجوازه ظاهر إذ ال ميتنع ال عقال وال شرعا 
  نصب إمارة واحدة على حكمني خمتلفني 



اآلمدي وذلك مما ال نعرف فيه خالفا كما لو قال الشارع جعلت طلوع اهلالل أمارة على وجوب الصوم  قال
والصالة وإن فسرت بالباعث فال ميتنع أيضا أن يكون الوصف الواحد باعثا على حكمني خمتلفني أي مناسبا هلما 

للقصاص والكفارة وحرمان املرياث وإن بأمر مشترك بينهما كمناسبة الربا وللشرب للتحرمي ووجوب احلد والقتل 
فسرت باملوجب وكانت العلة مركبة مل ميتنع ذلك أيضا جلواز أن يكون املوجب املركب مصدرا ألثرين خمتلفني كما 

يف العلل الفعلية املركبة وإن كانت بسيطة فكذلك إذ ال يتمنع أن تكون العلة البسيطة موجبة ألثرين خمتلفني ألن 
  حد ال يصدر عنه إال الواحد مقطوع ببطالنه على أن القول يكون العلة الشرعية موجبة باطل القول بأن الوا

  وأيضا دليل اجلواز الوقوع وقد وقع كما عرفت واعتل املانع مبا ال يعصم وال يرتضى ذكره 
رو فإنه يوجب إذا عرفت ذلك فإن قلنا مبذهب اجلماهري فقد يعلل بالعلة متماثالن كالقتل الصادر من زيد ومن عم

  القصاص على كل واحد منهما وال يتأتى ذلك يف الذات الواحد الستحالة اجتماع املثلني 
  وقد يعلل هبا خمتلفان غري متضادين كاحليض حلرمة الوطء ومس املصحف 

وقد يعلل هبا ملوالن متضادان وعلى ذكر هذا القسم اقتصر يف الكتاب وذلك ال يكون إال بشرطني متضادين 
سم يكون علة للسكون بشرط البقاء يف احليز وعلة للحركة بشرط االنتقال عنه وإمنا قلنا يشترط فيهما كاجل

شرطان ألنه ال ميكن اقتضاؤمها هلا بال شرط أصال أو لبعضهما بشرط دون اآلخر وإال يلزم اجتماع الضدين وهو 
  حمال وإمنا قلنا يشترط التضاد يف الشرطني ألنه لو أمكن 

كالبقاء يف احليز مع االنتقال مثال فعند حصول ذلك الشرطني إن حصل احلكمان أعين السكون  اجتماعهما
  واحلركة لزم اجتماع الضدين 

وإن حصل أحدمها دون اآلخر لزم الترجيح دون مرجح وإن مل حيصل واحد منهما خرجت العلة عن أن تكون علة 
  فتعني التضاد يف الشرطني فاعتمد على هذا التقرير 

ل الفصل الثاين يف األصل والفرع أما األصل فشرطه ثبوت احلكم فيه بدليل غري القياس ألنه إن احتدت العلة قا
  فالقياس على األصل األول وإن اختلفت مل ينعقد الثاين 

ش لألصل شرائط األول ثبوت احلكم فيه ألن القياس عبارة عن إثبات مثل حكم األصل يف الفرع كما عرفت وال 
  ك إال بعد ثبوت احلكم يف األصل يتأتى ذل

والثاين أن يكون ذلك الثبوت بدليل ألن احلكم ال بد له من دليل وأن يكون شرعيا وهذا يف احلقيقة شرط ثالث 
ولكن ملا كان احلكم عندنا ال يكون إال شرعيا لعدم القول باحلسن والقبح اكتفى املصنف بقول بدليل وأن يكون 

  الدليل على معرفته مسعيا 
وهذا وإن صلح ألن يكون شرطا رابعا فاكتفى املصنف عن ذكره بقوله بدليل أيضا ألن رأينا أن ما ال يكون طريق 

  معرفته مسعيا ال يكون حكما شرعيا وهذا ظاهر على مذهبنا 
ا فإنه وقال صفي الدين اهلندي حيترز باحلكم الشرعي عن اللغوي والعقلي فأنا بتقدير أن جيري القياس التمثيلي فيهم

  ليس قياسا شرعيا بل لغويا وعقليا وكالمنا يف اللغوي 
ولقائل أن يقول إذا قلت جبريان القياس فيهما ترتب على ذلك أمر شرعي وهو حترمي النبيذ مثال لصدق اخلمر عليها 

  قياسا 
  والثالث هو املشار إليه بقوله غري القياس وأنت إذا تأملت كالمنا قضيت 



 يكون الدليل الدال على حكم األصل قياسا وهذا الشرط معترب عند اجلماهري من أصحابنا عليه بأنه خامس أن ال
  واحلنفية 

وخالف فيه بعض املعتزلة واحلنابلة وأبو عبد اهللا البصري لنا أن العلة اجلامعة بني القياسني إما أن تكون متحدة أو 
  تثىن عنه بقياس الفرع الثاين على األصل األول خمتلفة فإن كان ذكر األصل الثاين تطويال بال فائدة ألنه يس

مثاله كما لو قيل من جانبنا الوضوء عبادة فيشترط فيها النية قياسا على الغسل مث نقيس الغسل يف أنه يشترط فيه 
  النية على الصالة والصوم جبامع كونه عبادة فرض الوضوء إىل الصالة والصوم هبذا اجلامع أوىل 

ينعقد القياس الثاين لعدم اشتراك األصل والفرع فيه يف علة احلكم كما يقال من جانبنا اجلذام وإن كان الثاين مل 
عيب يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح قياسا على القرن والرتق مث يقاس القرن على اجلب يف احلكم املذكور جبامع 

  فوات االستمتاع وهو غري موجود يف اجلذام فال يصح قياسه عليه 
علمت أن حكم األصل ال بد وأن يكون ثابتا بدليل سوى القياس وال ينحصر الدليل املشار إليه يف الكتاب  فرع قد

والسنة بل جاز أن يكون إمجاعا ألنه أصل يف إثبات األحكام فجاز القياس على ما ثبت به وألنه إذا جاز القياس 
أوىل ومن أصحابنا من قال ال جيوز القياس على ما  على ما ثبت خبرب الواحد فألن جيوز على ما ثبت باإلمجاع بطريق

  ثبت باإلمجاع بل يشترط أن يكون كتابا أو سنة حكاه الشيخ أبو إسحاق يف شرح اللمع 
  قال وأن ال يتناول دليل األصل الفرع وإال لضاع القياس 

القياس خللوه عن الفائدة ش الشرط الرابع أن ال يكون دليل األصل بعينه دليل الفرع أي متناوال له وإال لضاع 
  حينئذ باالستثناء بدليل األصل عنه وألنه حينئذ ال يكون جعل أحدمها أصال واآلخر فرعا أوىل من العكس 

  مثاله ما لو قيل من جانبنا فضل لقاتل القتيل باإلسالم فال يقتل به كما لو قتل املسلم احلريب 

يه و سلم ال يقتل مؤمن بكافر وكذا لو قسنا السفرجل على مث استدل على علية الكفر لذلك بقوله صلى اهللا عل
  الرب جبامع الطعم دالني عليه بقوله عليه الصالة و السالم ال تبيعوا الطعام بالطعام احلديث 

قال وأن يكون حكم األصل معلال بوصف معني اخلامس ال بد وأن يظهر كون ذلك األصل معلال بوصف معني ألن 
إال هبذه الواسطة فلو ادعى عليه شيء مشترك بني األصل والفرع منهم مل يقبل منه إال عند  رد الفرع إليه ال يصح

  بعض املتحذلقني من متأخري اجلدليني حيث قلبوه يف جملس املناظرة قال غري متأخر عن حكم الفرع دليل سواه 
يف اشتراط النية ألن  ش السادس أن يكون حكم األصل متأخر عن حكم الفرع وهو كقياس الوضوء على التيمم

  التبعد بالتيمم إمنا ورد بعد اهلجرة والتبعد بالوضوء كان قبله 
قال املصنف تبعا لإلمام وهذا يستقيم إذا مل يكن للفرع دليل سوى القياس علة ذلك األصل املتأخر ألن قبل ذلك 

لزم تكليف ما ال يطاق وأما إذا كان املتأخر إن كان احلكم ثابتا يف الفرع من أنه ال دليل عليه سوى القياس عليه 
  عليه دليل آخر سوى القياس عليه فيجوز كونه متأخرا لزوال احملذور املذكور 

  وترادف األدلة على املدلول الواحد جائز مليح وكتب األصوليني إال من حنا حنو اإلمام ساكتة عن هذا التفصيل 

كون هذا الذي مسيتموه باألصل أصال له وهو مل يتفرع عنه ولقائل أن يقول إذا كان للفرع دليل آخر سواه فكيف ي
  ومل يننب عليه نعم هو صاحل ألن يكون أصال مبعىن أنه لو يوجد حكمة املستند إىل غري هذا األصل لوجد مستندا إليه 

 قال وشرط الكرخي عدم خمالفة األصول أو أحد أمور ثالثة التنصيص على العلة واإلمجاع على التعليل مطلقا
  وموافقة أمور أخر واحلق أنه يطلب الترجيح بينه وبني غريه 



جعل الكرخي من شروط األصل كونه غري خمالف يف احلكم لألصول الثابتة يف الشرع أو وجدان أحد أمور ثالثة 
  على تقدير خمالفته هلا 

  لقياس عليه أوهلا تنصيص الشارع على علة ذلك احلكم قال فإن التنصيص على علتيه كالتصريح بوجوب ا
وثانيها إمجاع األمة على تعليل ذلك وال يضر مع هذا اإلمجاع إن خيتلفوا يف علته وإىل هذا أشار املصنف بقوله 

  مطلقا 
وثالثها أن يكون القياس عليه موافقا للقياس على أصول أخر كالتخالف عن اختالف املتبايعني يف قدر الثمن إذا مل 

كان خمالفا لقياس األصول ألن قياس األصول يقتضي قول املنكر إذ األصل عدم يكن ألحد منهما بينة فإنه وإن 
شغل ذمته مبا يدعيه البائع من القدر الزائد لكن مث أصل آخر يوافقه وهو أن املشتري ملك املبيع علية فالقول قول 

شتري ألن الشفيع ميلك من ملك عليه أصله الشفيع من املشتري إذا اختلفا يف قدر مثن الشقص فإن القول قول امل
عليه الشقص ولذلك قسنا يف التحالف على االختالف مثن املبيع ما عدا املبايعات من عقود املعاوضات كالسلم 

  واإلجازة واملساقاة والقراض واجلعالة والصلح عن الدم واخللع والصداق والكتابة 
ياس األصول مطلقا واملختار عند املصنف تبعا وذهب أكثر أصحابنا وبعض احلنفية إىل جواز القياس على ما خالف ق

لإلمام أنه بطلب الترجيح بني ذلك األصل وبني غريه من األصول املخالفة له ويلحق الفرع بالراجح منهما هذا 
  شرح ما يف الكتاب واملوضع يزيد بسطه يف الكالم 

ألصل أن ال يكون خارجا عن وقد أحسن الغزايل يف هذا الفصل وحنن ال نعد بكالمه فنقول من شروط حكم ا
  قاعدة القياس وهذا مما أطلق وهو حمتاج إىل تفصيل فاعلم أن وصف احلكم هبذه الصفة باعتبارات 

  األول القاعدة املشروعية ابتداء من غري أن تقطع عن أصل آخر اليت ال يعقل معناها فال يقاس عليها لتعذر العلة 
جتوز إذ معناه أنه ليس منقاسا ألنه مل يدخل يف القياس حىت خيرج عنه قال الغزايل فيسمى هذا خارجا عن القياس 

ومثاله املقدرات يف إعداد الركعات ونصب الزكوات ومقادير احلدود والكفارات ومجيع التحكمات املبتدأة اليت ال 
  ينقدح فيها معىن 

ة قال يقاس عليه أيضا ألنه فهم ثبوت الثاين ما استثين عن قاعدة عامة وال يعقل معناه من غري أن تنسخ تلك القاعد
احلكم يف املستثىن على اخلصوص ويف القياس إبطال اخلصوص مثل ختصيصه عليه الصالة و السالم خزمية بقبول 

  شهادته وحده وختصيص أيب بردة يف األضحية بالعناق 
إنه مل يرد ناسخا لعلة الربا وإمنا استثين الثالث ما استثين عن قاعدة ملعىن يعقل فهذا بقياس عليه مثاله استثناء العرايا ف

فنقيس عليه العنب على الرطب وهذا القسم هو وقع فيه كالم املصنف واختالف العلماء على األقوال الثالثة اليت 
  قد عرفها وال يتجه جريان اخلالف يف غريه 

ظر فال يقاس عليه ألنه ال يوجد والرابع ما شرع مبتدأ غري متقطع عن أصول أخر وهو معقول املعىن لكنه عدمي الن
له نظري خارج مما يتناوله النص واإلمجاع فاملانع من القياس فقد العلة يف غري املنصوص معلل بعلة قاصرة ومثاله 

رخص السفر واملسح على اخلفني رخصة املضطر يف أكل امليتة وتعلق األرش برقبة العبد وإجياب غرة اجلنني والشفعة 
  اإلجارة والنكاح وحكم اللعان والقسامة ونظائرها يف العقار وخاصية 

وعد الغزايل من مجلتها ضرب الدية على العاقلة وذلك قول منه بأهنا معقولة املعىن خمالف إمامه ويساعد ما أوردناه 
  حبثا فيما تقدم فإن هذه القواعد 



رد به ال يوجد له نظري فليس البعض متباينة املأخذ فال يقال بعضها خارج عن قياس البعض بلى لكل واحد معىن ينف
  بأن يوضع أصال وجيعل اآلخر خارجا عن قياسه بأوىل عن عكسه وال ينظر فيه إىل كثرة العدد وقلته 

وحتقيقه أنا نعلم أنه إمنا جوز املسح على اخلف لعسر النزع ومسيس احلاجة إىل استصحابه فال نقيس عليه والقفازين 
نه خارج عن القياس لكن ألنه ال يوجد ما يساويه يف احلاجة وكذا رخصة السفر ثابتة وما ال يستر مجيع القدم ال أل

للمشقة وال يقاس عليها مشقة أخرى ألنه ال يشاركها غريها يف مجلة معانيها ومصاحلها ألن املرض ال حيوج إىل 
  اجلمع بل إىل القصر 

جة الفطر سوى الشرع بينهما وكذلك قوهلم تناول وقد قصر يف حقه بالرد من القيام إىل القعود وملا سواه يف حا
امليتة للمضطر رخصة خارجة عن القياس غلط ألنه إن أريد به أنه ال يقاس عليه غري املضطر فألنه ليس يف معناه وإال 
فنقيس اخلمر على امليتة واملكره على املضطر فهو منقاس وكذلك بداية الشرع بأميان املدعي يف القسامة لشرف أمر 

  لدم وخلاصية ال يوجد مثلها يف غريه وألنه عدمي النظري وأقرب شيء إليه البضع ا
وقد ورد تصديق املدعي باللعان على ما يليق به وكذلك ضرب الدية على العاقلة كان ذلك رسم اجلاهلية قرره 

يكثر وهو يعرف أن الشرع لكثرة وقوع اخلطأ وشدة احلاجة إىل ممارسة السالح ونظري له يف غري الدية وهذا مما 
قول الفقهاء تأقت اإلجارة خارج عن قياس البيع والنكاح خطأ كقوهلم تأبد البيع والنكاح خارج عن قياس اإلجارة 

فتأقت املساقات خارج عن قياس تأبد القراض خارج عن قياس تأقت املساقاة فإذن هذه األقسام األربعة ال بد من 
  األصل  فهم تباينها حبصول الوقوف على سر هذا

اخلامس ما شرع مبتدأ من غري اقتطاع عن أصول أخر وهو معقول املعىن وله نظائر وفروع فهذا هو الذي جيري فيه 
  القياس ويف جزئياته تنافر القياسيني واضطراب آراء اجلدليني 

  قال وزعم عثمان البيت قيام ما يدل على جواز القياس عليه وبشر 

  يص على العلة وضعفهما ظاهر املريسي اإلمجاع عليه أو التنص
  ش هذان حبثان 

األول ال يشترط يف األصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه حبسب اخلصوصية نوعية كانت أو شخصية بل 
  كل حكم انقدح فيه معىن خميل غلب على الظن إتباعه فإنه جيوز أن يقاس عليه 

  كمه معلال وإن ثبتت عليته بالنص والثاين ال يشترط يف األصل انعقاد اإلمجاع على أن ح
وخالف عثمان البيت يف األول فزعم اشتراط قيام ما يدل على جواز القياس علية حبسب اخلصوصية النوعية فإن 
  كانت املسألة من مسائل البيع مثال فال بد من دليل على جواز القياس يف أحكام البياعات أو يف النكاح فكذلك 

  ي يف الثاين فزعم اشتراط قيام اإلمجاع عليه أو التنصيص على العلة وخالف بشر بن غياث املريس
قال صاحب الكتاب وضعفهما ظاهر يعين مذهب عثمان وبشر وهو كما قال فقد استعملت الصحابة رضي اهللا 

  عنهم القياس من غري حبث عن ذلك وأيضا أدلة القياس مطلقة من غري تقييد باشتراط شيء مما ذكراه 
فرع فشرطه ثبوت العلة فيه بال تفاوت وشرط العلم به والدليل على حكمه إمجاال ورد بأن الظن حيصل قال وأما ال

  بدوهنما 

  ش ذكر املصنف مما اشترط يف الفرع واحدا يوافق عليه وآخرين ال يوافق عليهما 
اهية وال يف القدر أي يف أما األول فأن تكون العلة املوجودة فيه مثل علة حكم األصل من غري تفاوت البتة ال يف امل



  النصفان فأما يف الزيادة فال يشترط إذ قد يكون يف الفرع أوىل كقياس الضرب على التأفيف 
والدليل على هذا الشرط أن القياس إثبات مثل حكم معلوم يف معلوم آخر الشتراكهما يف علة احلكم فإذا مل توجد 

   علة حكم األصل يف الفرع ال حيصل إثبات حكمه فيه
  وأما الثاين فشرط أن يكون وجود العلة يف الفرع معلوما ال مظنونا 

وأما الثالث فشرط داللة دليل غري القياس على ثبوت احلكم يف الفرع بطريق التفصيل وهذا ذكره أبو هاشم وقال 
رد املصنف لوال أن الشرع ورد مبرياث اجلد مجلة ملا نظر الصحابة رضي اهللا عنهم يف توريث اجلد مع األخوة و

هذين القولني بأن ظن ثبوت احلكم يف الفرع حيصل بدون حصول هذين األمرين والعمل بالظن واجب فال 
  يشترطان 

ورد الغزايل إىل قول أيب هاشم بأن الصحابة رضي اهللا عنهم قاسوا قوله أنت علي حرام الطالق والظهار واليمني ومل 
  صوص يكن ورد فيه حكم ال على العموم وال على اخل

وقد أمهل املصنف من شروط الفرع كون حكمه مماثال حلكم األصل إما نوعا كقياس وجوب القصاص يف النفس يف 
صورة القتل باملثقل على وجوبه فيها يف القتل باحملدد أو جنسا كإثبات والية النكاح على البنت الصغرية بالقياس 

جنس الوالية ال يف نوعها وهذا شرط معترب بال شك ويدل عليه  على إثبات الوالية يف ماهلا فإن املماثلة إمنا هي يف
  قولنا القياس إثبات مثل حكم معلوم يف معلوم 

  فإن قلت كالمكم هنا ناطق بأن كون حكم الفرع مماثال حلكم األصل شرط 

إثبات مثل وكذا وجود العلة فيه بال تفاوت وظاهر ما ذكرمت يف تعريف القياس يقتضي أهنما ركنان إذ قلتم إنه 
  حكم معلوم يف معلوم آخر الشتراكهما يف علة احلكم وإمنا يذكر يف احلد األركان دون الشرائط 

قلت الذي ذكرناه هنا أنه شرط للفرع وما ذكرناه يف التحديد يقتضي أن يكون ركنا يف القياس وال امتناع يف أن 
حتة ركن يف الصالة وشرط لصحة القيام وكذلك يكون الشيء ركنا جملموع ويكون شرطا لبعض أجزائه كقراءة الفا

  التشهد بالنسبة إىل القعود بل أركان الصالة كلها هبذه املثابة فإن بعضها شرط لصحة البعض اآلخر 
قال تنبيه يستعمل القياس على وجه التالزم ففي الثبوت جيعل حكم األصل ملزوما ويف النفي نقيضه الزما مثل ملا 

لبالغ للمشترك بينه وبني مال الصيب وجبت يف ماله ولو وجبت يف احللي لوجبت يف الآللئ وجبت الزكاة يف مال ا
  قياسا عليه والالزم منتف فامللزوم مثله 

ش القياس أكثر ما يستعمل ال على وجه التالزم وملا اشتمل الباب على الكثري منه نبه املصنف هبذه اجلملة على أنه 
يضا على وجه التالزم وذلك بأنه يصرح فيه بصيغة الشرطية وذلك قد يكون يف ال ينحصر يف ذلك بل قد يستعمل أ

اإلثبات وقد يكون يف النفي فإذا استعمل يف الثبوت جيعل حكم األصل ملزوما حلكم الفرع وحكم الفرع الزما 
جعل حكم والعلة املشتركة بيانا للمالزمة حىت يلزم من ثبوت حكم األصل حكم الفرع وإذا استعمل يف النفي 

الفرع ملزوما من ثبوت حكم األصل حكم الفرع وإذا استعمل يف النفي جعل حكم الفرع ملزوما ونقيض حكم 
األصل الزما والعلة مشتركة دليال على املالزمة حىت يلزم يف األول من وجود الالزم ويف الثاين من نفي الالزم نفي 

  امللزوم 
غ للعلة املشتركة بينه وبني مال الصيب وهي دفع حاجة الفقراء لزم أن جتب مثال األول ملا وجبت الزكاة يف مال البال

  يف مال الصيب ولو مل يستعمله على وجه التالزم لقلت جتب الزكاة يف مال الصيب قياسا على البالغ جبامع دفع 



لصيب والعلة املشتركة حاجة الفقراء فجعلت يف التالزم ما كان أصال وهو مال البالغ ملزوما ملا كان فرعا وهو مال ا
  دليل املالزمة 

ومثال الثاين لو وجبت الزكاة يف احللي لوجبت يف الآللئ والالزم منتف ألهنا بإمجاع اخلصمني ال جتب يف الآللئ 
فامللزوم الذي هو الوجوب يف احللي مثله وبيان املالزمة اشتراكهما يف املشترك وهو الزينة ولو مل تستعمله على وجه 

لقلت ال زكاة يف احللي قياسا على الآللئ جيامع الزينة واعلم أن املقدمة املنتجة يف جانب الثبوت قد استعمل التالزم 
املصنف فيها ملا إلفادهتا ذلك واستعمل يف املنتجة يف جانب النفي لفظه لو لداللتها على امتناع الشيء المتناع غريه 

ده وصلى اهللا علي سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا وهذا منتهى القول يف كتاب القياس واحلمد هللا وح
  إىل يوم الدين وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 

قال الكتاب اخلامس يف دالئل اختلف فيها وفيه بابان األول يف املقبولة منها وهي ستة األول األصل يف املنافع 
ينة اهللا اليت أخرج لعباده أحل لكم الطيبات ويف اإلباحة لقوله تعاىل خلق لكم ما يف األرض مجيعا قل من حرم ز

املضار التحرمي لقوله صلى اهللا عليه و سلم ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم ش هذا الكتاب معقود للمدارك اليت وقع 
املنع  االختالف بني اجملتهدين املعتربين يف أهنا هل هي مدارك لألحكام أم ال أوهلا األصل يف املنافع األذن ويف املضار
خالفا لبعضهم وهذا بعد ورود الشرع وأما قبله فقد تقدم تقريره يف مسألة حكم األشياء قبل ورود الشرع 

واستدل املصنف على أن األصل يف املنافع اإلباحة بآيات األوىل الشرع قوله تعاىل خلق لكم ما يف األرض مجيعا 
ميع ما يف األرض جائزا إال اخلارج بدليل والثانية قوله والالزم يقتضي التخصيص جبهة االنتفاع فيكون االنتفاع جب

تعاىل قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق أنكر على من حرم زينته فوجب أن يثبت حرمتها 
  وال 

لالختصاص  حرمة شيء منها وإذا انتفت احلرمة ثبتت اإلباحة والثالثة قوله تعاىل أحل لكم الطيبات والالم يف لكم
على جهة االنتفاع كما عرفت وليس املراد بالطيبات احلالل وإال يلزم التكرار بل املراد ما تستطيعه النفوس 

واستدل على أن األصل يف املضار التحرمي مبا روى الدارقطين من قوله صلى اهللا عليه و سلم ال ضرر وال ضرار قال 
احلديث دال على نفي الضرر وليس املراد نفي وقوعه وال  النووي يف األذكار حديث حسن وجه االحتجاج أن

إمكانه فدل على أنه لنفي اجلواز ويدل عليه قوله صلى اهللا عليه و سلم يف لفظ آخر للحديث رواه أبو داود 
  والترمذي وابن ماجه من ضار أضر اهللا به وإن انتفى اجلواز ثبت التحرمي وهو املدعى 

اله األصوليون واستدلوا عليه بأن الضرب يسمى ضرارا وكذا تفويت املنفعة والشتم تنبيه الضرر أمل القلب كذا ق
واالستخفاف فجعل اللفظ امسا للمشترك بني هذه األمور وهو أمل القلب دفعا لالشتراك والذي قاله أهل اللغة أن 

  الضرر خالف النفع وهو أعم من هذه املقالة 
ع كقوله تعاىل وإن أسأمت فلها وقوله تعاىل وهللا ما يف السموات قلنا جماز قال قيل على األول الالم جتيء لغري النف

التفاق أئمة اللغة على أهنا للملك ومعناه االختصاص النافع بدليل قوهلم اجلل للفرس قيل املراد االستدالل قلنا هو 
ال نسلم أن الالم تقتضي حاصل من نفسه فيحتمل على غريه ش اعترض على دليل إباحة املنافع بوجهني أحدمها أنا 

االختصاص جبهة االنتفاع ويدل عليه قوله تعاىل وإن أسأمت فلها وقوله وهللا ما يف السموات وما يف األرض إذ ميتنع يف 
هاتني اآليتني أن تكون الختصاص املنافع أما األوىل فالستحالة حصول النفع يف اإلساءة وأما الثانية فلتنزهه تعاىل 

وأجاب بأن استعمال الالم فيما ذكرمت من اآليتني جماز التفاق أئمة اللغة على أن الالم موضوعة عودة النفع إليه 



مللك ومعىن امللك االختصاص النافع ألنه يصح إطالقها عليه كما تقول اجلل للفرس فيكون حقيقة يف االختصاص 
  اجلواب  النافع وحيمل يف غريه على اجملاز دفعا لالشتراك واعترض القرايف على هذا

بأن جعلها حقيقة يف مطلق االختصاص أوىل من االختصاص النافع حذرا من االشتراك واجملاز وموافقة لقول النحاة 
الالم لالختصاص باملنافع خالف األصل وهو منقدح وهلم اجلل للفرس ال داللة فيه إال على صحة استعماهلا يف 

الختصاص الذي ال ينفع مث ادعى أن الالم للملك وفسره االختصاص النافع وال يدل على نفي استعماهلا يف ا
باالختصاص النافع وامللك أخص من االختصاص النافع أال ترى أن من ال ميلك كالعبد يقدر االختصاصات من 

االصطياد واالحتطاب وغريها وأيضا فهذه الدعوى ختالف قوله يف القياس الالم للتعليل الثاين سلمنا أن الالم 
لنافع ولكن ال يلزم منه إباحة مجيع االنتفاعات بل املراد مطلق االنتفاع وحيمل على االستدالل لالختصاص ا

باملخلوقات على وجود اخلالق وأجاب بأن االستدالل على اخلالق حيصل لكل عاقل من نفسه إذ يصح أن يستدل 
متناع حتصيل احلاصل فإن قلت ال بنفسه على خالقه فليحمل على االنتفاع يف اآليات على غريه وال حيمل عليه ال

نسلم أنه يلزم حتصيل احلاصل وهذا ألن االنتفاع باالستدالل الثاين غري االنتفاع باالستدالل بنفسه ضرورة أنه 
حيصل تأكيد العلم األول قلت الدليل على كونه حتصيال للحاصل أن احلاصل باالستدالل األول هو العلم بوجود 

واحلاصل بالثاين هو هذا وقولك حيصل تأكيد العلم ممنوع بناء على أن العلم ال يقبل الصانع وما هو من لوازمه 
التأكيد سلمناه لكن احلمل على غري هذه الفائدة فائدة تأسيسية وهي أوىل من التأكيدية سلمنا أن املراد مطلق 

ات مأذون فيه لزم اإلذن يف االنتفاع ولكنه كما ذكرمت يصدق بصورة وإذا كان االنتفاع بفرد من أفراد االنتفاع
  الكل ألنه ال قائل بالفصل هذا شرح ما يف الكتاب 

واعتراض القرايف بعد تسليم أن األخبار عن اختصاص اخللق باملنافع بأن االنتفاع ال يدل على أنه ال حجر فيها ألنه 
صاص باالنتفاع مع الثواب صادق بأن االنتفاع ال يصدر إال منا سواء كان مباحا أو حمرما فجاز أن يصدق االخت

على تركه أو ترك بعضه أو فعل بعضه كما تقول وطء النساء حالل لبين آدم مل جيعل لغريهم يف الوجود وإن عوقب 
  على البعض 

  ولقائل أن يقول ال يصدق اختصاصهم هبا مع صدق املعاقبة وال حتصل املنة 

وله أحل لكم الطيبات بأنه ال يفيد العموم ألنه جيوز مع ذلك أيضا واعترض صفي الدين اهلندي على االستدالل بق
أن يكون للعهد وهو ما أحل يف الشرع مما يستطاب طبعا وحينئذ ال حيمل على العموم لتقدم العهد عليه ولك أن 

تقول يلزم مما قررت أن يكون قوله أحل خرب إال إنشاء واحلمل على اإلنشاء أوىل لكونه أكثر فائدة على أنا ال 
أن ما أحل يف الشرع جيوز أن يكون معهودا هنا ألنه مل يتقدم له ذكر يف الكالم وال تعلق حبال اخلطاب  نسلم

واملعهود ليس إال ما كان كذلك وأما االستدالل بقوله قل من حرم زينة اهللا فهو مبين على أن املفرد املضاف يفيد 
  والدعوة عامة العموم فإن قلت ال نسلمه ولو سلمناه فالدليل خاص بالزينة 

قلت أما األول فمبني يف موضعه وأما الثاين فإذا دل على الزينة دل على ما ال زينة فيه من املنافع ضرورة أنه ال قائل 
بالفصل كما علمت نعم لقائل أن يقول اآلية دالة على عدم احلرمة وال يلزم من ذلك اإلباحه إال أن يستدل مع 

  من حيث أهنا لإلختصاص النافع على ما سلف ذلك بالالم يف قوله أخرج لعباده 
فائدة قد علمت قول اجلماهري أن األصل يف املنافع اإلباحة ولك أن تقول األموال من مجلة املنافع والظاهر أن 

األصل فيها التحرمي لقوله صلى اهللا عليه و سلم إن دماؤكم وأموالكم احلديث وهو أخص من الدالئل املتقدمة اليت 



ا على اإلباحة فيكون فاضيا عليها إال أنه أصل طارئ على أصل سابق فإن املال من حيث كونه من املنافع استدلوا هب
  األصل فيه اإلباحة بالدالئل السابقة ومن خصوصية األصل فيه التحرمي هبذا احلديث 

  قال الثاين االستصحاب حجة خالفا للحنفية واملتكلمني 
استصحاب العدم األصلي وهو الذي عرف العقل نفيه بالبقاء على العدم ش االستصحاب يطلق على أوجه أحدمها 

األصلي كنفي وجوب الصالة سادسة وصوم شوال فالعقل يدل على انتفاء وجوب ذلك ال لتصريح الشارع لكن 
ألنه ال مثبت للوجوب فبقي على النفي األصلي لعدم ورود السمع به واجلمهور على العمل هبذا وادعى بعضهم فيه 

  االتفاق فإن قلت قصارى داللة االستصحاب الظن وعدم وجوب 

الصالة السادسة وصوم شوال قطعي فكيف يستفاد من االستصحاب قلت عدم السمعي الناقل قد يكون معلوما 
كما يف هذين املثالني ويدل االستصحاب فيه على القطع وقد يكون مظنونا كعدم وجوب الوتر واألضحية وزكاة 

  اخليل واحللي 
والثاين استصحاب العموم إىل أن يرد خمصص وهو دليل عند القائلني به واستصحاب النص إىل أن يرد ناسخ وهو 

  دليل على دوام احلكم ما مل يرد النسخ كما دل العقل على الرباءة األصلية بشرط أن ال يرد مسع متغري 
فعل امللك وكشغل الذمة عند جريان الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه كامللك عند جريان 

إتالف أو إلزام فإن هذا وإن مل يكن حكما أصليا فهو شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه مجيعا ولوال دالالت 
الشرع على دوامه إىل حصول براءة الذمة ملا جاز استصحابه فاالستصحاب ليس حبجة إال مما دل الدليل على ثبوته 

  كما دل على الرباءة العقلية وعلى الشغل السمعي وعلى امللك الشرعي ودوامه بشرط عدم املغري 
ومن هذا القبيل احلكم بتكرر األحكام عند تكرار أسباهبا كشهور رمضان ونفقات األقارب عند مسيس احلاجات 
هبا ما وأوقات الصلوات ألنه ملا عرف محلة الشريعة قصد الشارع صلوات اهللا عليه إىل نصبها أسبابا وجب استصحا

مل مينع منه مانع فإذن االستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعا إىل عدم العلم بالدليل 
  بل إىل دليل مع العلم بانتفاء املغري أو مع ظن انتفاء املغري عند بذل اجلهد يف الطلب 

إذا رأى املاء يف خالل الصالة مضى يف والرابع استصحاب حال اإلمجاع يف حمل اخلالف مثاله من قال إن املتيمم 
الصالة ألن اإلمجاع منعقد على صحة صالته ودوامها وطريان وجود املاء كطريان هبوب الريح وطلوع الفجر 

وسائر احلوادث فنحن نستصحب دوام الصالة حىت يدل الدليل على أن رؤية املاء قاطعة فهذا ليس حبجة عند كافة 
زين وأبو ثور إىل صحته وهو مذهب داود قال الشيخ أبو إسحاق وكان القاضي يعين أبا احملققني وذهب الصرييف وامل

  الطيب 

يقول داود ال يقول بالقياس الصحيح وهنا يقول بقياس فاسد ألنه حيمل حالة اخلالف على حالة اإلمجاع من غري 
الصالة مبطلة فكذا بعد الدخول علة جامعة وللخصم يف هذا أن يقول أمجعنا على أن رؤية املاء قبل الدخول يف 

استصحابا حلال وكذا إذا كان الكالم يف زوال ملك املرتد بالردة ويؤدي ذلك إىل تكافؤ األدلة وهذه األقسام 
  األربعة وردها الغزايل كما ذكرناها 

ال هل واخلامس االستصحاب املقلوب وهو استصحاب احلال يف املاضي كما إذا وقع البحث يف أن هذا املكيال مث
كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيقول القائل نعم إذ األصل موافقة املاضي للحال وكما رأيت زيدا 

جالسا يف مكان وشككت هل كان جالسا فيه أمس فيقضي بأنه كان جالسا فيه أمس استصحابا مقلوبا وأعلم أن 



وذلك ألنه ال طريق له إال قولك لو مل يكن جالسا أمس الطريق يف إثبات احلكم به يعود إىل االستصحاب املعروف 
  لكان االستصحاب يفضي بأنه غري جالس اآلن فدل على أنه كان جالسا أمس 

وقد قال به األصحاب يف صورة واحدة وهي ما إذا اشترى شيئا وادعاه مدع وأخذه منه حبجة مطلقة فإن أطبق 
باع املشتري أو وهب وانتزع املال من املتهب أو املشتري منه  عليه األصحاب ثبوت الرجوع له على البائع بل لو

كان للمشتري األول الرجوع أيضا وهذا استصحاب للحال يف املاضي فإن قيل السنة ال توجب امللك ولكنها 
تظهره فيجب أن يكون امللك سابقا على إقامتها ويقدر له حلظة لطيفة ومن احملتمل انتقال امللك من املشتري إىل 

ملدعي ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم االنتقال منه فيما مضى استصحابا للحال وقال األصحاب فيما إذا ا
وجدنا ركازا مدفونا يف األرض ومل يعرف هل هو من دفني اجلاهلية أو اإلسالم فاملنقول عن نصه أنه ليس بركاز 

ا مقلوبا ألنه استدللنا بوجه أنه يف اإلسالم على وفيه وجه أنه ركاز ألن املوضع يشهد له وعلى هذا الوجه استصبحن
  أنه كان موجودا قبل ذلك 

وإذا عرفت هذه األقسام فنقول اختلف الناس يف استصحاب احلال املشار إليه يف القسم الثاين والثالث وكذا األول 
  الدليل وعدم وجدانه إن مل جنعله حمل وفاق على مذاهب بعد اتفاقهم على أنه ال بد من استفراغ اجلهد يف طلب 

  أحدها أنه حجة وبه قال األكثرون وهو خمتار اإلمام وأتباعه منهم املصنف 
والثاين أن ليس حبجة وبه قال احلنفية كما نقله يف الكتاب تعبا لغريه وكثري من املتكلمني والثالث ما اختاره القاضي 

ا بينه وبني اهللا تعاىل فإن مل يكلف إال أقصى الطلب أبو بكر يف كتابه التقريب واإلرشاد أنه حجة على اجملتهد فيم
الداخل يف مقدوره على العادة فإذا فعل ذلك ومل جيد دليال أخذ بنفي الوجوب وال يسمع منه إذا انتصب مسؤوال 

وب يف جمالس املناظرة فإن اجملتهدين إذا تناظرا وتذاكرا طرق االجتهاد فما يفي اجمليب قوله مل أجد دليال على الوج
وهل هو يف ذلك إال مدع فال يسقط عنه عهدة الطلبة بالداللة وهذا التفصيل عندنا حق متقبل والرابع وهو 

املعمول به عند احلنفية كما صرح به أصحاهبم يف كتبهم أنه ال يصلح حجة على الغري ولكن يصلح إلبداء العذر 
بقاء ملكه ال يف إثبات امللك له يف مال مورثه والدفع ولذلك قالوا حياة املفقود باستصحاب احلال تصلح حجة إل

واخلامس أنه يصلح للترجيح فقط قال لنا أن ما ثبت ومل يظهر زواله ظن بقاؤه ولوال ذلك ملا تقررت املعجزة 
لتوقفها على استمرار العادة ومل تثبت األحكام الثابتة يف عهده عليه السالم جلواز النسخ ولكان الشك يف الطالق 

 النكاح وألن الباقي يستقي عن سبب أو شرط جديد بل يكفيه دوامها دون احلادث ويقل عدمه لصدق كالشك يف
  عدم احلادث على ما ال هناية له فيكون دوامها راجحا ش استدل على حجية االستصحاب بأوجه 
حينئذ فيجب العمل أحدها أن ما علم حصوله يف الزمان األول ومل يظهر زواله ظن بقاؤه يف الزمن الثاين ضرورة و

  به على علم من وجوب العمل بالظن 
الثاين أنه لو مل يكن حجة ملا تقررت املعجزة ألهنا فعل خارق للعوائد وال حيصل هذا الفعل إال عند تقرير العادة وال 

وجه وهذا معىن للعادة إال العلم بوقعه على وجه خمصوص يف احلال يقتضي اعتقاد أنه لو وقع ملا وقع إال على ذلك ال
  عني االستصحاب 

الثالث أنه لو مل يكن حجة مل تكن األحكام الثابتة يف عهد النيب ثابتة يف زماننا وتالزم باطل فكذا امللزوم وجه امللزمة 
أن دليل ثبوت األحكام يف زماننا هو اعتقاد استمرارها على ما كانت عليه وهذا هو االستصحاب فإذا مل تكن حجة 

  بوهتا جلواز تطرق النسخ مل ميكن احلكم بث



الرابع لو مل تكن حجة لتساوي الشك يف الطالق والشاك يف النكاح الشتراكهما يف عدم حصول الظن مبا مضى 
وهو باطل اتفاقا إذ يباح للشاك يف الطالق دون الشاك يف النكاح ولك أن جتعل هذه األوجه األربعة وجها واحدا 

اله ظن بقاؤه ملا تقررت املعجزة ومل تثبت األحكام الثابتة يف عهده عليه السالم يف الدليل فنقول ما ثبت ومل يظهر زو
ولتساوي الشك يف الطالق والنكاح وعلى ذلك جرى العربي يف شرحه وكالم املصنف حمتمل لألمرين فارن قوله 

  ولوال ذلك حيتمل أن يريد ولوال حجة االستصحاب وأن يريد ولوال ظن البقاء 
قي ال يفتقر إىل سبب جديد وشرط جديد بل يكفيه دوام السبت والشرط أي ال حيتاج إىل مؤثر اخلامس أن البا

واحلادث مفتقر إىل هذين فيكون الباقي راجحا يف الوجود على احلادث والعمل بالراجح واجب فيجب العمل 
لو افتقر إليه فإما أن يصدر منه باالستصحاب ال استلزامه العمل بالباقي وإمنا قلنا إن الباقي مستغن عن املؤثر ألنه 

واحلالة هذه أثر أو ال وهذا الثاين حمال ألن فرض مؤثر مفتقر إليه مع أنه مل يصدر منه أثر البتة مجع بني النقضني 
األول إن كان أثره عني ما كان حاصال قبله فيلزم حتصيل احلاصل وإن كان غريه فيقتضي أن يكون األثر الصادر 

ا والفرض خالفه وملا كان افتقار الباقي إىل املؤثر يفضي إىل هذه األقسام الباطلة كان باطال وأما عنه حادثا ال باقي
كون احلادث مفتقرا إليه فمتفق عليه بني العقالء هذا تقرير الدليل املذكور وعليه من االعتراضات واألجوبة عنها ما 

دليال سادسا وأن يكون دليال على أن الباقي  ال حيتمل هذا الشرح ذكره قوله ويقل عدمه هذا يصلح أن يكون
  راجح يف الوجود على احلادث وتقريره أن عدم الباقي أقل من عدم احلادث 

ألن عدم احلادث صادق على ما ليس له هناية خبالف عدم الباقي فإنه مشروط بوجود الباقي وهو متناه فال يصدق 
ن عدم احلادث كان وجوده أكثر من وجوده والكثرة مرجحة على ما ال هناية له وإذا وضح أن عدم الباقي أقل م

  واهللا أعلم 
خامتة قد علمت أن االستصحاب هو ثبوت أمر يف الثاين لثبوته يف األول لعدم وجدان ما يصلح أن يكون مغريا بعد 

صل البحث التام وينشأ من هذا البحث يف أن جمرد الظهور هل يصلح أن يكون معارضا له وهذه هي قاعدة األ
والظاهر املشهور يف الفقه وللشافعي فيما إذا تعارض أصل وظاهر غالبا قوالن وقد أتينا يف كتابنا األشباه والنظائر 

أمته اهللا تعاىل يف هذه القاعدة بعد حتقيقها من سرد فروعها ما تقر األعني فعليك به وعلمت أيضا أن األصل ال يدفع 
وهذا معىن القاعدة املشهورة يف الفقه أن اليقني ال يرفع بالشك فإنه  مبجرد الشك واالحتمال أخذا باالستصحاب

مع وجدان الشك ال يقني ولكن استصحاب ملا تيقن يف املاضي وهو األصل وأطلق عليه اليقني جمازا وقد قال أبو 
 األشباه العباس بن القاص ال يستثىن من هذه القاعدة إال إحدى عشرة مسألة فيها مبجرد الشك وقد سردناها يف

  والنظائر وزدنا ما أمكن مع التحري يف كل ذلك فال نطل بذكره هنا 
قال الثالث االستقراء مثاله الوتر يؤدي على الراحلة فال يكون واجبا الستقراء الواجبات وهو يفيد الظن والعمل به 

  الزم لقوله صلى اهللا عليه و سلم حنن حنكم بالظاهر 
اقص فأما التام فهو إثبات احلكم يف جزئي لثبوته يف الكلي وهو هو القياس املنطقي ش االستقراء ينقسم إىل تام ون

وهو يفيد القطع مثاله كل جسم متحيز فإنا استقرينا مجيع جزئيات اجلسم فوجدناها منحصرة يف اجلماد والنبات 
جسم متحيز بوجود التحيز واحليوان وكل منها متحيز فقد أفاد هذا االستقراء احلكم يقينا يف كلي وهو قولنا كل 

يف مجيع جزئياته وأما الناقص وفيه كالم املصنف فهو إثبات احلكم يف كلي لثبوته يف أكثر جزئياته وهذا هو املشهور 
بإحلاق الفرد باألعم واألغلب وخيتلف فيه الظن باختالف اجلزئيات فكلما كانت أكثر كان الظن أغلب وقد 

  ف أنه اختلف يف هذا النوع واختار املصن



حجة تبعا لتاج الدين صاحب احلاصل وهو ما اختاره صفي الدين اهلندي وبه نقول وقال اإلمام األظهر أنه ال يفيد 
الظن إال بدليل منفصل مث بتقرير احلصول يكون حجة وهذا يعرفك أن اخلالف الواقع يف أنه هل يفيد الظن ال يف أن 

  الظن املستفاد منه هل يكون حجة 
قول الدليل املنفصل ال يصري ما ال يفيد الظن مقيدا للظن فإن أراد بالدليل املنفصل ما يعضد االستقراء ولقائل أن ي

فاملفيد للظن حينئذ هو جمموع املنفصل واالستقراء ال االستقراء بالدليل املنفصل فاملنفصل وإن أراد بالدليل املنفصل 
  إن شاء اهللا تعاىل ما يدل على أنه مفيد للظن أو أنه حجة فسوف يأيت به 

وقد مثل املصنف له بقولنا الوتر يصلي على الراحلة باإلمجاع منا ومن اخلصم أو بالدليل الذي عليه وال شيء من 
الواجبات يؤدي على الراحلة ألنا استقرأنا القضاء واألداء من الظهر والعصر وغريمها من الواجبات فلم نر شيئا 

لى أنه يفيد الظن أنا إذا وجدنا صورا كثرية داخلة حتت نوع واحد وقد منها يؤدي على الراحلة والدليل ع
اشتركت يف حكم ومل نر شيئا مما نعلم أنه منها خرج عند ذلك احلكم إفادتنا هذه الكثرة بال ريب ظن أن ذلك 

استدل  احلكم وهو عدم األداء على الراحلة يف مثالنا هذا من صفات ذلك النوع وهو الصالة الواجبة ومنهم من
عليه بأن القياس التمثيلي حجة عند القائلني بالقياس يف احلكم الشرعي وهو أقل مرتبة من االستقراء ألنه حكم على 

جزئي لثبوته يف جزئي آخر واالستقراء حكم على جزئي كلي لثبوته يف أكثر اجلزئيات فيكون أوىل من القياس 
ي باجلزئي اآلخر أن يكون باجلامع الذي هو عليه احلكم وليس التمثيلي وهذا مدخوال ألنه يشترط يف إحلاق اجلزئ

األمر يف االستقراء بل حكم على الكل مبجرد ثبوته يف أكثر جزئياته وال مينع عقال أن يكون بعض األنواع خمالفا 
ف للنوع اآلخر يف احلكم وإن اندرجا حتت جنس واحد وإذا كان مفيدا للظن كان العمل به الزما واستدل املصن

على ذلك مما روى من قوله صلى اهللا عليه و سلم حنن حنكم بالظاهر واهللا متويل السرائر وهو حديث ال أعرفه وقد 
  سألت عنه 

شيخنا احلافظ أبا عبد اهللا الذهيب فلم يعرفه ولو استدل بأن العمل بالظن واجب ملا تقدم من األدلة لكفاه ذلك واهللا 
  أعلم 

ل ما قيل إذا مل جيد دليال كما قيل دية الكتايب الثلث وقد قيل النصف وقيل الكل بناء قال الرابع أخذ الشافعي بأق
  على اإلمجاع والرباءة األصلية قيل جيب األكثر ليتقن اخلالص قلنا حيث يتيقن الشغل والزائد مل يتيقن 

ام على األخذ بأقل ما قيل ش ذهب إمامنا الشافعي رضوان اهللا تعاىل عليه إىل أنه جيوز االعتماد يف إثبات األحك
ووافقه القاضي أبو بكر واجلمهور وخالفه قوم مثاله اختالف العلماء يف دية اليهود قال بعضهم كدية املسلم وقال 

آخرون نصف ديته وقال آخرون بل الثلث فقط وأخذ به الشافعي رضي اهللا عنه وحنوه أيضا زكاة الفطر قال 
مثانية أرطال فأخذ باألول وحنوه أيضا النفاس واعلم أن هذه كما أشار بعضهم مخسة أرطال وثلث وقال آخرون 

املصنف بقوله بناء إىل آخره مبنية على قاعدتني أحدمها اإلمجاع والثانية الرباءة األصلية فإن األمة ملا أمجعت على 
نه بعضه فلكل ذلك األول كالثلث يف املثال األول فإن من أوجب الكل أو النصف فقد أوجب الثلث ضرورة كو

مطبقون على وجوب الثلث وأما الرباءة األصلية فإهنا تدل على عدم الوجوب يف الكل ترك العمل هبا يف الثلث 
حلصول اإلمجاع عليه فيبقى الباقي على أصله ويصار إليه وإمنا يتم هذا إذا مل يكن يف األمة من يقول بعدم وجوب 

ر ذلك ال يكون القول بوجوب الثلث قول كل األمة وأن ال يكون شيء منها أو بوجوب أقل من الثلث فإن بتقدي
هناك دليل دال على األكثر فإن بتقدير ذلك ال يصح أن يتمسك بالرباءة األصلية فإهنا ليست حبجة مع الناقل 



السمعي فإن قلت هل األخذ بأقل ما قيل متسك باإلمجاع قلت قال بعض الفقهاء ذلك وعزاه إىل الشافعي وهو خطأ 
  عليه رضي اهللا عنه قال القاضي أبو 

بكر ولعل الناقل عنه زل يف كالمه وقال الغزايل هو سوء ظن به فإن اجلمع عليه وجوب هذا القدر وال خمالفة فيه 
واملختلف فيه سقوط الزيادة واإلمجاع فيه وقد علمت مما قررناه أنه ليس متسكا باإلمجاع وحده فإن قلت حاصل ما 

ن اإلمجاع وهو دليل بال ريب ومن الرباءة األصلية وهي كذلك فما وجه جعله دليال مستقال قررته أنه مركب م
برأسه وكيف يتجه ممن يوافق على الدليل املذكورين خمالفة الشافعي رمحه اهللا فيه فما هو إال متسك مبجموع هذين 

  الدليلني الدال 
السؤال مل نزل نورده ومل يتحصل هلا عنه جواب فإن أحدمها على إثبات األقل واآلخر على نفي الزيادة قلت هذا 

قلت ما بال الشافعي اشترط أربعني يف اجلمعة وقد اكتفى بعض العلماء بثالث واشترط سبعا يف عدد الغسل من 
ولوغ امللك وقد اكتفى فيه بثالث مرات قلت هذا سؤال مل حيط باحلقائق فالشافعي مل خيالف أصله ألن أصله األخذ 

وطرح املشكوك واتفق العلماء يف صورة اجلمعة والغسل من ولوغ الكلب باخلروج عن العهد باألربعني  باملتيقن
وبالسبع واختلفوا يف اخلروج عنها مبا دون ذلك فاألربعون السبع مبنزلة األقل إذا أخذ الشافعي فيهما باملتيقن فال 

وال يقال قد اشترط بعض العلماء اخلمسني يف اجلمعة يتومهن متوهم أنه أخذ باألكثر فيما ذكر وإمنا أخذ باملتيقن 
وكان قياس هذا األصل القول باخلمسني ألنا نقول وصح له دليل ينفي اشتراط اخلمسني هذا ما انقدح لنا يف 

وجوب هذا السؤال وهو ما اقتضاه إيراد اإلمام أيب املظفر بن السمعان يف القواطع حيث قال األخذ بأقل ما قيل 
   على ضربني

أحدمها أن يكون فيما أصله براءة الذمة فيختلف يف قدره بعد االتفاق على وجوبه كدية اليهودي وحكى وجهني 
  لألصحاب فيه 

والثاين أن يكون فيما هو ثابت يف الذمة كاجلمعة الثابت فرفضها فال يكون األخذ باألقل دليال الرهتان الذمة هبا وال 
األكثر دليال فيه وجهان انتهى فجعل األكثر هنا مبنزلة األقل مث ومن الناس من تربأ الذمة بالشك وهل يكون األخذ ب

أجاب عنه بأن الشافعي مل خيالف أصله ألن شرطه عدم ورود دليل مسعي على األكثر كما عرفت ومل يوجد هذا 
  الشرط عنده فيما ذكرمت بل دل 

وضح ذلك أن بعض العلماء اشترط يف اجلمعة مخسني الدليل على األكثر فلم ميكن التمسك فيه بالرباءة األصلية وي
فلو أن الشافعي أخذ باألكثر الشتراط اخلمسني فإن قلت فهل يقضون فيما إذا أحدث جمتهد أداه اجتهاده إىل 

إجياب قدر أقل من الثلث بأن ذلك يصري مذهبا للشافعي رمحه اهللا ألنه أقل ما قيل حينئذ قلت هذا غري متصور ألن 
مع قيام اإلمجاع خطأ ولو صدر من واحد لسفهنا كالمه وقضينا عليه مبا نقضي على خارق اإلمجاع فإذا االجتهاد 

قلت هب أنه مل يوجد دليل مسعي سوى اإلمجاع لكن ال يلزم من عدم الدليل عدم املدلول قلت إمنا ال يلزم من عدم 
فإن جتويز ذلك يستلزم تكليف ما ال يطاق فإن قلت الدليل عدم املدلول يف األمور احلقيقة ال يف الشرعية التكليفية 

ال يلزم من عدم وجدانه عدم وجوده قلت هذا ساقط إن قلنا كل جمتهد مصيب وإال فيصري حكم اهللا يف حقه إذ 
  ذاك ذلك الذي غلب على ظنه فيخرج عن العهدة وأال يلزم التكليف مبا ال يطاق 

ه ينبغي أن جيب األكثر ليستيقن املكلف اخلاص حينئذ وجوابه أن ذلك قوله قيل جيب األكثر تقرير هذا االعتراض أن
إمنا جيب حيث تيقنا شغل الذمة ال حيث الشك والزائد على األقل مل يتيقن فيه ذلك لعدم ثبوت الدليل عليه واعلم 



كاحملقق وما  أن هذا االعتراض يناسب من يقول بقاعدة االحتياط واالحتياط أن جيعل املعدوم كاملوجود واملوهوم
يربئ على بعض التقديرات يلزم به وما ال يربئ على كل التقديرات ال يلزم به ونأخذ بأقل القولني وأكثرمها ولعلنا 
نتعرض هلذه القاعدة يف األشباه والنظائر كملها اهللا تعاىل وقد عضدت القول هبا مرة بقوله تعاىل اجتنبوا كثريا من 

  ناس حسن ذكرته أليب أيده اهللا فأعجبه الظن إن بعض الظن إمث وهو استئ
قال اخلامس املناسب املرسل إن كانت املصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار املقاتلني بأسارى املسلمني اعترب 
وإال فال وأما مالك فقد اعتربها مطلقا ألن اعتبار جنس املصاحل يوجب ظن اعتبارها وألن الصحابة رضي اهللا عنهم 

  فة املصاحل قنعوا مبعر
  ش تقدم يف كتاب القياس أن املناسب إما يعلم أن الشارع اعتربه أو الفاه 

أو جيهل حاله وانفصل القول البليغ يف القسمني األولني والنظر هنا يف الثالث وقد يعرب عنه باملصاحل املرسلة 
  وباالستصحاب وفيه مذاهب 

ثاين أنه معترب مطلقا وهو املنقول عن مالك بن أنس رمحه اهللا أحدها املنع منه مطلقا وهو الذي عليه األكثرون وال
والثالث ما اختاره املصنف أنه إن كانت تلك املصلحة ضرورية قطعية كلية اعتربت وإن فات أحد هذه القيود 
 الثالثة مل تعترب والضرورية ما تكون يف الضروريات اخلمس أعين الدين والعقل والنفس واملال والنسب والقطعية
اليت جتزم حبصول املصلحة فيها والكلية هي اليت تكون موجبة لفائدة تعم مجيع املسلمني ومثل ذلك مبا إذا تترس 

الكفار حال التحام احلرب بأسارى املسلمني وقطعنا بأنا لو امتنعنا عن التترس لعدمونا واستولوا على ديارنا وقتلوا 
ن دون جرمية صدرت منه فيجوز واحلالة هذه رمية وهذا التفصيل كافة املسلمني ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما م

مأخوذ من الغزايل رمحه اهللا وحنن نشبع القول فيه مث نلتفت إىل الكالم مع مالك رضي اهللا عنه فنقول ما ذكرناه من 
مقتول بكل حال املثال ال عهد به يف الشريعة قال الغزايل فال يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد جمتهد فنقول هذا األسري 

ألنا لو كففنا عن الترس لسلطنا الكفار على مجيع املسلمني فيقتلوهنم مث يقتلون األسارى أيضا فحفظ املسلمني 
أقرب إىل مقصود الشرع ألنا على قطع نعلم أن الشرع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند اإلمكان 

وكان هذا التفاتا إىل مصلحة علم بالضرورة كوهنا مقصودة بالشرع فإن مل نقدر على احلسم فقد قدرنا على التقليل 
ال بدليل واحد بل أدلة خارجة عن احلصر ولكن حتصيل هذا املقصود هبذا الطريق وهو قتل من مل يذنب مل يشهد 

ناها ما أصل معني فينقدح اعتبار هذه املصلحة باعتبار األوصاف الثالثة وهي كوهنا ضرورية قطعية كلية فليس يف مع
لو تترس الكفار يف قلعة مبسلم أنه ال حيل رمي الترس إذ ال ضرورة بنا إىل أخذ القلعة فيعدل عنها وليس يف معناها 

إذا مل يقطع بظفرهم بنا فإهنا ليست قطعية بل ظنية كذا قال الغزايل وهو إشارة إىل اعتبار القطع حبصول املصلحة 
  لظن الغالب نظر ويف اشتراط القطع به وعدم االكتفاء با

  وقد حكى األصحاب يف مسألة الترس وجهني من غري تصريح منهم 

باشتراط القطع وعللوا وجه املنع بأن غاية األمر أن خناف على أنفسنا ودم املسلم ال يباح باخلوف وهذا تصريح 
اعتبارها واخلالف إمنا هو جبريان اخلالف يف صورة اخلوف وال قاطع فيه وقد يقال إن املسألة يف حالة القطع جمزوم ب

يف حالة اخلوف وقد صرح الغزايل بذلك يف املستصفي وقال إنه إمنا جيور ذلك عند القطع أو ظن قريب من القطع 
وليس يف معناها مجاعة يف سفينة لو طرحوا واحدا لنجوا وإال غرقوا حبملتهم ألهنا ليست كلية إذ حيصل هبا هالك 

 بقاء من طرح أعظم منها يف بقاء من بقي وألنه ليس يتعني واحد لإلغراق إال عدد حمصور ولعل مصلحة الذين يف



أن يعني بالقرعة وال أصل هلا يف الشرع وكذلك مجاعة يف خمصمة لو أكلوا واحدا بالقرعة لنجوا فال رخصة فيه 
وقد شهد الشرع  وليس يف معناها قطع اليد لألكلة حفظا للروح فإنه ينقدح الرخصة فيه ألنه إضرار به ملصلحة

باإلضرار لشخص يف قصد صالحه كالقصد واحلجامة وغريمها وكذلك قطع املضطر فلقة من فخذه إىل أن جيد 
الطعام هو كقطع اليد لكن مبا يكون القطع سببا ظاهرا يف اهلالك ويكون اخلوف منه كاخلوف يف ترك األكل أو أشد 

وف من ترك األكل فإنه جيوز على األصح بشرط أن ال جيد فيمنع منه وليس كذلك ما إن كان اخلوف منه دون اخل
شيئا غريه فإن قلت فهل جيوزون أن يقطع لنفسه من معصوم غريه أو أن يقطع الغري للمضطر من نفسه قلت ال 
جنوزه ألنه ليس رعاية مصلحة أحدمها بالقطع له أوىل من رعاية اآلخر بترك القطع فإن قلت فالضرب بالتهتمة 

بالسرقة مصلحة فهل تقولون به قلت قد قال به مالك رمحه اهللا ولكنا ال نقول به ال إلبطال النظر إىل  لالستنطاق
جنس املصلحة لكن ملا علمت من معارضة هذه املصلحة ملصلحة أخرى وهي مصلحة املضروب فرمبا يكون بريئا 

ر معه انتزاع األموال ففي من الذهب فترك الضرب يف مذنب أهون من ضرب برئ وإن كان فيه فتح باب يعس
الضرب فتح أبواب إىل تعذيب الربآء فإن قلت فالزنديق إذا تاب فاملصلحة يف قتله وأن ال تقبل توبته وقد قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فماذا ترون 

ول توبته جريا على تعميم كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن قلت املسألة يف حمل االجتهاد والذي نراه قب
غاية ظننا فيه أنه أسر الكفار ولسنا على قطع بذلك وقد صادم هذا الظهور بلفظه بكلمة الشهادة العاصمة عن 

لعراقيون القتل فال يرجع إليه وهذا الذي رأيناه هو الذي نص عليه الشافعي رضي اهللا عنه يف املختصر وقطع به ا
وصححه املتأخرون وخالف فيه بعض األصحاب واستعجل هذه املصلحة يف ختصيص عموم احلديث وزعم الروياين 

  أن العمل على ذلك ويف املسألة أوجه أخر ناظرة إىل ما يقوي الظن 
ذ أبو إسحاق إن فقال القفال الشاشي ال تقبل توبة املشاهري يف اخلبث كدعاة الباطنية وتقبل من عوامهم وقال األستا

أخذ ليقتل فتاب مل تقبل وإن جاء تائبا وظهرت إمارات الصدق قبلت وهو حسن وقال أبو إسحاق املروزي ال يقبل 
إسالم من تكررت ردته فإن قلت رب ساع يف األرض بالفساد بالدعوة إىل البدعة أو بإغراء الظلمة بأموال الناس 

  ة قتله لكف شره فما تقولون وحرجهم وسفك دمائهم بإثارة الفتنة واملصلح
قلت إذا مل يقتحم جرمية موجبة لسفك الدم فال سبيل إىل قتله إذ يف جتليد احلبس عليه كفاية شره فليست هذه 

املصلحة ضرورية فإن قلت فلو كان زمان فترة مل يقدر على ختليد احلبس فيه مع تبديل الواليات على قرب فليس 
  داعيته  يف حبسه إال إيغار صدره وحتريك

قلت هذا رجم وحكم بالوهم فرمبا ال يفلت وتتبدل الوالية والتنقل بتوهم املصلحة ال سبيل إليه فإن قلت إذا توقعنا 
من الساعي يف األرض بالفساد بتعريض أموال املسلمني ودمائهم للهالك وغلب ذلك على الظن مبا عرف من 

  طبيعته وعادته اجملربة طول عمره 
ال يبعد أن يؤدي اجتهاد جمتهد إليه قال بل هو أوىل من التترس فإن هذا ظهرت جرائمه املوجبة  قلت قال الغزايل

للعقوبة فكأنه التحق باحليوانات الضارية ملا عرف من طبعه وسجيته وحنن نقول فيما ذكره الغزايل نظر بل الفرق 
  در بني هذا ومسألة التترس دعت الضرورة إىل املبادرة حبيث أنا لو مل نبا

يف الوقت احلاضر الستأصلونا وأما هذا فجاز أن يهلكه اهللا تعاىل قبل أن يصدر منه ما يتوقع يف املستقبل وال يتصور 
قطع يف ذلك فإن قلت كيف جيوز هذا يف مسألة الترس وها هنا على ما ذكر الغزايل وقد قدمتم يف كتاب القياس 



بع كإجياب صوم شهرين على امللك اجملامع يف هنار رمضان وهذا أن املصلحة إذا علم إلغاؤها مبخالفة النص مل تت
خيالف قوله تعاىل ومن يقتل مؤمنا متعمدا وقوله تعاىل وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق فإن زعمتم أن 

  خنصص العموم بصورة ليس فيها خطر كلي فليخص العتق بصورة حيصل هبا االنزجار على اجلناية 
غزايل املسألة يف حمل االجتهاد قال وال يبعد املنع من ذلك ويتأيد مبسألة السفينة فإنه يلزم منه قتل ثلث قلت جعل ال

األمة يف استصالح ثلثيها ترجيحا بالكثرة إذ ال خالف يف أن كافرا لو قصد قتل عدد خمصوص كعشرة مثال وتترس 
  أكرهوا على قتل أو اضطروا إىل أكل أحدهم مبسلم فال جيوز هلم قتل الترس يف الدفع بل حكمهم حكم عشرة 

وإمنا نشأ هذا من الكثرة ومن كونه كليا لكن الكلي الذي ال حيصره حكم آخر أقوى من الترجيح بكثرة العدد 
وهلذا لو اشتبهت أخته بنساء بلدة حل له النكاح وال حيل له إذا اشتبهت بعشرة أو عشرين وال خالف أهنم لو 

راريهم قتلناهم وأن التحرمي عاما لكن ختصيصه بغري هذه الصورة بل أبلغ من هذه الصورة أنه تترسوا بنسائهم أو ذ
  لو مل تكن املصلحة ضرورية 

وإمنا كانوا يدفعون هبم عن أنفسهم واحتمل احلال تركهم جلاز رميهم على أحد قويل الشافعي رمحه اهللا لئال يتخذ 
اه كذلك ها هنا التخصيص ممكن وقول القائل هذا سفك دم ذلك ذريعة للجهاد فإذا خصص العموم مبا ذكرن

معصوم يعارضه أن يف الكف عنه إهالك دماء معصومة ال حصر هلا وحنن نعلم أن الشرع يؤثر حفظ الكلي على 
  اجلزئي وأن حفظ أصل اإلسالم عن اصطدام 

قطوع به ال حيتاج إىل شهادة الكفار أهم يف مقصود الشرع من دم مسلم واحد فهذا مقطوع به من جهة الشرع وامل
أصل فإن قلت فتوظيف اخلراج من املصاحل فهل إليه سبيل أم ال قلت ال سبيل إليه مع كثرة األموال يف أيدي 

  اجلنود 
أما إذا خلت األيدي ومل يكن من مال املصاحل ما يفي خبراجات العسكر ولو تفرق العسكر أو اشتغلوا بالكسب 

سالم أو خيف ثوران الفتنة من أهل الغرامة يف بالد اإلسالم فيجوز لإلمام أن يوظف خليف دخول الكفار بالد اإل
على األغنياء مقدار كفاية اجلند مث إن رأى يف طريق التوزيع التخصيص باألراضي فال حرج ألنا نعلم أنه إذا تعارض 

نفسه وماله لو خلت خطة اإلسالم  ضرران دفع أشدمها وما يؤديه كل واحد منهم قليل باإلضافة إىل ما خياطر به من
عن ذي شوكة حبفظ نظام األمور وبقطع مادة الشرور وكان هذا ال خيلو عن شهادة أصول معينة بأن لويل الطفل 

عمارة القنوات وإخراج أجرة الفصاد ومثن األدوية وكل ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هو أكثر منه وهذا أيضا 
ترس لكن هذا تصرف يف األموال واألموال بذلة حمور ابتذاهلا يف األغراض اليت يؤيد مسلك الترجيح يف مسألة الت

  هي أهم منها 
وإمنا اخلطر سفك دم املعصوم من غري ذنب فإن قلت أجرة اجلالد يف احلدود والقاطع يف السرقة إذا قلنا حدا 

يف بيت املال ما ميكن صرفه إليه فهل لوجهني وهو أهنا جتب من بيت املال ال على اجمللود والسارق املقطوع ومل يكن 
  لإلمام أخذها من األغنياء 

قلت يأخذ من األغنياء إذا مل تكن مندوحة عن ذلك وهنا مندوحة فليستقرض على بيت املال إىل أن جيد سعة فإن مل 
ه على ما جيد من يفرضه فعل ذلك على أن القاضي الروياين جوز أن تستأجر بأجرة مؤجلة أو من يستخري من يقوم ب

يراه قال الرافعي واالستئجار قريب والتخيري بعيد وبتقدير أن جيوز ذلك فيجوز أن يأخذ األجرة من يراه من 
األغنياء ويستأجر به فإن قلت فما قولكم يف املصاحل اجلزئية املتعلقة باألشخاص مثل املفقود زوجها وكذلك إذا عقد 



هم األمر ووقع اليأس على البيان هل ينفسخ النكاح باملصلحة أم وليان أو وكيالن نكاحني وأحدمها سابق وأستب
  تبقى املرأة حمبوسة طول العمر عن 

األزواج وحمرومة يف الصورة الثانية عن زوجها املالك يف علم اهللا وكذلك املرأة إذا تباعد حيضها ما شاء اهللا 
شهر أو يكفي بتربصها أربع سنني فكل ذلك وتعوقت عدهتا وبقيت ممنوعة من النكاح هل جيوز هلا االعتداد باأل

  مصلحة ودفع ضررها وحنن نعلم أن دفع الضرر مقصود شرعا 
قلت املسألتان األوليان خمتلف فيهما فهما يف حمل االجتهاد فقد قال يف القدمي تنكح زوجته املفقودة بعد أربع سنني 

ال ندارس األخبار أسباب سواء املوت ال سيما يف  ولكن اجلديد هو الصحيح فإنه يبعد احلكم مبوته من غري بينه إذ
حق احلامل الذكر النازل القدر وإن فسخنا فالفسخ إمنا يثبت بنص أو قياس واملنصوص أعذار وعيوب من جهة 

الزوج من إعسار وجب وعنة وإذا كانت النفقة دائمة فغايته االمتناع من الوطء وذلك يف احلضر ال يؤثر فكذا يف 
ع سبب الفسخ رفع الضرار عنها ورعاية جانبها ألنه معارض برعاية جانبه ويف تسليم زوجته إىل غريه الغيبة إليقا

  بفتنة ولعله حمبوس أو غري ذلك إضرار به فقد تقابل الضرران وما من ساعة إال وقدوم الزوج فيها ممكن 
املنصوص وأن سبق معني مث خفي  وأما مسألة األولني فإن علم سبق أحدمها ومل يعلم عينه فباطالن على املذهب

فاملذهب الوقف حىت يتبني وقيل فيه قوالن فلو قبل بالفسخ من حيث تعذر إمضاء العقد مل يكن حكما مبجرد 
  مصلحة بل معتضدا بأصل معني وأما تباعد احليضة فال خالف فيها يف مذهب الشافعي 

وليس هذه منهن وما من حلظة إال ويتوقع هجوم احليض وقد أوجب اهللا تعاىل التربص باإلقراء إال على الالئي يئسن 
فهذا عذر نادر ال يسلطنا على ختصيص النص قال الغزايل وكان ال يبعد عندي لو اكتفى بأقصى مدة احلمل وهو 
أربع سنني لكن ملا وجبت العدة مع تعليق الطالق على يقني الرباءة غلب العبد قلت وقد قال يف القدمي فيما إذا 

مها ال لعلة تعرف أهنا تترابص بسبعة أشهر ويف قول أربع سنني ويف قول خمرج ستة أشهر مث تنتقل إىل انقطع د
  األشهر فإن قلت فقد ملتم يف أكثر هذه املسألة إىل القول باملصاحل فلم مل 

طأ النا تلحقوا هذا األصل بالكتاب والسنة واإلمجاع والقياس وجتعلوه أصال خامسا قلت من ظن أنه أصل خامس خ
رددنا املصلحة إىل حفظ مقاصد الشرع وهي معروفة بالكتاب والسنة واإلمجاع فكل مصلحة رجعت إىل حفظ 

مقصود شرعي علم كونه مقصودا هبذه األدلة فليس هذا خارجا عن هذه األصول لكنه ال يسمى قياسا بل مصلحة 
دليل واحد بل بأدلة كثرية من الكتاب  مرسلة إذ القياس له أصل معني وكون هذه املعاين مقصودة عرفت بال

  والسنة وقرائن األحوال وتفاريق اإلمارات فسمى لذلك مصلحة مرسلة 
قال الغزايل وإذا فسرنا املصلحة باحملافظة على مقصود الشرع فال وجه للخالف فيها بل نقطع بكوهنا حجة وحيث 

  قوى جاء خالف فهو عند تعارض مصلحتني ومقصودين وعند ذلك يرجح األ
ولذلك قطعنا بكون اإلكراه مبيحا لكلمة الكفر والشرب ألن احلذر من سفك الدم أشد من هذه األمور وال يباح 

به الزنا ألنه يف مثل حمذور اإلكراه فإذن منشأ اخلالف يف مسألة الترس الترجيح إذ الشرع ما رجح الكثري على 
 قطع اليد املتآكلة وهل يرجح الكلي على اجلزئي يف مسألة القليل يف مسألة السفينة وال رجح اجلزئي على الكلي يف

الترس فيه خالف فإن قلت ال ننكر أن خمالفة مقصود الشرع حرام ولكن ال نسلم أن هذه خمالفة قلت قهر الكفار 
واستعالء اإلسالم مقصود ويف هذا استئصال اإلسالم واستعالء الكفر فإن قلت فالكف عن املسلم الذي مل يذنب 

صود قلت اضطررنا إىل خمالفة أحد املقصودين وال بد من الترجيح واجلزئي حمتقر باإلضافة إىل الكلي فإن قلت ال مق



نسلم أن اجلزئي حمتقر باإلضافة إىل الكلي فإن ذلك ال يعرف إال بنص أو قياس قلت عرف ذلك ال بنص واحد بل 
ظ خطة اإلسالم ورقاب املسلمني أهم يف مقاصد بتفاريق أحكام واقتران دالالت مل يبق معها الشك يف أن حف

  الشرع من حفظ شخص معني يف ساعة أو هنار وسيعود إليه الكفار بالقتل 
وهذا كما أحبنا أكل مال الغري باإلكراه لعلمنا حبقارة املال يف ميزان الشرع باإلضافة إىل الدماء وكما قلنا يف مسألة 

  السفينة أنه لو كان فيها مال 

اه ألن املفسدة يف فواته أخف من املفسدة يف فوات أرواح الناس فإن قلت لو علمنا أهنم ال يقتلون الترس لوجب الف
  بعد استئصال اإلسالم فما ترون 

قلت الذي الح من كالم الغزايل أوال وآخرا أن اجلواز إمنا هو حالة العلم باستئصال األسارى أيضا ولكن كالم 
والذي يظهر يل إطالق اجلواز فإن حفظ اجلمع العظيم اخلارج عن حد احلصر  األصحاب يف حكاية اخلالف مطلق

مع خطة الدين وإعالء كلمة اإلسالم أهم يف مقاصد الشرع من حفظ عشرة أنفس مثال يصريون مستأسرين حتت 
   ذل الكفر فإن قلت فهال فهمتم أن حفظ الكثري أهم من حفظ القليل يف مسألة السفينة واإلكراه واملخصمة

قلت إن اإلمجاع قام وهو ال يصادم على أنه لو أكره شخصان على قتل شخص ال حيل هلما قتله وأنه ال حيل ملسلم 
أكل مسلم يف املخصمة فمنع اإلمجاع من ترجيح الكثرة مبجردها أما ترجيح الكلي فمعلوم إما على القطع أو بظن 

وغالبه من كالم الغزايل أنه جيوز أتباع املصاحل بالشروط قريب منه مل يقم دليل على خالفه فقد علمت مبا أوردناه 
اليت سردناها وبأن لك أن االستصالح ليس أصال خامسا برأسه بل من استصلح فقد شرع كما أن من استحسن 
فقد شرع فلنلتفت إىل الكالم مع إمام دار اهلجرة مالك رضي اهللا عنه حيث اعترب جنس املصاحل مطلقا وقد نقل 

ا عن الشافعي رمحه اهللا ومل يصح عنه والذي نقله عنه إمام احلرمني أنه ال يستجيز التنائي واإلفراط يف ناقلون هذ
البعد وإمنا يسوغ تعليق األحكام مبصاحل يراها شبيهة باملصاحل املعتربة وفاقا وباملصاحل املستندة إىل أحكام ثابتة 

  األصول قارة يف الشريعة 
حنوا منه وإذا حقق التفصيل الذي ذكرناه عن الغزايل مل يكن بعيدا من هذا إذا عرفت  واختار إمام احلرمني ذلك أو

هذا فنقول قال إمام احلرمني الذي ننكره من مذهب مالك ترك رعاية ذلك وجريانه على استرساله يف االستصواب 
ى ذو نظر فيها جذع أنف من غري اقتصاد وحنن نعرض على مالك واقعة وقعت نادرة ال يعهد مثلها ونقول له لو رأ

أو اصطالح شفة وأبدى رأيا ال تنكره العقول صائرا إىل أن العقوبات مشروعة حلسم الفواحش وهذه العقوبة الئقة 
  هبذه النازلة للزمك التزام هذا ألنك جتوز ألصحاب اإلياالت القتل 

ثلثيها مث إنا نقول ثانيا أجيوز التعلق  يف التهم العظيمة حىت نقل عنك الثقات أنك قلت أقتل ثلث األمة يف استيفاء
بكل رأي فإن أىب ذلك مل جند مرجعا يفر عنه إال ما ارتضاه الشافعي من اعتبار املصاحل املشبه مبا علم اعتباره وإن مل 

يذكر ضابطا وصرح بأن ما ال نص فيه وال أصل له فهو مردود إىل الرأي واستصواب ذوي العقول فهذا اآلن 
وخروج عن الضبط كما ذكر القاضي أبو بكر حيث قال املعاين إذا حضرهتا األصول وضبطتها اقتحام عظيم 

املنصوصات كانت منحصرة يف ضبط الشرع فإذا مل يشترط استنادها إىل األصول مل تنضبط ويتسع األمر ويرجع 
اهللا مث ال ينسب ما يرونه إىل إىل اتباع وجوه الرأي واقتفاء حكمة احلكماء ويصري ذوو األحالم مبثابة األنبياء حاش 

ربقة الشريعة وهذه ذريعة يف احلقيقة إىل إبطال أهبة الشريعة ومصري إىل أن كال يفعل ما يرى مث خيتلف ذلك 
باختالف الزمان واملكان وأصناف اخللق وهو يف احلقيقة خروج عما درج عليه األولون والزم إمام احلرمني مالكا 



سك بكل رأي من غري فرق ومداناة بأن العاقل ذا الرأي العامل بوجوه اآليات إذا أرجع رضي اهللا عنه إن قال بالتم
املفتنت يف واقعة فاعلموه أهنا ليست مبنصوصة وال أصل يصاهيها بأن يسوغ له واحلالة هذه أن يعمل بالصواب عنده 

واحتكام احلكماء وحنن على واألليق بطرق االستصالح قال وهذا مركب صعب مساقه رد األمر إىل عقول العقالء 
قطع نعلم أن األمر خبالف ذلك مث وجوه الرأي ختتلف بالبقاع واألصقاع واألوقات وعقول العقالء تتباين فيلزم 

  اختالف األحكام باختالف كل ذلك 
ت وهذا ال يلزم فيما له أصل وتقريب قال ولو شاع هذا ال اختذ العقالء أيام كسرى أنوشروان يف العدل واإلياال

  معتربهم وهذا خيرجنا االستقالل به 
وهذه اجلملة اليت أوردناها جمموعة من كالم إمام احلرمني يف الربهان وهذا اإللزام الذي ذكره أخريا ال يلزم مالكا 

ألنه يشترط يف اتباع املصلحة أن ال يناقض أمرا مفهوما من الشريعة والعامي من أين يعلم هذا واملانع من مناقضة ما 
  ه من الرأي لقواعد الشريعة وقد احتج مالك بوجيهن أشار إليهما يف الكتاب يرا

  أحدمها أن الشارع اعترب جنس املصاحل يف جنس األحكام واعتبار جنس 

  املصاحل يوجب ظن اعتبار هذه املصلحة لكوهنا من مجلة أفرادها والعمل بالظن واجب 
م يقطع بأهنم كانوا يقنعون مبجرد معرفة املصاحل يف الواقع وال والثاين أن املتتبع ألحوال الصحابة رضي اهللا عنه

يبحثون عن وجود أمر آخر وراءها فكان ذلك منهم إمجاعا على وجوب اعتبار املصاحل كيف كانت ومل يتعرض 
ا املصنف للجواب عن هاتني الشبهتني وحنن نقول يف اجلواب عن األوىل ليس اعتبار املصاحل املرسلة مبجرد مشاركته

للمصاحل اليت اعتربها الشارع يف كوهنا مصاحل بأوىل من إلغائها ملشاركتها للمصاحل اليت ألقاها الشارع يف ذلك 
فيلزم اعتبارها وإلقاؤها وعن الثانية ال نسلم أن الصحابة رضي اهللا عنهم قنعوا مبجرد معرفة املصاحل وسند املنع أنه 

لغاء بعض املصاحل فدل على أهنم مل يعتربوا من املصاحل إال ما اطلعوا لو كان كذلك مل ينعقد اإلمجاع بعدهم على إ
على اعتبار الشرع نوعه أو جنسه القريب فإن الشارع مل يعترب املصاحل مطلقا بل بقيود وشرائط ال هتتدي العقول 

يته فال بد من إليها إذ غاية العقل أن حيكم بأن جلب املصلحة مطلوب لكن ال ينتقل بإدراك الطريق اخلاص لكيف
اإلطالع على ذلك الطريق بدليل شرعي مرشد إىل املقصد فقبله ال ميكن اعتبار املصاحل فإن قيل فبأي طريق أبلغ 

الصحابة رضي اهللا عنهم حد الشرب إىل مثانني فإن كان مقدرا فقد زادوا باملصلحة وإن كان تعذيرا غري مقدر فلم 
  احلد افتقر إىل التشبيه حبد القذف وكيف بلغ 

قلنا الصحيح أنه مل يكن مقدرا لكن ضرب الشارب يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالنعال وأطراف 
الثياب مقدار ذلك على سبيل التعديل والتقومي بأربعني فرأوا املصلحة يف الزيادة فزادوا و التقديرات مفوضة إىل 

املصلحة وقيل اعملوا مبا رأيتموه أصوب بعد صدور اجلناية  رأي األئمة فكأنه يثبت باإلمجاع أهنم أمروا مبراعاة
املوجبة للعقوبة ومع هذا فلم يريدوا الزيادة على تقرير فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال بتقريب من 

منصوصات الشرع فرأوا الشرب مظنة القذف ألن من سكر هذا ومن هذا افترا ومظنة الشيء تقام مقام الشيء 
  ام النوم مقام احلدث والوطء مقام شغل الرحم والبلوغ مقام نفس العقل واهللا أعلم كما يق
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لبيضاوي: كتاب  األصول ل إىل علم  وصول  ال ملنهاج على منهاج  ا   اإلهباج يف شرح 
لسبكي: املؤلف  لكايف ا ا عبد  بن   علي 

  قال السادس فقد الدليل بعد التفحيص البليغ يغلب عدم ظن عدمه يستلزم عدم احلكم المتناع تكليف الغافل 
صنف وتقريره أن فقدان الدليل بعد بذل الوسع يف ش األستدالل على عدم احلكم بعدم الدليل حق مستقبل عند امل

التفحص يغلب ظن عدم الدليل وظن عدمه يوجب ظن عدم احلكم ألن عدم احلكم الدليل يستلزم عدم احلكم ألنه 
  لو ثبت حكم شرعي وال دليل عليه للزم منه تكليف الغالب وهو ممتنع 

و حنيفة وفسر بأنه دليل ينقدح يف نفس اجملتهد وتقصر عنه قال الباب الثاين يف املردودة يف االستحسان قال به أب
عبارته ورد بأنه ال بد من ظهوره ليتميز صحيحه من فاسدة وفسره الكرخي بأنه قطع املسألة عن نظائرها ملا هو 

أقوى كتخصيص أيب حنيفة قول القائل مايل صدقة بالزكاة لقوله تعاىل خذ من أمواهلم صدقة وعلى هذا 
ختصيص وأبو احلسني بأنه ترك وجه من وجوه االجتهاد غري شامل مشول األلفاظ ألقوى يكون  فاالستحسان

  كالطارئ فخرج التخصيص ويكون حاصله ختصيص العلة 
ش ذهب أبو حنيفة وأصحابه إىل القول باالستحسان وأنكر الباقون حىت قال الشافعي من استحسن فقد شرع ورد 

  من فهم االستحسان وقد ذكر املصنف ثالث مقاالت هلم  الشيء قبل فهمه حمال فال بد أوال
األوىل أنه عبارة عن دليل ينقدح يف نفس اجملتهد وتقصر عنه عبارته فال يقدر أن يفوه به وردها صاحب الكتاب بأنه 

الرد ال بد من ظهور ليتبني ليتبني صحيحه من فاسدة فإن ما ينقدح يف نفس اجملتهد قد يكون ومها ال عربه به وهذا 
يتضح به أنه ال جيدي شيئا يف جملس املناظرة وأما أن اجملتهد ال يعمل به فللقوم منع ذلك وأن يقولوا إذا انقدح له 

دليل على حادثة وهو جازم هبا أفىت هبا املقلد ولكن سبيل الرد عليهم أن يقولوا هذا الدليل املنقدح يف نفس اجملتهد 
ال ميكن التعبري عنه وذلك أمر ال يؤل إىل القدح يف كونه دليال فجاز التمسك به  إمنا ميتاز عن غريه من األدلة لكونه

  وفاقا فأين االستحسان املختلف فيه 

املقالة الثانية قال الكرخي االستحسان قطع املسألة عن نظائرها أي أن اجملتهد يعدل عن احلكم يف مسألة مبا حكم به 
من األول يقتضي العدول عنه ومثاله ختصيص أيب حنيفة رضي اهللا عنه قول يف نظائرها إىل احلكم خبالفه لوجه أقوى 

القائل مايل صدقة مبال الزكاة فإن هذا القول منه عام يف التصدق جبميع أمواله وقال أبو حنيفة خيتص مبال الزكاة 
أن حيكم يف مسألة املال  لقوله تعاىل خذ من أمواهلم صدقة واملراد من األموال املضافة إليهم أموال الزكاة فعدل عن

الذي ليس هو بزكوى مبا حكم به يف نظائرها من األموال الزكوية إىل خالف ذلك احلكم لدليل أقوى اقتضى 
العدول وهو اآلية ورد املصنف هذا بأنه يلزم من أن يكون التخصيص استحسانا ألنه عدول باخلاص عن بقية أفراد 

فأين االستحسان املختلف فيه ويلزم منه أيضا أن يكون الناسخ  العام بدليل وحنن موافقون على التخصيص
  استحسانا لكونه كذلك إذا كان نسخا يف بعض الصور 

والثالثة قال أبو احلسني هو ترك وجه من وجوه االجتهاد غري شامل مشول األلفاظ لوجه أقوى منه وهو حكم 
ول عن ترك أضعف القياسني لألقوى فإن أقوى الطارئ على األول واحترز بقوله وهو يف حكم الطارئ على األ

  القياسني ليس يف حكم الطارئ على األضعف فإن فرض أنه طارئ فذاك االستحسان 
ومثال ذلك العنب حيث حيرم بيعه بالزبيب سواء كان على رؤوس الشجر أم ال قياسا على الرطب مث إن الشارع 



ه العنب وترك القياس األول لكن الثاين أقوى فلما أرخص يف بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر فقيس علي
اجتمع يف الثاين القوة والطريان كان استحسانا ورده صاحب الكتاب بأن حاصله راجع إىل أن االستحسان هو 

ختصيص العلة وحنن موافقون على ذلك ولك أن تقول هو هبذا التفسري أعم من ختصيص العلة فإنه رجوع عن حكم 
  بلة بدليل طارئ عليه أقوى منه وذلك أعم ورده اإلمام بأنه دليل خاص إىل مقا

يقتضي أن تكون الشريعة كأهنا استحسان ألن الرباءة األصلية مقتضى العقل وإمنا يترك ذلك لدليل أقوى منه وهذا 
األقوى يف حكم الطارئ على األول مث قال ينبغي أن يزاد يف حكم احلد قيد آخر فيقال ترك وجه من وجوه 

  جتهاد مغاير للرباءة األصلية واللفظية بوجه أقوى منه وهو يف حكم الطارئ على األوىل اال
قال صفي الدين اهلندي ويف قوله ترك وجه من وجوه االجتهاد ما ينبئ عن أن ذلك الوجه مغاير للرباءة األصلية 

حاجة إىل ما ذكره اإلمام من فإهنا ليست وجها من وجوه االجتهاد إذ هي معلومة أو مظنونة من غري اجتهاد فال 
القيد ومن وجود الرد على هذا التفسري أنه يقتضي أن يكون العدول من حكم القياس إىل النص الطارئ عليه 

استحسانا واخلصم ال يقول به ذكره اهلندي قال مث إنه ال نزاع يف هذا أيضا فإن حاصله يرجع إىل تغيري االستحسان 
  مقابلة بدليل أقوى منه وهو طارئ عليه من نص أو إمجاع أو غريمها بالرجوع عن حكم دليل خاص إىل 

وقد ذكر لالستحسان تفاسري أخر مزيفة ال نرى التطويل بذكرها وحاصلها يرجع إىل أنه ال يتحقق استحسان 
اهر خمتلف فيه مث إنا نقول هلم بعد ذلك إن عنيتم ما يستحسنه اجملتهد يعقله ورأى نفسه من غري دليل وذلك هو ظ

لفظة االستحسان والذي حكاه بشر املريسي والشافعي عن أيب حنيفة رمحه اهللا وقال الشيخ أبو إسحاق الشريازي 
هو الصحيح عنه فهذا لعمر اهللا اقتحام عظيم وقول يف الشريعة مبجرد التشهي وتفويض األحكام إىل عقول ذوي 

ه إىل اهللا ولكن أصحابه ينكرون هذا التفسري وإن عنيتم اآلراء وخمالفة لقوله تعاىل وما اختلفتم فيه من شيء فحكم
جواز استعمال لفظ االستحسان فأىن ينكر ذلك واهللا تعاىل يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والكتاب 

  والسنة مشحونان بذلك والقوم ال يعنون باالستحسان ذلك فال نسهب يف اإلمعان فيه 

عي رضي اهللا عنه استحسن يف املتعة أن تكون ثالثني درمها واستحسن أن تثبت فإن قلت قد وقع يف كالم الشاف
الشفعة للشفيع إىل ثالثة أيام واستحسن أن يترك شيء للمكاتب من جنوم الكتابة واستحسن أن يضع أصبعيه يف 

  صفاحي أذنيه إذا أذن 
السارق إن أخرج يده اليسرى بدل  وقال الغزايل استحسن الشافعي رضي اهللا عنه التحليف على املصحف وقال يف

اليمني القياس أن تقطع ميناه واالستحسان أن ال يقطع وقال األوزاعي يف أخالق األصحاب يف مسألة اجلارية املعنية 
وهي اليت اشتريت بألفني ولوال الغىن لساوت الفآكل هذا استحسان والقياس الصحة وقال الرافعي يف التغليظ على 

استحسن أن حيلف ويقال قال باهللا الذي خلقك ورزقك فقد قيل أن املعطل وإن غال يف إنكاره املعطل يف اللعان 
فإذا رجع إىل نفسه وجدها مذعنه خلالق وقال القاضي الروياين فيما إذا امتنع املدعي من اليمني املردودة وقال 

خسي يف تقدير نفقة اخلادم على الزوج أمهلوين ألسأل الفقهاء استحسن قضاء بلدنا إمهاله يوما قال أبو الفرج السر
املتوسط استحسن األصحاب أن يكون عليه مد وسدس لتفاوت املراتب يف حق اخلادمة فإن املوسر عليه مد وثلث 

  واملعسر مد فليكن املتوسط كذلك كما تفاوتت املراتب يف حق املخدومة 
ما الزوج وضربن املدة وانقضت أن ال يطالب بالغيبة وقال األصحاب ليس لويل اجملنونة والصبية املراهقة إذا آىل عنه

  ألن ذلك ال يدخل حتت الوالية واستحسن أن يقول احلاكم للزوج على سبيل النصيحة اتق اهللا يفئ إليها أو طلقها 



وقال أبو العباس بن القاص يف التخليص مل يقل الشافعي باالستحسان إال يف ثالثة مواضع وذكر ثالثا من هذه 
املعدودة وحنن أيضا نقول ما االستحسان الذي قال به الشافعي قلت قد عرفت أنه ال نزاع يف ورود هذه الصور 

اللفظة على األلسنة استعماال وقول ابن القاص مل يقل به إال يف ثالثة مسائل جيب أن يكون املراد منه مل يزد على 
  الرد على االستحسان مث نقول يف هذه الصورة الدليل لفظة فيما اطلعت عليه ملا هو املعروف املشهور من قاعدته يف 

على أنه ليس فيها إال استعمال اللفظ أن أحدا من األصحاب مل يقدر املتعة بثالثني درمها بل منهم من استحسن هذا 
كن القدر ألجل ذهاب ابن عمر وابن عباس رضي اهللا عنهما إليه وقال يف التنمية املستحب أن ميتعها خبادم فإن مل ي
فثلثني أو مقنعة ومل يقل الشافعي وال أحد من األصحاب أن دليل ذلك االستحسان ومل يوجب أحد منهم على 

السيد أن يترك للمكاتب شيئا من جنوم الكتابة بل أوجبوا اإليتاء ماحطا من جنوم الكتابة وإيتاء من غريها واستحبوا 
استحسن أن يترك شيء للمكاتب من جنوم  أن يكون خطا من النجوم وكل مستحب مستحسن قال الشافعي

الكتابة ومل يقل أن مستنده االستحسان وأما مسألة السارق فلم يقل أيضا ال تقطع ميناه لالستحسان أن ال يقطع 
فيلزم من يقول به أن ال يقطعها وكذلك القول يف سائر الصور املذكورة فإن قلت ومل جرى اخلالف املذهيب يف 

رق قلت ال أجل االستحسان معاذ اهللا ال جند يف عبارة أحد من األصحاب ذلك بل ملعان أخر مسأليت الشفعة والسا
  جندها مسطورة يف الفقهيات 

قال الثاين قيل قول الصحايب حجة وقيل إن خالف القياس وقال الشافعي يف القدمي إن انتشر ومل خيالف لنا قول 
الفة بعضهم بعضا وقياس الفرع على األصول قيل أصحايب فاعتربوا مبنع التقليد وإمجاع الصحابة على جواز خم

كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم قلنا املراد عوام الصحابة قيل إذا خالف القياس اتبع اخلري قلنا رمبا خالف ملا ظنه 
  دليال ومل يكن 

أبو بكر يف  ش اتفق أهل العلم على أن قول الصحايب ليس حجة على صحايب آخر جمتهد كما صرح به القاضي
التقريب واإلرشاد باختصار إمام احلرمني واملتأخرون منهم اآلمدي وغريه واختلفوا يف كونه حجة على التابعني ومن 

  عداهم من اجملتهدين 
فذهب الشافعي رضي اهللا عنه يف اجلديد واألشاعرة واملعتزلة وأمحد ابن حنبل يف إحدى الروايتني والكرخي إىل أنه 

وهو باختيار اإلمام واآلمدي وعليه جرى صاحب الكتاب وقال آخرون هو حجة مطلقا وعليه  ليس حبجة مطلقا
  الشافعي رمحه اهللا يف القدمي كما نقل املصنف أنه حجة بشرط أن ينتشر 

وال خيالف كذا حكى املصنف هذا املذهب وهو وهم وإمنا هذا قول من مسألة أخرى وهي أنه هل جيوز للعامل تقليده 
  اهب وفيها مذ

أحدها هذا وقد ذكر اإلمام هذه املسألة فرعا بعد ذكر املسألة اليت حنن فيها فنقل املصنف هذا القول منها إىل هنا 
وليس جبيد ويف املسألة اليت حنن فيها قول أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما حجة دون غريمها وهذا القول ليس هو 

حني فإن ذلك يف أن قول جمموعها إمجاع ال كل واحد منهما على الذي تقدم يف اإلمجاع وإن توهم ذلك بعض الشار
  حدته وهذا يف إن قول كل واحد منهما وحده حجة وال يشترط اتفاقهما 

وذهب قوم إىل أن قول اخللفاء األربعة حجة إذا اتفقوا وهذا هو القول الذي تقدم يف اإلمجاع فإن قلت ما دلك 
 يشترط اتفاقهما هنا خبالف القائل مث وأن القائل بأن قول األربعة حجة على أن القائل بأن قول الشيخني حجة ال

هنا يشترط اتفاقهم كما فعل مث وعبارة اإلمام وغريه ال تعطي ذلك قلت أما الثاين فصرح به الغزايل يف املستصفى 



  واإلمام وغريمها 
قيد أحد القولني دون اآلخر واآلمدي  وأما األول فهو مقتضى عدم تقييد من حكاه وال سيما الغزايل واإلمام حيث

مل حيك هنا القول باتفاق األربعة وكأنه اكتفى حبكايته يف كتاب اإلمجاع وحكى القول حبجية قول الشيخني مع 
حكايته يف كتاب اإلمجاع القول بأن اجتماعهما حجة وذلك دليل على ما قلناه وإال فكان حكاية قول الشيخني 

قول األربعة مث إن اخلالف هنا يف أن قول الشيخني حجة ال يف أنه إمجاع واخلالف هناك  تكريرا وهو قد فر منه يف
يف كونه إمجاعا وقد يكون الشيء حجة وال يكون إمجاعا كما قيل يف اإلمجاع السكويت وغريه إذا عرفت ذلك فقد 

  احتج املصنف على أن قول الصحايب ليس حبجة مطلقا بثالثة أوجه 
فاعتربوا أمر باالعتبار وذلك ينايف التقليد كذا قرره اإلمام واعترض عليه صفي الدين اهلندي بأن  أوهلا قوله تعاىل

  األخذ بقول الصحايب عند 

القائلني به ليس على سبيل التقليد بل هو أخذ مبدرك من املدارك الشرعية فال ينايف وجوب النظر والقياس كاألخذ 
له فاعتربوا أمر باالعتبار وذلك ينايف جواز التقليد كذا قرره اإلمام بالنص وغريه ولك أن تقول يف تقريره قو

واعترض عليه صفي الدين اهلندي بأن األخذ بقول الصحايب عند القائلني به ليس على سبيل التقليد بل هو أخذ 
يره قوله مبدرك من املدارك الشرعية فال ينايف وجوب النظر والقياس كاألخذ بالنص وغريه ولك أن تقول يف تقر

  فاعتربوا يقتضي وجوب االجتهاد خالفناه فيما إذا وجد نص أو إمجاع فبقي ما عدامها على األصل 
والثاين أن الصحابة أمجعوا على خمالفة كل واحد من آحاد الصحابة فإن قلت هذا دليل على غري حمل النزاع قلت ال 

لغريهم ذلك أيضا أعني خمالفة كل منهم ألن ألنه إذا كان حجة ومن مذهبهم جواز خمالفة بعضهم بعضا جاز 
مذهبهم جواز املخالفة والفرض أن مذهبهم حجة كذا أجاب به العربي وفيه نظر ألن اإلقتداء هبم عند القائل به إمنا 
هو فيما مل خيتصوا به وهم خمصوصون بعدم حجية قول بعضهم على بعض ولك أن تضايق يف تصوير وقوع إمجاعهم 

هم بعضا ألن اإلمجاع ال بد وأن يكون من الكل واجملمع على خمالفته غري داخل يف اجملمعني على فال على خمالفة بعض
يتصور اإلمجاع دونه وإذا فهمت هذا فنقول ميكن أن يقرر اإلمجاع على وجه آخر يغاير لفظ الكتاب وهو أهنم 

  سكتوا على خمالفة التابعني لبعضهم وذلك باتفاق منهم على جتويزه 
الث قياس الفروع اليت هي حمل اخلالف على األصول المتناع كون قوهلم حجة فيها على غريهم من اجملتهدين والث

اتفاقا واجلامع كون اجملتهد متمكنا من إدراك احلكم بطريقة وقد اعترض على هذا بالفرق بني الفروع واألصول إذ 
ذي هو مقصود يف األصول وبأن اخلصم ال الظن الذي هو مطلوب يف الفروع حيصل بقول صحايب دون القطع ال

يسلم أن قول الصحايب يف األصول ليس هو حجة بل هو دليل من األدلة يعم األصول والفروع واحتج من قال بأن 
  قول 

الصحايب حجة مطلقا مبا روى من قوله صلى اهللا عليه و سلم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فدل على أن 
  ى وطلب اهلدى واجب اإلقتداء هبم هد

وقد سلف يف اإلمجاع الكالم على هذا احلديث وأجاب املصنف بأن اخلطاب خطاب مشافهة ال يدخل فيه غريهم 
وال جيوز أن يكون جمتهديهم ألنه ليس حمل اخلالف فتعني أن يكون لعوامهم وحنن نسلم أن العامي منهم يهتدي 

ا ال خيتص هذا احلكم هبم قلت نعم من هذا الوجه ولكن فيه فائدة باإلقتداء بأي جمتهد كان منهم فإن قلت على هذ
متيزهم عن غريهم بتقليد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذين شاركوهم يف الصحبة اليت هي من أعظم 



ا احلديث مناقبهم وهذا الوصف مل حيصل لغريهم فإنه لوال الدليل الدال على أن عامي الصحابة يقلد العامل منهم كهذ
وغريه لكان ينقدح للباحث أن يقول ال يقلد الصحايب صحابيا آخر وإن قلد العامي جمتهدا والفرق أن اجملتهد يتميز 

عن العامي برتبة العلم وال وصف يف العامي يقاومه به وأما عامي الصحابة فقد قاوم جمتهدهم مبشاركته يف وصفه 
  األعظم 

عم يف األشخاص فال داللة على عموم االهتداء يف كل ما يقتدي فيه فيحمل وأجاب اآلمدي عن احلديث بأنه وإن 
على اإلقتداء هبم فما يروونه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واعتراض اهلندي على هذا بأن ترتيب احلكم على 

عام يف الوصف وهو كوهنم صحابة يشعر بالعلية ومن وجوه االعتراض عليه أيضا أنا نقول العام يف األشخاص 
األحوال وقد سبق يف أول كتاب العموم من البحث يف هذا ما تقربه عني املسترشد واحتج من قال قول الصحايب 

حجه إذا خالف القياس بأنه ثقة فال حيمل خمالفته للقياس إال على إطالعه على خرب خمافة القدح يف عدالته لو مل يكن 
الف لشيء ظنه دليال وليس يف األمر كذلك مث إنا لو سلمنا أنه ذلك فيعتمد حينئذ على قوله وأجاب بأنه رمبا خ

  نفس األمر كذلك 

فاحلجة حينئذ ليست يف قول الصحايب بل يف اخلرب ومل يتعرض املصنف للقول املفصل بني أن ينتشر أم ال لكونه سبق 
  يف كتاب اإلمجاع 

يه و سلم أو العامل ألن احلكم يتبع املصلحة وما قال مسألة منعت املعتزلة تفويض احلكم إىل رأي النيب صلى اهللا عل
ليست مبصلحة ال يصري مصلحة قلنا األصل ممنوع وإن سلم فلم ال جيوز أن يكون اختياره أمارة املصلحة وجزم 
بوقوعه موسى بن عمران لقوله بعد ما أنشدت ابنة النضر ابن احلارث لو مسعت ملا قلت وسؤال األقرع يف احلج 

  لو قلت ذلك لوجبت وحنوه قلنا لعلها ثبتت بنصوص حمتملة لالستثناء وتوقف الشافعي أكل عام فقال 
  ش أول ما نقدمه حترير حمل اخلالف يف املسألة فنقول احلكم املستفاد من العباد على أمور 

  أحدها ما جاء على طريق التبليغ عن اهللا تعاىل وهذا خمتص بالرسل علهم السالم وهم فيه مبلغون فقط 
لثاين املستفاد من اجتهادهم وبذهلم الوسع يف املسألة وهذا من وظائف اجملتهدين من علماء األمة ويف جوازه للنيب وا

  صلى اهللا عليه و سلم خالف يأيت إن شاء اهللا تعاىل يف كتاب االجتهاد 
يف مثله ويكون ما جييء به والثالث ما يستفاد بطريق تفويض اهللا إىل نيب أو عامل مبعىن أن جيعل له أن حيكم مبا شاء 

هو حكم اهللا األزيل يف نفس األمر ال مبعىن أن جيعل له أن ينشئ احلكم فهذا ليس صورة املسألة وليس هو ألحد غري 
رب العاملني قال اهللا إن احلكم إال هللا أي ال ينشئ احلكم غريه إذا عرفت هذا فقد اختلف العلماء يف أن هل جيوز أن 

م حادثة إىل رأي نيب من األنبياء أو عامل من العلماء فيقول له احكم مبا شئت فما صدر عنك يفوض اهللا تعاىل حك
فيها من احلكم فهو حكمي يف عبادي ويكون إذ ذاك قوله من مجلة املدارك الشرعية فذهب مجاهري املعتزلة إىل 

  امتناعه وجوزه الباقون منهم ومن غريهم وهو احلق 

حد قوليه جيوز ذلك للنيب دون العامل وهذا هو الذي اختاره ابن السمعاين وذكر الشافعي وقال أبو علي اجلبائي يف أ
يف كتاب الرسالة ما يدل عليه وجزم بوقوعه موسى بن عمران من املعتزلة وتوقف الشافعي رضي اهللا عنه كما نقله 

جلواز وباألول صرح اإلمام املصنف وهذا التوقف حيتمل أن يكون يف اجلواز وأن يكون يف الوقوع مع اجلزم با
وكذلك اآلمدي فقال ونقل عن الشافعي يف كتابة الرسالة ما يدل على التردد بني اجلواز واملنع ولكن الثاين أثبت 

نقال وعليه جرى األصوليون من أصحابنا الشافعية واحتجت املعتزلة على املنع بأن األحكام تابعة ملصاحل العباد فلو 



لعبد مل يكن احلكم تابعا للمصلحة بل إىل اختياره الذي جاز أن يكون مصلحة فإن ما ليس فوض ذلك إىل اختيار ا
مبصلحة يف نفس األمر ال يصري مصلحة بتفويض إىل اجملتهد وأجاب مبنع األصل وهو كون احلكم يتبع املصلحة وبأنا 

من اختياره املفسدة وكان اهللا تعاىل جعل لو سلمناه ال يلزم ما ذكرمت ألنه ملا قال له إنك ال حتكم إال بالصواب أمنا 
اختياره أمارة على املصلحة وقدر له أن ال خيتار سواها واحتج موسى بن عمران على اجلزم بوقوعه بأمرين أحدمها 

  قضية النضر بن احلارث اليت رواها أهل املغازي والسري فرويناها بإسنادنا إىل عبد امللك بن هشام 
 البكائي عن حممد بن إسحاق املطليب قال بعد أن ذكر غزوة بدر الكربى وعدد القتلى هبا قال ثنا زياد بن عبد اهللا

وكان من شياطني قريش قتله علي بن أيب طالب يف مخسة نفر من بين عبد الدار بن قصى النضر بن احلارث بن 
 صلى اهللا عليه و سلم كلدة ابن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار قتله علي بن أيب طالب صربا عند رسول اهللا

بالصفراء فيما يذكرون قال ابن هشام باألثيل قال ابن هشام ويقال النضر بن احلارث ابن كلدة بن عبد مناف مث 
من ... يا راكبا إن األثيل مظنة ... ذكر ابن هشام بعد ذلك أبياتا قالتها قتيلة بنت احلارث أخت النضر تبكيه أوهلا 

من ... ما كان ضرك لو مننت ورمبا ... ومنها ختاطب النيب صلى اهللا عليه و سلم  ...صبح حامسة وأنت موفق 
  الفىت وهو املغيظ احملنق 

قال ابن هشام فقال واهللا أعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا بلغه هذا الشعر قال لو بلغين هذا من قبل قتله 
مسعت بعض أهل العلم يقولون إهنا مصنوعة انتهى فقوله صلى اهللا ملننت عليه انتهى وقال الزبري بن بكار يف النسب 

عليه و سلم ملننت عليه يدل على أن احلكم كان مفوضا إىل رأيه فإنه لو كان قتله بأمر اهللا لقتله ولو مسع شعرها 
واية أخرى ال ألف مرة وقد قال املصنف تبعا لإلمام إن هذه املرأة ابنة النضر وهو خمالف ملا ذكره ابن هشام يف ر

  تقوم هلا احلجة أنه ابنته كما ذكر 
وثانيهما ما روى مسلم من حديث أيب بردة قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا أيها الناس قد 

فرض عليكم احلج فحجوا قال رجل أكل عام يا رسول اهللا فسكت حىت قاهلا ثالثا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
قلت نعم لوجبت وملا استطعتم وهذا الرجل هو األقرع كما ذكر املصنف وهو ابن حابس واألقرع يف سلم لو 

الصحابة أربعة هذا أشهرهم وهذا احلديث أيضا يدل على أن األمر كان مفوضا إىل اختياره قوله وحنوه أو حنو هذين 
لسواك عند كل صالة وكما قال صلى اهللا األمرين كقوله صلى اهللا عليه و سلم لوال أن أشق على أميت ألمرهتم با

عليه و سلم يف مكة ال خيتلى خالها وال يعضدها شجرها فقال العباس إال األزخر فقال إال االزخر وغري ذلك 
  وأجاب املصنف عن الكل بأنه جيوز أن تكون هذه 

على التفويض ولك أن األحكام ثابتة بنصوص حمتملة لالستثناء على وفق سؤال بعض الناس أو حاجتهم فال يدل 
جتيب عما وقع يف قضية النضر بأنه مل يصح وابن هشام مل جيزم القول به وقد قال الزبري بن بكار ما قدمته ومسعت 

والذي أيده اهللا تعاىل جييب عنه على تقدير صحته بأن النضر كان أسريا واإلمام خمري يف األسارى بني الفعل 
هذا نظر فإن اإلمام إن خري بني هذه األشياء فال خوف بني األصحاب أنه  واالسترقاق واملن والفداء وعندي يف

جييب عليه رعاية للمصلحة والنيب صلى اهللا عليه و سلم ال خيفى عليه وجه املصلحة وما قتل النضر وإال قد كان 
نا نقول ال سبيل إىل قتله مصلحة وال تزول هذه املصلحة بإنشاد أخته أبياهتا هذه وال يقال لعل احلال كان مستويا أل

ذلك إذ لو فرض استواء لكان الواجب عدم القتل فإنه مىت مل يظهر بوجه الصواب يف احلال حبسهم اىل حني يظهر 
نص عليه أصحابنا وأجيب عن قوله لو قلت نعم لوجب بأهنا قضية شرطية ال تقتضي وقوع مشروطها وهو منقدح 



  ي سريعا عليه واهللا أعلم وعن قوله إال اإلدخر بأنه حيتمل نزول الوح
قال الكتاب السادس يف التعادل والترجيح وفيه أبواب الباب األول يف تعادل اإلمارتني يف نفس األمر منعه الكرخي 
وجوزه قوم وحينئذ فالتخيري عند القاضي وأيب علي وابنه والتساقط عند بعض الفقهاء فلو حكم القاضي بأحديهما 

  لقوله عليه السالم أليب بكر ال تقض يف شيء واحد حبكمني خمتلفني مرة مل حيكم باألخرى أخرى 
ش التعادل بني القاطعني املتنافيني ممتنع كما ستعرفه إن شاء اهللا تعاىل عقليني كانا أو نقليني وكذلك بني القطعي 

ه الكرخي واإلمام أمحد والظين لتقدم القطعي وأما التعادل بني اإلمارتني يف األذهان فصحيح وأما يف نفس األمر فمنع
ومجع من فقهائنا وجوزه الباقون هذا هو النقل املشهور وكالم الغزايل يدل على أن من قال املصيب واحد مل جيوز 

تعادل اإلمارتني وأن اخلالف بني املصوبة حيث قال إذا تعارض دليالن عند اجملتهد فاملصوبة يقولون هذا لعجزه وإال 
  انتهى واختار اإلمام أن تعادل  فليس يف أدلة الشرع تعارض

اإلمارتني يف حكمني متنافيني والفعل واحد لكون الفعل الواحد واجبا وحراما جائز يف اجلملة غري واقع شرعا أي 
غري جائز الوقوع شرعا يظهر ذلك بتأمل كالمه وأن تعادهلما يف فعلني متنافيني واحلكم واحد جائز كوجوب التوجه 

  ى الظن أهنما جهة القبلة إىل جهتني قد غلب عل
وقد احتج من منع من تعادل األمارتني مطلقا بأنه لو وقع فإما أن يعمل هبما وهو مجع بني املتنافيني أو ال يعمل 

بواحد منهما فيكون وضعهما عبثا أو يعمل بأحدمها على التعيني وهو ترجيح من غري مرجح أوال على التعيني بل 
ملباح وغريه يقتضي ترجيح أمارة اإلباحة بعينها ألنه ملا جاز له الفعل والترك مع أنه ال على التخيري والتخيري بني ا

معىن لإلباحة إال ذلك لزم أن يكون ذلك الفعل مباحا له فيكون ترجيحا ألحد اإلمارتني بعينها وقد وضح فساده 
اإلباحة بعينها قلنا ممنوع وهذا ألن  وأجيب بأنه مل ال جيوز أن يعمل بأحدمها على التعيني قوله ذلك ترجيح إلمارة

اإلباحة يف التخيري بني الفعل والترك مطلقا ال التخيري بينهما بناء على الدليلني الذي يدل أحدمها على اإلباحة 
واآلخر على احلظر إذ جيوز أن يقول الشارع للمكلف أنت خمري يف األخذ بأمارة اإلباحة أو بأمارة احلظر إال أنك 

أمارة اإلباحة فقد أحبت لك الفعل أو باحلظر فقد حرمته وتصرح له بأن الفعل على أحد التقديرين مىت أخذت ب
إباحة وعلى اآلخر حرام ولو كان ذلك للفعل ملا جاوز ويؤكده أنه جيب عليه اعتقاد كل منهما على تقدير األخذ 

له يف الشرع أن املسافر خمري بني أن يصلي بإمارته فلو كان ترجيحا ألمارة اإلباحة ملا اختلف وجوب االعتقاد ومثا
أربعا فرضا وبني أن يترك ركعتني وال يقال ملا بني فعل الركعتني وتركهما كانتا مباحتني وكذلك الصالة املعادة على 

الوجه الذاهب إىل أهنا فرض ويف الدليل وجوابه مواقف أخر نطول بذكرها واحتج من جوز تعادل اإلمارتني يف 
بالقياس على التعادل يف الذهن وبأنه لو امتنع مل يكن امتناعه لذاته فال يلزم من فرض وقوعه حمال أو نفس األمر 

الدليل واألصل عدمه وأجيب عن األول بأن التعادل الذهين ال مينع إمكان التوصل فيه إىل رجحان إحدى اإلمارتني 
  فال يكون نصبهما عبثا 

  يدل على الفساد وليس أوىل من  وعن الثاين بأنه إثبات للجواز بعدم ما

عكسه وهو إثبات الفساد بعدم ما يدل على اجلواز وأما اختيار اإلمام فعليه كالم طويل وال نرى االشتغال بذكره 
ألن صاحب الكتاب يعمل حبكايته واقتصر يف املسألة كلها عن جمرد حكاية املذاهب فلنتبعه يف االختصار وقوله 

يز تعادل األمارتني يف نفس األمر وتعادهلما فذهب القاضي أبو بكر وأبو علي وابنه أبو وحينئذ أي إذا قلنا بتجو
هاشم إىل التخيري فيعمل اجملتهد يف شأنه مبا شاء وخيري العامي يف االستفتاء وخيتار أحد األمرين يف احلكم 



إذا تعارضتا ويرجع إىل الرباءة  للمتخاصمني وال خيربمها درأه للتخاصم وذهب قوم إىل أن حكمه التساقط كالبينتني
  األصلية 

وقال قوم إن وقع هذا التعادل بالنسبة إىل الواجبات فالتخيري إذ ال مينع التخيري يف الشرع بني الواجبات كما أن 
ملك مائتني من اإلبل جيب عليه أن خيرج ما يشاء من احلقا وبنات اللبون عندما جيعل اخلرية للمالك من أصحابنا 

الكعبة استقبل ما شاء من جدراهنا وإن وقع وقع بالنسبة إىل حكمني متنافيني كاإلباحة والتحرمي فحكمه  ومن دخل
التساقط والرجوع إىل الرباءة األصلية قوله فلو حكم أي إذا اختار القاضي إحدى األمارتني وحكم هبا مل يكن له أن 

يه و سلم قال أليب بكر رضي اهللا عنه ال تقض يف حيكم باألخرى وقد استدل على ذلك مبا روى أنه صلى اهللا عل
شيء واحد حبكمني خمتلفني وهذا احلديث ال أعرفه وقد سألت عنه شيخنا الذهىب فلم يعرفه وال يكاد اجملتهد حييط 

علما بتعادل اإلمارتني يف نفس األمر وخيري املسافر يف الركعتني وكوهنما مع جواز تركهما يقعان على وجه الوجوب 
ا هو يف ظن اجملتهد ومن أين لنا أن احلال يف نفس األمر كذلك فمن يوجب القصر من العلماء ال جيوز فعلهما ال إمن

يوجبه ال يقطع بوقوعه على وجه الوجوب إذ القطع بوقوعه على وجه الوجوب فرع كونه جائز الوقوع وكذا 
نه لو حكم خبالفه مرة أخرى ال هتم واحلاكم يتوقى القول يف الصالة املعادة وقد يعلل ما ادعاه املصنف يف احلاكم بأ

مظان التهم وجيري مثل هذا يف املفيت وفيما أن أعمل بأحد األمرين يف شأن نفسه واطلع عليه الناس كيال يتناقض 
  فعله فيتهمه العامي وال يرجع إىل فتواه 

أن يكونا احتمالني أو مذهبني وإن نقل قال مسألة إذا نقل عن جمتهد قوالن يف موضع واحد يدل على توقفه وحيتمل 
  يف جملسني وعلم املتأخر فهو مذهبه وإال حكي القوالن 

ش هذه املسألة يف حكم تعارض قولني جملتهد واحد وهو بالنسبة إىل املقلدين كتعارض األمارتني عند اجملتهدين 
حد يف مسألة واحدة قوالن متنافيان فإما أن فلذلك أعقبه بتعادله األمارتني ومضمون املسألة أنه إذا نقل عن جمتهد وا

  يكون ذلك يف موضع واحد أوال 
احلالة األوىل إذا كان يف موضع واحد بأن يقول يف هذه املسألة قوالن مثال وهو قسمان أحدمها ومل يذكره يف 

اجملتهد ليس غري الكتاب أن يعقب ذلك مبا يشعر بترجيح أحدمها ولو بالتقريع عليه فيكون ذلك قوالن له ألن قول 
  ما يترجح عنده 

والثاين أن ال يفعل ذلك فيدل على توقفه يف املسألة لعدم ترجيح دليل أحد احلكمني يف نظره وقوله فيها قوالن 
حمتمل ألن يريد بالقولني احتمالني على سبيل التجوز أي فيها احتمال قولني لوجود دليلني متساويني وألن يريد هبما 

وعلى التقديرين ال ينسب إليه قول يف املسألة لتوقفه فيها وإىل هذا القسم أشار املصنف بقوله يدل مذهبني جملتهدين 
  على توقفه وحيتمل أي وهذا التوقف حمتمل ألن يكونا احتمالني وألن يكونا مذهبني 

ون وذهب قوم إىل أن إطالق القولني يقتضي التخيري وهو ضعيف واعلم أن وقوع ذلك يف جملس واحد من د
ترجيح قليل نقل الشيخ أبو إسحاق يف شرح اللمع عن القاضي أيب حامد املروذي ألنه ليس للشافعي مثل ذلك إال 

يف بضعة عشر موضعا ستة عشر أو سبعة عشر وقد وقع يف احملصول بدل القاضي أيب حامد املروذي الشيخ أبو 
زم بأن املواضع سبعة عشر وهو وهم والذي نقله حامد اإلسفرايين وكأنه اشتبه أبو حامد بأيب حامد ووقع فيه اجل

  الشيخ أبو إسحاق ما ذكرناه وقال القاضي أبو بكر يف خمتصر التقريب قال احملققون إن ذلك ال يبلغ عشرا 



احلالة الثانية أن يكون نقل القولني عن اجملتهد يف موضعني بأن ينص يف كتاب أو يف وقت على إباحة شيء ويف آخر 
فهو قسمان أحدمها أن يعلم املتأخر منهما فهو مذهبه ويكون األول مرجوعا عنه وذهب بعض على حترميه 

األصحاب إىل أنه ال بد وأن ينص على الرجوع فلو مل ينص يف اجلديد على الرجوع عن القدمي مل يكن رجوعا حكاه 
  حدمها بالترجيح الشيخ أبو إسحاق والثاين أن جيهل احلال فيحكي عنه القوالن من غري احلكم على أ

  قال وأقوال الشافعي رضي اهللا عنه كذلك وهي دليل على علو شأنه يف العلم والدين 
ش وقد وقع احلاالن املتقدمان لإلمام املطليب قدوتنا أيب عبد اهللا الشافعي ابن عم املصطفى صلى اهللا عليه و سلم 

التني أما الدليل على العلم يف األوىل فإنه كلما زاد وذلك من األدلة الواضحة على علو شأنه يف العلم والدين يف احل
اجملتهد علما وتدقيقا وكان نظره أمت تنقيحا وحتقيقا ووقوفا على األدلة املزدمحة مستقيما وإدراك وجه االزدحام فيها 

  وكيفية االنفصال عنها عظيما تكاثرت اإلشكاالت املوجبة للتوقف لديه وتزامحت املعضالت بني يديه 
يف الدين فلم يكن ممن إذا ظهر له وجه الرجحان صمم على مقالته األوىل وال قام بنصرهتا وشال بضبعها حىت  وأما

  ينادي أوىل لك فأوىل بل صرح ببطالن تلك واعترف باخلطأ فيها وقصور النظر 
اشتغاله طول عمره وأما احلالة الثانية وهي تنصيصه على القولني يف موضعني فدليل على علمه أيضا ألنه مبين على 

القصري بالنظر واملباحث واشتماله على التدقيق يف الوقائع واحلوادث وعلى دينه إلظهاره الشيء إذا الح له غري 
مبال مبا صدر منه أوال وال واقف عند كالم غيب ينسبه إىل التناقض يف املقال وال مرجوح ملذهبه وإن كان ذا القدرة 

وىل فيما حياوله وقد عاب القولني على الشافعي من ال خالق له وأتى خبرف من العظمى على ما يرومه واليد الط
  القول زكاة ومنقة واهللا ال سواه وال عدله وذلك لنقصان وقصور وحسد كامن يف الصدور 

وقال يف العلماء قوال كبريا وفاه بألسنة حداد سيصلى سعريا وأضمر يف نفسه من الزابني عن مسألة سيد املرسلني 
دة ال يغسل السيف عارها وال يواري الليل غوارها وحنن ال حنفل بكلمة وال نقول بكالمه وال نرى أن يشتمل عقي

مثل هذا الشرح على مثل هذا اهلذيان الذي هو خيال طرق ذا اخليال يف منامه ويكتفي مبا صنفه أصحابنا قدميا 
وقوف عليها ولكنا نورد أسئلة قد ختتلج يف الصدور وحديثا يف نصرة القولني وخييل العطن على ذهنه والبليد على ال

وتعتور بين الزمان فيجد هبا الغيب نفثة مصدور فيقول قد علمت صنعة القولني وكيفية وقوعهما فإن قلت التردد يف 
القولني ينبئ عن نقصان النظر عن إدراك األرجح قلت معاذ اهللا بل خيرب عن حال ذلك ألن قوة النظر كلما زادت 

ت عليها التشكيكات كما عرفت فإن قلت من سبق الشافعي إىل ذلك من اجملتهدين وقد كان قبله أبو بكر توال
  الصديق وهو أفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبيني 

قلت الفاروق الذي أعز اهللا به اإلسالم بدعوة النيب عليه السالم حيث نص يف الشورى على ستة وحصر اخلالفة 
ن االستحقاق منحصر فيهم وأن غريهم ليس أهال لذلك ومل يعترض أحد عليه بل اتبعوا رأيه فيهم تنبيها على أ

واقتفوا أثره فإن قلت فما فائدة ذكر القولني قلت التنبيه على أن احلق ال يعدومها وقصر نظر املتمذهب له على 
  التدقيق فيها وعدم االلتفات إىل غريمها 
لني مع اإلشارة إىل ترجيح أحدمها وأي فائدة مع التنبيه على الراجح يف ذكر فإن قلت من مجلة أقواله أن يذكر قو

املرجوح قلت ليعلم طرق االجتهاد واالستنباط والتمييز بني الصحيح والفاسد وخمافة أن يؤدي اجتهاد غريه من 
ال ذلك فلطاملا قال متابعته إليه وال يتنبه لفاسده فيتخذه مذهبا وقد عد األصحاب أليب حنيفة رضي اهللا عنه أمث

القياس كذا لكين تركته استحسانا وليس ألحد أن يعيب عليه ذلك وال أن يقول ما فائدة ذكرك القياس مع عدم 
اعتمادك إياه فإن قلت أي معىن يف إطالق القولني يف وقت واحد من غري ترجيح قلت هذا هو الذي مل يوجد معه 



  سوى النذر اليسري 
  وأنه دليل على غزارة العلم واملنتهى يف الديانة وفيه  وقد قلنا إنه فيه متوقف

من الفوائد التنبيه على املآخذ وفحص جهتها يف ذينك القولني ولذلك جعل عمر رضي اهللا عنه األمر شورى يف ستة 
ن ومل ينص على واحد بعينه وكان قصده أن اخلالفة ال تعدوهم ولو مل يفاجئه هادم اللذات مليز األصح عن غريه فإ

قلت فال معىن لقولكم يف هذا القسم للشافعي يف هذا املسألة قوالن إذ ليس له ما على ما زعمتم يف مثل هذه 
املسائل قول واحد وال قوالن بل هو متوقف غري حاكم بشيء قلت قال إمام احلرمني يف التلخيص هكذا القول وال 

قصاؤه وجوه األشباه فيهما وقد كان الشافعي رضوان نتحاشى منه وإمنا وجه اإلضافة إىل الشافعي ذكره هلما واست
اهللا عليه حديث السن مل تتسع مهلته كثريا آلالم مل تطل راحته وال يشغله ذلك عما هو فيه من حياطة الدين والنظر 

  املتني واالجنماع على طريق املتقني 
ولو طال عمره لرفع اخلالف  وقد سئل بعضهم ما السبب يف قصر عمر الشافعي فقال حىت ال يزالون خمتلفني

  وألمعن القول فيما ال حيصره خمتصرا وال معزل من مناقب هذا اخلرب ولكن العامل استطرد ووجد للمقال جماال 
فقال وخنتم الفصل مبا هو من توابع أبواب الترجيح وأمور املقلدين فنقول إن قصر نظر بعض املصنفني عن فهم 

دى بقوله صلى اهللا عليه و سلم األئمة من قريش وقوله صلى اهللا عليه و سلم قدموا مراتب اجملتهدين فال عليه لو اقت
قريشا وال تذموها ومل يكن أحد من أصحاب املذاهب معزيا إىل صليبة قريش باملسلك الواضح إىل الشافعي وال 

رض علما ألنه الذي خالف يف اختصاصه بذلك وأنه املقصود بقوله صلى اهللا عليه و سلم عامل قريش ميأل طباق األ
طبق طباق األرض وختلق بالطيب ورد ليلها املسود وجبني هنارها املبيض وصار امسه يف مشارقها ومغارهبا وعال على 

  أجنم السماء طوالعها وغوارهبا 

 وقد قام إمام احلرمني مناديا مبا لوح به مجاعة من األصحاب من وجوب تقليد الشافعي فقال يف كتابه الترجيح بني
املذهبني أنه يدعى أنه جيب على كافة املسلمني وعامة املؤمنني شرقا وغربا بعدا وقربا انتحال مذهب الشافعي حبيث 
ال يبغون عنه حوال وال يريدون به بدال والذي نقوله حنن إن كتابنا هذا شارح ملختصر أصول ال نرى أن خنرج عنه 

الذي نفوه به هو أنه يتعني على املقلد النظر بعني التعظيم إىل  إىل ما ال يتعلق به من الترجيح بني املذاهب ولكن
قدوته واإلمياء بطرف التقدمي حنو إمامه وحنن نراعي ذلك يف حق إمامنا رضوان اهللا عليه ونقول جبمع الكالم فيما 

والتكميل وكل حناوله أمور ثالثة أوهلا أن السابق وإن كان له حق الوضع والتأسيس فللمتأخر الناقد حق التهذيب 
موضوع على االفتتاح فقد يتطرق إىل مبادئه بعد التسبيح مث يتدرج الناقد حق التهذيب والتكميل فيكون املتأخر 

  أحق أن يتبع وهذا واضح يف احلرف والصناعات فضال عن العلوم ومسالك الظنون 
لت إن ثبت ألحد بعده رتبة االجتهاد فإن قلت فيلزمكم على هذا أن توجبوا اإلقتداء مبن بعد الشافعي من األئمة ق

والتنحل وترتيب ما مل ينظم واإلطالع على مقاصد الشريعة واخلوض يف حبارها فيلزم ذلك ولكنا لسنا نرى أحدا 
من األئمة بعده بلغ هذا احملل كذا أجاب إمام احلرمني وتعاىل غريه وقال مل يبلغ أحد بعد الشافعي منصب االجتهاد 

لوصول إىل ما وصل إليه الشافعي وثانيهما أن املذاهب ميتحن بأصوهلا ألن الفروع تستند إليها املطلق فضال عن ا
وتستقيم بتقومها وتعوج باعوجاجها وال خيفى على الساري يف الظلم رجحان نظر الشافعي يف األصول اليت هي أهم 

الته ومل ال يكون ذلك وأعظم ما يستمد ما ينبغي للمجتهد وأنه أول من أبدع ترتيبها ومهد قوانينها وألف فيها رس
منه أصول الفقه اللغة والشافعي كان من صميم العرب العربا ممن تفقأت عنه بيضة بين مضر وأصول الشريعة 



  الكتاب والسنة واإلمجاع مث االقيسة باإلمارات املنصوبة عالمات على اإلمجاع 
والشافعي إذا أنصف الناظر عرف أنه املميز عن غريه  وهلذه األصول مراتب ودرجات فأما الكتاب فهو عريب مبني

  فيما حياوله منه ألنه القرشي البليغ ذو 

اللغة اليت حيتج هبا الواصل إىل الذروة يف معرفة الناسخ واملنسوخ وأسباب النزول ومعرفة الراويات وأما احلديث 
مبا قال أخربين الثقة ومن ال حيضرين امسه فال ينكر منصف مقامه يف األخبار وإلقاءه األحاديث من حفظه ولذلك ر

اآلن أن ذلك من آيات من آيات حفظه وشدة ضبطه وحتريه حىت قال أبو زرعة ما عند الشافعي حديث غلط فيه 
وقال أبو داود ما أعلم للشافعي حديثا خطأ وهو يف معرفة الرجال وغري ذلك من فنون احلديث الواصل الليل 

  ازهلا ويقبل كلما صح منها وجيعله مذهبه ال يفرق بني كويف ومدين بالنهار ينزل األحاديث من
ولذلك قال ألمحد أنتم أعلم باحلديث منا فقل يل كوفية وبصرية يعين أنكم يا أهل العراق أعلم منا معشر احلجازيني 

أحاديث  بأحاديث الكوفة والبصرة فقل يل حىت أنظر فإن كان صحيحا عملت به وال يظن يف ظان االقتصار على
املدينة واحلجاز من حيث أين من أصحاب مالك وأتى بصيغة اجلمع يف املخاطب واملخاطب بقوله أنتم ومنا ومل يرد 
الشافعي أن ابن حنبل أعلم منه باحلديث كما ظن بعض األغبياء حاش اهللا وإمنا أراد ما ذكرناه وامللك العظيم أن 

له أنتم أعلم بأخبار أخي مين يعين لكونكم يف بلدته وال يلزم من أتاه رسول من أخيه امللك من بلدة أخرى يقول 
ذلك زيادهتم يف القرب منه على أخيه وال مساواته ولو أراد الشافعي ما زعمه بعض األغبياء جربا ألمحد وتأدبا معه 

  وتعظيما جلانب تلميذه جلاز ذلك وال لوم عليه أما فقه احلديث فهو سيد الناس يف ذلك 
اع فسيلقي من معرفة اآلثار وما يصح نقله من الوفاق واخلالف وهو املنهي يف ذلك هذا بيان األصول وأما اإلمج

وأما تنزيلها منازهلا فهو سوق الشافعي فإن قدم كتاب اهللا مث سنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم مع هناية التأدب 
تأسا بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  والوقوف عندما ينبغي السوق عنه للناظر يف الشريعة فإذا مل جيدها

يف التعليق بالرأي الناشئ من قواعد الشريعة املنضبطة بأصوهلا ومل نر التعليق بكل وجه يف االستصواب وال 
االستحسان مبا هنواه مث رأى قواعد الشريعة منقسمة إىل ما يعلل وما ال يعلل فانسحب على اإلتباع فيما ال يعقل 

  معناه 

يقيس إذ الحت األشباه وأما ما يعقل معناه فمغزاه فيه املعىن املختل املناسب وهو يف كل ذلك يلتفت إىل قواعد  وقد
الشرع مث ال يبغي هبا بدال ويقول إذا صح احلديث فهو مذهيب وثالثهما أن املذاهب كما ميتحن بأصوهلا يستخري 

اآلفاق فإن كان مع اتصافه أهال للنظر فليعرضها على بفروعها ولننظر املصنف يف كتب اخلالفيات املنتشرة يف 
  الشريعة من كتاب وسنة وإمجاع وقياس وليحكم مبا أراه اهللا وإن مل يكن أهال للنظر فال كالم له معنا وباهللا التوفيق 

من  وآخر ما نذكره دليال مل ير من سبقنا باستنباطه يدل على ما حناوله وهو حديث يبعث اهللا على رأس كل مائة
جيدد هلا أمر دينها واتفق الناس على أن املبعوث على رأس األوىل عمر بن عبد العزيز وعلى الثانية الشافعي ويأىب 

اهللا أن يبعث خمطئا يف اجتهاده أو خيتص ناقص املرتبة هبذه املزية بل هذا صريح يف أن ما يأيت به املبعوث فهو دين اهللا 
قعة يف هذا األمر املؤيدة ملا ذكرناه وما حاولناه تأييدا ينثلج به الصدر أن اهللا الذي شرعه لعباده ومن الغرائب الوا

تعاىل خص أصحاب الشافعي هبذه الفضيلة فكان على رأس الثلثمائة ابن سريج وهو أكرب أصحابه وعلى رأس 
بالذب عن مذهبه األربعمائه الشيخ أبو حامد إمام العراقيني من أصحابه وعلى رأس اخلمسمائة الغزايل القائم 

والداعي إليه بكل طريق وعلى السادسة اإلمام فخر الدين الرازي أحد املقلدين له واملنتحلني مذهبه والذابني عنه 



وعلى السابعة الشيخ تقي الدين بن دقيق العبد الذي رجع إىل مذهبه وانتحله وتوىل القضاء له وحكم به بعد أن 
  كان يف أول نشأته مالكيا 

الثاين يف األحكام الكلية للتراجيح الترجيح تقوية إحدى األمارتني على األخرى ليعمل هبا كما رجحت قال الباب 
  الصحابة خرب عائشة على قوله عليه السالم إمنا املاء من املاء 

ش األحكام الكلية للتراجيح هي األمور العامة ألنواعها اليت ال ختص فردا منها والباب مشتمل على مقدمة معرفة 
ملاهية الترجيح وأربع مسائل وقد عرف الترجيح بأنه تقوية إحدى اإلمارتني على األخرى ليعمل هبا أي باإلمارة اليت 

  قويت وهو مأخوذ من اإلمام إال أن اإلمام أبدل اإلمارتني بالطريقني 

قوى فيعمل به وحذف وما فعله املصنف أصرح باملقصود إذ ميتنع الترجيح يف غري اإلمارتني واإلمام قال ليعلم األ
املصنف لفظة العلم وهو حسن إذ يكتفي يف الظن بالترجيح ولقائل أن يقول جعلتم الترجيح عبارة عن التقوية اليت 

هي مستندة إىل الشارع أو اجملتهد حقيقة أو إىل ما به الترجيح جمازا وهو غري مالئم حبسب االصطالح وهو يف 
  ح فال جيوز أن جيعل عبارة عن التقوية ذكره اهلندي االصطالح عبارة عن نفس ما به الترجي

وقد اتفق األكثرون على جواز التمسك بالترجيح وأنكره بعضهم وقال عند التعارض يلزم التخيري أو الوقف وال 
يرجح أحد الظنني وإن تفاوتا وهو قول مردود قال إمام احلرمني يف الربهان وقد حكاه القاضي عن البصري وهو 

عل قال ومل أر ذلك يف شيء من مصنفاته مع حبثي عنها واستدل املصنف على وجوب تقدمي الراجح بإمجاع امللقب بب
الصحابة رضي اهللا عنهم وذلك يف وقائع كثرية منها أهنم قدموا خرب عائشة رضي اهللا عنها يف التقاء اخلتانني حيث 

خرب أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه قالت فعلته أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاغتسلنا على 
  و سلم أنه قال إمنا املاء من املاء أخرجه مسلم وتقدم يف كتاب السنة حديث عائشة 

وأن الترمذي قال حسن صحيح والوقائع يف هذا كثرية وعليه درج السابقون قبل اختالف اآلراء وقد تعلق اخلصم 
مات فإنه ال ترجح بينة على بينة بعد استقالل كل واحدة لو انفردت وهو على نفي الترجيح بالبينات يف احلكو

مردود فإن مالكا رمحه اهللا يرى ترجيح البينة على البينة ومن ال يرى ذلك يقول البينة مستندة إىل توقيعات تعبدية 
ألف امرأة وعبد على ولذلك ال تقبل بغري لفظ الشهادة حىت لو أتى العدد الكثري بلفظ األخيار مل يقل ولو شهد 

  إباقه بقل لردوا 

  قال مسألة ال ترجيح يف القطعيات إذ ال تعارض بينهما وإال ارتفع النقيضان أو اجتمعا 
ش قدمنا أن الترجيح خمتص بالدالئل الظنية وال جريان له يف الدالئل اليقينية عقلية كانت أو نقلية واحلجة على 

غري متصور فيها ألنه لو وقع لزم اجتماع النقيضني أو ارتفاعهما وذلك  ذلك أن الترجيح فرع وقوع التعارض وهو
ألن الدليل القطعي ما يفيد العلم اليقيين فلو تعارض قطعيا مل يكن إثبات مقتضى أحدمها دون اآلخر للزوم التحكم 

ن بعض وإن كان فإن الرأي السديد والقول الذي عليه احملققون أن العلم ال يتفاوت وليس بعضها أقوى وأغلب م
بعضها كان بعضها أجلى وأقرب حصوال وأشد استغناء عن التأمل بل بعضها ال حيتاج فيه إىل تأمل كالبديهيات 

لكنه بعد احلصول حتقق يعين ال تفاوت يف كونه حمققا فال ترجيح لعلم على علم فتعني إما رفع مقتضامها أو إثباته 
  وهو مجع بني النقيضني أو رفع هلما 

ل أن يقول هذا دليل على منع التعارض بني القاطعني يف نفس األمر أو على منع التعارض بني القاطعني يف ولقائ
األذهان إن كان على األول فهو منقوض ولكن ال كالم فيه وأىن يتصور جريان الترجيح يف املتعادلني يف نفس األمر 



لثاين فممنوع ألنه قد يتعارض عند اجملتهد شيئان ولو جرى مل يكن املتعادالن متعادلني هذا خلف وإن كان على ا
يعتقد أهنما دليالن يقينيان ويعجز عن القدح يف أحدمها وإن كان بطالن أحدمها يف نفس األمر وإن كان كذلك 

فنحن نقول جيوز تطرق الترجيح إليها بناء على هذا التعارض بالنظر يف أحوال املقدمات وأحوال التركيب ويرجح 
  مات والتراكيب وهذا طريق يقبله العقل وال يدفعه ما ذكرمت بقلة املقا

قال مسألة إذا تعارض دليالن فالعمل هبما من وجه أوىل بأن يتبعض احلكم فيثبت البعض أو يتعدد فيثبت بعضها أو 
ه مث يعم فيوزع كقوله عليه السالم أال أخربكم خبرب الشهود فقيل نعم فقال أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد وقول

يفشو الكذب حىت يشهد الرجل قبل أن يستشهد فيحمل األول على حق اهللا تعاىل والثاين على حقنا ش إمنا يرجح 
  أحد الدليلني على اآلخر إذا مل ميكن 

العمل بكل واحد منهما فإن أمكن ولو من وجه دون وجه فال يصار إىل الترجيح بل يصار إىل ذلك ألنه أوىل من 
اآلخر إذ فيه أعمال الدليلني واألعمال أوىل من اإلمهال مث العمل بكل واحد منهما يكون على  العمل باحدمها دون

  ثالثة أنواع 
أحدها أن يتبعض حكم كل واحد من الدليلني بأن يكون قابال للتبعيض فيبعض بأن يثبت بعضه دون بعض وعرب 

ني تداعياها وهي يف يدمها فإهنا تقسم بينهما نصفني اإلمام عن هذا النوع باالشتراك والتوزيع ومن أمثلته دار بني اثن
  ألن ثبوت املالك قابل للتبعيض فيتبعض ومنها إذ تعارضت البينتان يف امللك على قول القسمة 

الثاين أن يتعدد حكم كل واحد من الدليلني أي يقتضي كل واحد من الدليلني أحكاما متعددة فيحمل واحد منهما 
مثاله ما روي أن إعرابيا جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين رأيت اهلالل فقال على بعض تلك األحكام و

أتشهد أن ال إله إال اهللا قال نعم قال أتشهد أن حممدا رسول اهللا قال نعم قال فأذن يف الناس يا بالل فليصوموا غدا 
م وحلول الدين املؤجل ووقوع الطالق فهذا اخلرب يقتضي ثبوت رمضان بشهادة الواحد ويترتب عليه وجوب الصو

والعتاق املعلقني به وهو معارض للقياس فإنه يقتضي عدم ثبوته بقول الواحد كما يف سائر الشهور ويترتب على 
عدم ثبوته عدم ترتب شيء مما ذكرناه فيحمل األول على وجوب الصوم والقياس على عدم حلول األجل والطالق 

اضي احلسني والبغوي لكن قال الرافعي لو قال قائل هال يثبت ذلك ضمنا كما سبق والعتاق وهذا قد صرح به الق
نظريه ال حرج إىل الفرق والذي سبق أنا إذا قلنا بالقول الصحيح وضمنا بقول الواحد مل ير اهلالل بعد ثالثني 

املذهب الصحيح  أفطرنا على أحد الوجهني وإن كنا ال نفطر بقول واحد ابتداء وال يثبت به هالل شوال على
وذلك ألنه جيوز أن يثبت الشيء ضمنا مبا ال يثبت به أصال ومقصودا أال ترى أن النسب واملرياث ال يثبتان بشهادة 

  النساء ويثبتان ضمنا 

للوالدة إذا شهدن عليها وفرق ابن الرافعة بأن النسب واملرياث وكذا اإلفطار عقيب الثالثني الزم للمشهود فال 
نفكة عن النسب واملرياث وال صوم ثالثني يوما بوصف كوهنا منفكة عن الفطر بعدها والدين والطالق يعقل والدة م

  والعتاق ليس يلزم استهالك الشهر ويعقل انفكاكه عنه قال وقد أشار إىل مثله ابن الصباغ 
ل واحد منهما على الثالث أن يكون كل واحد من الدليلني عاما أي مثبت احلكم يف موارد متعددة فتوزع وحيمل ك

بعض أفراده ومثاله ما روي عن زيد ابن خالد اجلهين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أال أخربكم خبرب 
الشهداء الذي يأيت بشهادته قبل أن يسأهلا رواه مسلم وهذا لفظه وهو معىن اللفظ الذي أورده املصنف وروى 

شوا الكذب فيشهد الرجل قبل أن يستشهد وهذا اللفظ ال أعرفه املصنف من قوله صلى اهللا عليه و سلم مث يف



ولكن يف الصحيحني عن عمران ابن حصني رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري القرون 
قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث إن من بعدهم قوما ما يشهدون وال يستشهدون احلديث فيحمل األول على 
حقوق اهللا تعاىل والثاين على حقوق العباد ومن أمثلته أيضا قوله صلى اهللا عليه و سلم من مل جيمع الصيام قبل الفجر 

  فال صيام له مع ما روي 

أنه صلى اهللا عليه و سلم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول هل من غداء فإن قالوا ال قال إين صائم ويروى أين 
ول وإن كان عاما يف كل صوم على صوم الفرض وحيمل الثاين على صوم النفل ومنها إذن اصوم فيقتصر على األ

قوله تعاىل اقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم مع قوله يف آية أخرى حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون فظاهر 
الكفار من غري فصل  األوىل وضع السيف فيهم حىت ينفقوا وظاهر اآلية الثانية يقتضي جواز أخذ اجلزية من أصناف

وقال عليه السالم خذوا من كل حامل دينارا وقال أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا احلديث وظاهر 
هذا أن اجلزية ال تؤخذ وأن ليس بيننا وبني الكفار إال السيف أو اإلسالم فيجمع بني الظاهرين ويأخذ اجلزية من 

السيف فيمن ليس متمسكا بكتاب وال يشبه كتاب الظاهر اآلية الواردة يف القتل أهل الكتاب بآية اجلزية ويضع 
وأعلم أن بعض الفقهاء زعم أن هذا يتضمن استعمال مقتضى كل واحد من الدليلني ورأى هذا اجلمع مستقال 

خارج على ذلك بنفسه غري حمتاج إىل إقامة دليل قال إمام احلرمني وهذا مردود عند األصوليني بل ال بد من دليل 
  وأما أن جيعل أحدمها دليال يف ختصيص الثاين والثاين يف ختصيص األول فهذا ما ال سبيل إليه 

  قال مسألة إذا تعارض نصان وتساويا يف القوة والعموم وعلم املتأخر فهو ناسخ وإن جهل فالتساقط أو الترجيح 
  ش النصان املتعارضان على ضربني 

يف القوة باشتراكهما يف العلم أو الظن ويف العموم بأن يصدق كل منهما على ما يصدق األول أن يكونا متساويني 
  عليه اآلخر وله ثالثة أحوال 

  أوهلا أن يتأخر ورود أحدمها عن اآلخر ويكون معروفا بعينه فينسخ 

د من جيوز النسخ عند املتأخر املتقدم سواء كانا معلومني أو مظنونني آيتني أم خربين أم أحدمها آية واآلخر خربا عن
اختالف اجلنس وأما من مينعه فيمتنع عنده النسخ يف هذا القسم اآلخري وهذا إذا كان حكم املتقدم قابال للنسخ أما 
إذا مل يقبل النسخ ومل يذكره يف الكتاب كصفات اهللا تعاىل فإن كانا معلومني قال اإلمام فيتساقطان وجيب الرجوع 

النقشواين بأن املدلول إن مل يقبل النسخ ميتنع العمل باملتأخر فال يعارض املتقدم بل  إىل دليل آخر واعترض عليها
جيب أعمال املتقدم كما كان قبل ورود املتأخر وإن كانا مظنونني طلب الترجيح ولو كان الدليلني خاصني 

  فحكمهما حكم املتساويني يف القوة والعموم من غري فرق ومل يذكر املصنف ذلك 
أن جيهل املتأخر منهما فإن كانا معلومني فيتساقطان ويرجع إىل غريمها ألنه جيوز يف كل واحد منهما أن  وثانيها

يكون هو املتأخر وإن كانا مظنونني بعني الترجيح وإىل هذا أشار املصنف بقوله وإن جهل فالتساقط أي فيما إذا كانا 
  معلومني أو الترجيح أي فيما إذا كانا مظنونني 

ا أن يعلم مقارنتهما ومل يذكره يف الكتاب فإن كانا معلومني فقد قال اإلمام أن أمكن التخيري بينهما تعني وثالثهم
القول به فإنه إذا تعذر اجلمع مل يبق إال التخيري وال جيوز أن يرجح أحدمها على اآلخر بقوة اإلسناد ملا عرفت أن 

ا يرجع إىل احلكم حنو كون أحدمها حاضرا أو مثبتا حكما العلوم ال تقبل الترجيح قال قال وال جيوز الترجيح مب
شرعيا ألنه يقتضي طرح املعلوم بالكلية هو غري جائز انتهى ومل يذكر حكم القسم اآلخر وهو عدم إمكان التخيري 



  بينهما وإن كانا مظنونني تعني الترجيح فيعمل باألقوى فإن تساويا يف القوة قال اإلمام فالتخيري 
  ان أحدمها قطعيا أو أخص مطلقا عمل به وإن ختصص بوجه طلب الترجيح قال وإن ك

  ش الضرب الثاين أن ال يتساويا يف القوة والعموم مجيعا فأما 

يتساويا يف العموم ومل يتساويا يف القوة أو عكسه أو مل حيصل بينهما تساو ال يف العموم وال يف القوة فهذه أحوال 
  ثالثة 

وم واخلصوص مع عدم التساوي يف القوة بأن يكون أحدمها قطعيا واآلخر فيعمل بالقطعي أوهلا التساوي يف العم
سواء أعلم تقدم أحدمها على اآلخر أم مل يعلم وسواء تقدم القطعي أم الظين وهذا اإلطالق يشمل ما إذا كان 

  املقطوع عاما واملظنون خاصا والصحيح أن املظنون خيصص املقطوع كما سبق يف التخصيص 
وثانيهما أن يتساويا يف القوة مع التساوي يف العموم واخلصوص بأن يكونا قطعيني أو ظنيني أو يكونا عامني لكن 

أحدمها أعم من اآلخر إما مطلقا أو من وجه أو يكون خاصني فإن كانا عامني أو كان أحدمها أعم من اآلخر مطلقا 
تقدم أحدمها عملي اآلخر أم مل يعلم املهم إال أن يعلم  عمل باألخص سوء كانا قطعني من وجه السند أم ظنيني علم

تقدم األعم وورود األخص بعد العمل به فإن األخص حينئذ يكون تاركا له فيما تناوله األخص ال ختصصا المتناع 
تأخري البيان عن وقت العمل وإن كان أحدمها أعم من اآلخر من وجه وأخص من وجه كقوله تعاىل وأن جتمعوا بني 

ختني مع قوله أو ما ملكت أميانكم فيصار إىل الترجيح بينهما سواء كانا قطعيني أم ظنيني لكن ال ميكن الترجيح األ
يف القطعيني بقوة اإلسناد بل يرجح بكون حكم أحدمها حظرا واآلخر إباحة وأن يكون أحدمها شرعيا واآلخر عقليا 

  وة اإلسناد أو مثبتا واآلخر نافيا وحنو ذلك ويف الظنيني يرجح بق
وثالثهما أن ال حيصل بينهما تساو ال يف العموم واخلصوص وال يف القوة فإن اختلفا يف كل واحد من هذين بأن 

يكون أحدمها قطعيا واآلخر ظنيا ومها عامان ولكن أحدمها أعم من اآلخر مطلقا أو من وجه أو خاصان فإن كانا 
  عي إال إذا كان القطعي هو عامني أو أحدمها أعم من اآلخر مطلقا عمل بالقط

األعم فإنه خيص بالظين عند األكثرين وإن كان أحدمها أعم من اآلخر من وجه صري إىل الترجيح فإنه قد يترجح 
الظين مبا يتضمنه احلكم من كونه حظرا أو نفيا أو غري ذلك سواء علم تأخر القطعي عن الظين أم تقدمه أم جهل 

  مل بالقطعي مطلقا احلال وأما إن كانا خاصني فالع
قال مسألة قد يرجح بكثرة األدلة ألن الظنيني أقوى قيل يقدم اخلرب على األقيسة قلنا إن احتد أصلها فمتحدة وإال 

  فممنوع 
ش ذهب الشافعي ومالك إىل أنه جيوز الترجيح بكثرة األدلة واخلالف مع احلنفية واستدل املصنف بأن كل واحد 

ر الظن املستفاد من صاحبه والظنان أقوى من الظن الواحد فيعمل باألقوى لكونه أقرب من الدليلني يفيد ظنا مغاي
إىل القطع كما رجحنا الكتاب على السنة والسنة على اإلمجاع واإلمجاع على القياس فإن قلت الفرق بني الترجيح 

عليه يف حمل واحد خبالف  بكثرة األدلة والترجيح بالقوة والوصف الذي يعود إليه أن الزيادة حصلت مع املزيد
  الترجيح بقوة األدلة قلت هذا ضعيف ألنه ال أثر لذلك 

واحتج اخلصم بأن كثرة األدلة لو كانت سببا للرجحان لكانت األقيسة املتعددة مقدمة على خرب الواحد إذا 
ما روى من  عارضها وليس األمر كذلك وأجاب بأن أصل تلك األقيسة إن كان متحدا وهذا كما قيل يف معارضة

قوله عليه السالم أحلت لنا ميتتان السمك واجلراد السمك امليت حرام قياسا على الغنم امليتة وعلى الطائر امليت 



والبقر واإلبل واخليل جبامع املوت يف كل ذلك فتلك األقيسة حينئذ تكون أيضا متحدة واحدا وتكون قياسا واحدا 
تتغاير إال أن يعلل حكم األصل يف قياس منها بعلة أخرى وتعليل احلكم ال أقيسة متعددة لوحدة اجلامع فإهنا ال 

بعلتني خمتلفتني ممنوع على ما سلف فيكون احلق من تلك األقيسة واحدا وإذا قدمنا عليها اخلرب مل يكن قد قدمناه 
  إال على دليل واحد وإن مل يكن أصلها متحدا بل متعددا فال نسلم تقدمي خرب الواحد عليها 

ا أجاب املصنف تبعا لإلمام واحلق ان خرب الواحد مقدم على األقيسة وإن تعددت أصوهلا ما مل تصل إىل القطع كذ
وال يفرض اللبيب صورة حتصل فيها من األقيسة ظن يفوق الظن احلاصل فيها من خرب الواحد ونقول هال رجحت 

  خصوصية إذ ذاك لتعدد األقيسة بل لقوة الظن  أرجح الظنني ألنه ال جتد ذلك إال والقياس جلي مقدم دون ريب وال
وقد ذكر اإلمام أن من صور املسألة ترجيح أحد اخلربين على اآلخر بكثرة الرواة ولكن وافق يف هذا الفرع بني 

املخالفني يف املسألة وال شك أن اخلالف فيه أضعف وقد نقله إمام احلرمني عن بعض املعتزلة وقال الذي ذهب إليه 
الترجيح بكثرة العدد مث نقل أن القاضي قال ما أرى تقدمي اخلرب بكثرة الرواة قطعيا والوجه فيه أن  األكثرون

اجملتهدين إذا مل جيدوا متمسكا إال اخلربين واستوى رواهتما يف العدالة والثقة وزاد أحدمها بعدد الرواة فالعمل به قال 
معني هبذه الصفة مل يعطلوا الواقعة بل كانوا يقدمون هذه قال وهذا قطعي ألنا نعلم أن الصحابة ملا تعارض هلم خرب 

وأما إذا كان يف املسألة قياس وخربان متعارضان كثرة رواة أحدمها فاملسألة اآلن ظنية وهذا الذي ذكره القاضي 
عنها حق ويشبه أن ال يكون حمل اخلالف إال يف الصورة اليت جعلها ظنية فإنه كما ذكر قد يقال فيها بالنزول 

والتمسك بالقياس وقد يظن أن الصحابة كانوا يقدمون اخلرب الكثري الرواة ويضربون عن القياس فاخلالف يف هذه 
الصورة منتجه وأما يف األوىل فال مساغ له نعم إذا اجتمع مزية الثقة وقوة العدد بأن روى أحد اخلربين ثقة وروى 

   الثقة والعدالة فهذه صورة أخرى اآلخر مجع ال يبلغ أحدهم مبلغ راوي اخلرب إال يف
وقد اعترب بعض أهل احلديث مزيد العدد وبعضهم مزيد الثقة قال إمام احلرمني واملسألة ال تبلغ مبلغ القطع والغالب 
على الظن التعلق مبزية الثقة فإن الذي يغلب على الظن أن الصديق رضوان اهللا عليه لو روى خربا وروى مجع على 

اب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمجعني يؤثرون رواية الصديق انتهى وأبلغ قول يف ذلك ما خالفه لكان أصح
ذكره الغزايل من أن االعتماد يف ذلك ما غلب على ظن اجملتهد فإن الكثرة وإن قوة الظن فرب عدل أقوى يف 

  النفس من عدلني وخيتلف 

رضوان اهللا عليه فألن الظن احلاصل خبربه أقوى من ذلك باختالف األحوال والرواة وأما تقدمي خرب الصديق 
احلاصل خبرب اجلمع الكثري وقد ال يتأتى ذلك يف غريه ومن صور مسألة الكتاب أيضا إذا انضم إىل أحد اخلربين 

قياس والذي ارتضاه الشافعي رضي اهللا عنه تقدمي احلديث الذي وافقه القياس ألن الترجيح جيوز مبا يوجب تغليب 
لوحيا مع أن جمرد التلويح ال يستقل دليال كان اعتضد أحد اخلربين مبا يستقل دليال فألن يكون مرجحا أوىل الظن ت

وقال القاضي يتساقط اخلربان ويرجع إىل القياس واملسلكان مفيضان إىل موافقة حكم القياس ولكن الشافعي رضي 
قاضي يعمل بالقياس ويسقط اخلربين مستدال بأن اخلرب اهللا عنه يرى متعلق احلكم باخلرب املرجح مبوافقة القياس وال

مقدم على القياس ويستحيل تقدمي خرب على خرب مبا يسقط اخلرب وما يقدم على القياس إذا خالفه فهو مقدم عليه إذا 
 إذا مل وافقه وقال إمام احلرمني القول عندي يف ذلك ال يبلغ مبلغ اإلفادة وملن نصر الشافعي أن يقول إمنا يقدم اخلرب

يعارضه خرب فإذا تعارضا افتقر أحدمها إىل التأكيد مبا يغلب على الظن قلت ويناظر هذا خلالف الذي ذكره 
األصحاب يف البيتني إذا تعارضا ومع أحدمها يد فإن احلكم لذات اليد ولكن هل القضاء للداخل باليد أم بالبينة 



هل يشترط أن خيلف الداخل مع بينته ليقضي له فيه وجهان أو  املرجحة باليد اختلفوا فيه وينبين على اخلالف أنه
  قوالن أصحهما ال كما ال خيلف اخلارج مع بينته 

  قال الباب الثالث يف ترجيح األخبار وهو على وجوه 
األول حبال الراوي فريجح بكثرة الرواة وقلة الوسائط وفقه الراوي علمه بالعربية وأفضليته وحسن اعتقاده وكونه 

ب الواقعة وجليس احملدثني وخمتربا مث معدال بالعمل على روايته وبكثرة املزكني وحبثهم وعلمهم وحفظه وزيادة صاح
  ضبطه ولو أللفاظه عليه السالم ودوام عقله وشهرة نسبه وعدم التباس امسه وتآخو إسالمه 

لل بسبب الرواة وأما التعارض يف ش أعلم أن تعارض األخبار إمنا يقع بالنسبة إىل ظن اجملتهد أو مبا حيصل من خ
نفس األمر بني حديثني صح صدورمها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فهو أمر معاذ اهللا أن يقع وألجل ذلك قال 

  اإلمام أبو 

بكر بن خزمية رضي اهللا عنه ال أعرف أنه روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثان بإسنادين صحيحني 
  عنده فليأت به حىت أولف بينهما إذا عرفت هذا فنقول ترجيح األخبار على سبعة أوجه  متضادين فمن كان

األول حبسب حال الرواة وذلك باعتبارات أوهلا بكثرة الرواة وقد مر هذا آنفا مثاله لو قال احلنفي ال جيوز رفع 
النيب صلى اهللا عليه و سلم كان اليدين يف الركوع وعند الرفع منه ملا روى إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن 

يرفع يديه عند تكبرية االفتتاح مث ال يعود فيقول راوي ابن عمر أنه صلى اهللا عليه و سلم كان يرفع يديه إذا افتتح 
الصالة وإذا كرب للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وروى رفع اليدين كما روى ابن عمر وآيل 

دي يف عشرة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منهم أبو قتادة وأبو سعد بن حجر وأبو محيد الساع
وسهل بن سعد وحممد ابن مسلمة ورواه أيضا أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وأنس بن 

أنا قد نذكر املثال مالك وجابر بن عبد اهللا وابن الزبري وأبو هريرة ومجع بلغ عددهم ثالثا وأربعني صحابيا وأعلم 
الواحد للحكم وهو يصلح مثاال ألحكام كثرية وأنا قد مثلنا ملا اشتمل عليه من ضرب من الترجيح وأن عارضه 

أقوى منه أو ساعده فال يضرنا ذلك وهنا ليس مستندنا جمرد لكثرة بل والعلل املذكورة فيما رواه القوم مما ليس من 
  غرض الشرح التطويل بذكره 

قلة الوسائط وعلو اإلسناد الحتمال الغلط واخلطأ فيما قلت وسائطه أقل وما برحت احلفاظ اجلهابذة تطلب الثاين ب
علو اإلسناد وتفتخر به وتركب القفار وتنادي عند الديار يف حتصيله ومن أمثلته أن يقول احلنفي اإلقامة مثىن 

أبا حمذورة حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  كاألذان ملا روى عامر األحول عن مكحول أن أبا حمرييز حدثه أن
سلم علمه األذان وعلمه اإلقامة احلديث وذكر فيه اإلقامة مثىن مثىن فيقول الشافعي بل هو فرادى ملا روى خالد 

  احلذاء عن أيب قالبة عن أنس بن مالك قال مر بالال أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة 
رأيت وبينه وبني النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه ثالثة وخالد وعامر متعاصران وهذا احلديث من حديث خالد كما 

  روى عنهما شعبة 

الثالث بفقه الراوي سواء كانت الرواية باملعىن أم باللفظ ومنهم من قال إن روي باللفظ فال يرجح بذلك واحلق ما 
ع ما ال جيوز إجراؤه على ظاهره حبث عنه والطلع ذكرناه ألن للفقيه مرتبة التميز بني ما جيوز وما ال جيوز فإذا مس

  على ما يزول به اإلشكال خبالف اجلاهل 
وحكى علي بن خشرم قال قال لنا وكيع أي اإلسنادين أحب إليكم األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا أو سفيان 



فقال يا سبحان اهللا األعمش  عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا فقلنا األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا
شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان فقيه ومنصور فقيه وإبراهيم فقيه وعلقمة فقيه وحديث يتداوله الفقهاء خري من 

  حديث يتداوله الشيوخ 
ن الرابع بعلم الراوي بالعربية ألن العامل هبا ميكنه التحفظ عن مواقع الزلل فكان الوثوق بروايته أكرب قال اإلمام وميك
  أن يقال هو مرجوح ألن العامل هبا يعتمد على معرفته فال يبالغ يف احلفظ واجلاهل هبا يكون خائفا فيبالغ يف احلفظ 

اخلامس األفضلية ألن الوثوق بقول األعلم أمت فيقدم رواية اخللفاء األربعة يف رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع 
  منه على رواية ابن مسعود 

قاد الراوي رواية غري املبتدع أوىل من رواية املبتدع ولقائل أن يقول إذا كانت بدعته بذهابه إىل السادس حسن اعت
أن الكذب كفر أو كبرية ألن ظن صدقه أغلب ولكن الذي جزم به األكثرون ما قلناه ومثاله إذا قيل صوم الدهر 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من صام الدهر سنة كما اختاره الغزايل ملا روى إبراهيم بن أيب حيىي بسنده أن رسول 
كله فقد وهب نفسه هللا فيجب من يقول بأنه مكروه كصاحب التهذيب وغريه بأنه روي أن النيب صلى اهللا عليه و 

سلم قال لعبد اهللا بن عمرو ال صام من صام الدهر صوم ثالثة أيام من كل شهر صوم الدهر وبأنه روي أنه عليه 
  يام الدهر واحلديث الذي أورده اخلصم السالم هنى عن ص

ال يعارض هذين احلديثني ألن إبراهيم بن حيىي وإن سلمنا أنه ثقة كما قاله الشافعي وابن األصبهاين وابن عقده وابن 
  عدي إال أنه كان مبتدعا قال البخاري كان يرى القدر وكان جهميا 

ذا رجح الشافعي رضي اهللا عنه خرب أيب رافع على خرب السابع كون الراوي صاحب الواقعة ألنه أعرف بالقصة وهب
ابن عباس يف تزويج ميمونة أنه صلى اهللا عليه و سلم نكحها وهو حمرم ألن أبا رافع كان السفري يف ذلك فكان 

أعرف بالقصة كذا قيل واحلق ان هذا من باب الترجيح بكون أحد الروايتني مباشر ملا رواه وهو قسم آخر فصله 
غريه عن هذا بل مثال هذا قول ميمونة تزوجت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن حالالن فتقدم اآلمدي و

  على رواية ابن عباس وقد خالف يف هذا اجلرجاين من أصحاب أيب حنيفة 
الثامن بكون الراوي جليس احملدثني أو أكثر جمالسته من الراوي اآلخر ألنه أقرب إىل معرفة ما يعتور الرواية 

يداخلها من اخللل وميكن أن ميثل هذا برواية عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدا و
وهكذا رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وروى األسود بن زيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا فحديث 

  حلديث شفاها داخل الستر عروة القاسم عن خالتهما أوىل جملالستهما هلا ومساعهما منها ا
التاسع بكون الراوي خمتربا فريجح املعدل باملمارسة واالختبار على من عرفت عدالته بالتزكية أو برواية من ال 

  يروي من غري العدل ألن اخلرب أضعف من املعاينة 
ح على الذي يكون العاشر بكون الراوي معدال بالعمل على روايته أي يكون ثبوت عدالته بعمل من روى عنه فريج

  رواية معدال بغري ذلك وقد أتى صاحب الكتاب بقوله مث معدال ليفهم أن التعديل باالختيار مقدم على هذا الضرب 

فاملراتب ثالثة التعديل باالختيار مث بالعمل مث بغري ذلك ولقائل أن يقول إن أردمت بغري ذلك صريح القول يف التزكية 
أرجح منها كيف وقد اختل يف كوهنا تعديال وجزم هبذا اآلمدي وغريه وقالوا يرجح فال نسلم أن التعديل بالعمل 

  صريح املقال يف التزكية على العمل بروايته واحلكم بشهادته 
احلادي عشر كثرة املزكني للراوي وقد سبق ما يناظره ومن أمثلته حديث بسرة بنت صفوان يف مس الذكر مع ما 



رة رواه مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عروة يعارضه من حديث طلق فحديث بس
ابن الزبري وليس فيهم إال من هو متفق على عدالته وأما رواة احلديث طلق فقد قل مزكوهم بل اختلف يف عدالتهم 

  فاملصرب إىل حديث بسرة أوىل 
  هلم حينئذ الثاين عشر كثرة حبث املزكني عن أحوال الناس لزيادة الثقة بقو

  الثالث عشر كثرة علمهم ألن كثرة العلم تؤدي إىل الصواب 
الرابع عشر حفظ الراوي وقد أطلقه يف الكتاب وهو حيمل أمرين كالمها حق معترب أحدمها أن يكون قد لفظ 

حتمال قلت احلديث واعتمد اآلخر على املكتوب فاحلافظ أوىل ملا لعله يعتور اخلط من نقص وتغيري قال اإلمام وفيه ا
وهو احتمال بعيد وقد ذهب بعض العلماء إىل أنه ال حيتج برواية من يعول على كتابته قال أشهب سئل مالك 

أيؤخذ ممن ال حيفظ وهو ثقة صحيح األحاديث فقال ال يؤخذ عنه أخاف أن يزاد يف كتبه بالليل وعن هشيم من مل 
م بكتاب كأنه سجل مكاتب وثانيهما أن يكون حيفظ احلديث فليس هو أوىل من أصحاب احلديث جييء أحده

أحدمها أكثر حفظا فإن روايته راجحة على من كان نسيانه أكثر وسيأيت على األثر مثال هذا يف حديثي شعبة 
وإمساعيل بن عياش قال شبعة أحفظ منه بال ريب ومن أمثلته أيضا احتجاجا على أن املسح يتأقت بيوم وليلة للمقيم 

اهلن للمسافر حبديث عاصم عن ذر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال فسألته عن املسح على وثالثة أيام ولي
  اخلفني فقال كنا نكون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيأمرنا أن ال ننزع اخفافنا ثالثة أيام إال من 

قد تكلم يف حفظ عاصم بن أيب جنابة ال من غائط وبول ونوم فإن للخصم يف املسألة وهو مالك رمحه اهللا أن يقول 
النجود قال العقيلي مل يكن فيه إال سوء احلفظ وقال الدارقطين يف حفظه شيء فلريجح عليه حديث أنس أن النيب 

صلى اهللا عليه و سلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما وال خيلعهما إن شاء إال من 
  جنابة 

الراوي وشدة اعتنائه فلريجح من كان أشد اعتناء به وأكثر اهتماما ولو كان ذلك  اخلامس عشر زيادة ضبط
الضبط أللفاظ الرسول بأن يكون أكثر حرصا على مراعاة كالمه وحروفه ألنه حينئذ يكون أقرب إىل الرواية 

من غري السبيلني ال باللفظ وقد تقدم أهنا راجحة على الرواية باملعىن ومن أمثلته احتجاجا على أن الدم اخلارج 
ينقض الوضوء مبا رواه شعبة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال 
وضوء إال من صوت أو ريح فإن عارضه اخلصم مبا روى إمساعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن 

ته فليذهب فليتوضأ مث لينب على صالته قلنا ليس إمساعيل كشعبة يف عائشة مرفوعا من قاء أو رعن فأحدث يف صال
  الضبط كيف ال وشعبة أمري املؤمنني يف احلديث وابن عياش خلط على املدنيني 

السادس عشر بدوام عقل الراوي فريجح رواية دائم العقل على من اختلط آونة من عمره ومل يعرف أنه روى اخلرب 
  ل اختالطه حالة سالمة العقل أو حا

السابع عشر شهرة الراوي بالعدالة والثقة فريجح رواية املشهور على اخلامل ألن الدين كما مينع من الكذب كذلك 
  الشهرة واملنصب ومن أمثلته يف 

مسألة القهقة من أحاديثنا رواية شعبة عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال 
صوت أو ريح فال يعارضه اخلصم برواية بقية عن حممد اخلزاعي عن احلسن بن عمران بن حصني أن  وضوء إال من

النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل ضحك أعد وضؤك فإن حممد اخلزاعي ليس مشهورا بل هو من جمهويل 



وابن شعبة من األئمة مشايخ بقية واخلصم وإن احتج به على قاعدته يف العمل خبرب اجملهول لكنه غري مشهور 
  املشهورين العظماء 

  الثامن عشر بشهرة نسبه فإن من ليس مبشهور النسب قد يشاركه ضعيف يف االسم 
التاسع عشر بعد التباس امسه فريجح رواية من ال يلتبس امسه باسم غريه على رواية من يلتبس امسه باسم غريه من 

ضان يف أحدمها حممد بن جرير الطربي أبو جعفر اإلمام املشهور ويف الضعفاء ومن أمثلته أنه لو وقع إسنادان متعار
اآلخر ثقة مثله يف العلم والعدالة وصفات الترجيح لقلنا اإلسناد الذي فيه حممد بن جرير مرجوع اللتباس امسه 
قال  مبحمد بن جرير بن رستم بن جعفر الطربي وكذلك وقع الغلط لبعض األئمة فنقل على ابن حجر اإلمام أنه

بوجوب املسح على الرجلني بدل غسلهما وإمنا القائل بذلك ابن جرير هذا وهو رافضي وكذلك الليث بن سعد 
  اإلمام املشهور مع الليث بن سعد النصييب أحد الضعفاء 

العشرون بتأخر إسالمه فريجح رواية من تأخر إسالمه على رواية من تقدم إسالمه ألن تأخر اإلسالم دليل على 
ه أخريا هكذا نطق به املصنف وصرح به الشيخ أبو إسحاق يف شرح اللمع وهو حق مستقبل وجزم اآلمدي روايت

بعكسه معتال بعراقة املتقدم يف اإلسالم ومعرفته وليس بشيء وقال اإلمام األوىل أن يفصل ويقال املتقدم إذا كان 
  أخر فأما إذا مات املتقدم قبل إسالم املتأخر موجودا مع املتأخر مل مينع أن تكون روايته متأخرة عن رواية املت

وعلمنا أن أكثر رواه املتقدم على رواة املتأخر منها هنا حنكم بالرجحان ألن النادر يلحق بالغالب ولقائل أن يقول 
قولكم ال مينع أن تكون روايته متأخرة فيما إذا مل ميت قبله مسلما ولكن هي مشكوكة ورواية متأخر اإلسالم 

التأخر فلريجح على املشكوكة فيها وهلذا قال ابن عباس كنا نأخذ باألحدث فاألحدث من أمور رسول اهللا  مظنونة
صلى اهللا عليه و سلم ومن أمثلة الفصل قال الشافعي يف مسألة املس قيس بن طلق راوي حديث اخلصم وهو ممن 

ست سنني فرأينا إمكان النسخ متطرقا إىل ما تقدم إسالمه وأبو هريرة من رواة أحاديثنا وكان إسالمه بعد اهلجرة ب
  رواه قيس 

قال الثاين بوقت الرواية فريجح الراوي يف البلوغ على الراوي يف الصبا ويف البلوغ واملتحمل وقت البلوغ على 
  املتحمل يف الصبا وفيه أيضا 

إال يف صباه ألن البالغ أقرب إىل ش اخلرب الذي مل يرو به شيئا من األحاديث إال بلوغه راجح على خري من مل يروها 
الضبط ويرجح أيضا على خرب من روى البعض يف صباه والبعض يف بلوغه الحتمال أن يكون من مروياته يف الصغر 
قوله واحملتمل أن يرجح اخلرب الذي مل يتحمل رواية األحاديث إال يف زمن بلوغه على من مل يتحمل إال يف زمن صباه 

ويرجح هذا أيضا على من يتحمل البعض يف صباه والبعض يف بلوغه الحتمال أن يكون هذا قوله أو فيه أيضا أي 
اخلرب من األحاديث احملتملة يف الصغر وهلذا قدم ابن عمر روايته يف اإلفراد يف احلج على رواية أنس وقال إنه كان 

ى اهللا عليه و سلم يسيل علي صغريا وكنت أدخل على النساء وهن مكتشفات وأنا آخذ بزمام ناقة رسول اهللا صل
لعاهبا هكذا ينبغي تقرير ما يف الكتاب فال يعدل عنه وبه يتبني لك أن الكالم هنا يف حبثني أحدمها بوقت الرواية يف 

  زمن الصيب والثاين بوقت التحمل 
وي األصل ش قال الثالث بكيفية الرواية فريجح املتفق على رفعه واحملكي بسبب نزوله وبلفظه وما مل ينكره را

الترجيح بكيفية الرواية أقسام أوهلا ترجيح احلديث املتفق على كونه مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم على 
  املختلف يف كونه موقوفا ومن أمثلته أن عبادة ابن الصامت روى أنه صلى اهللا عليه و سلم قال ال صالة ملن مل 



متفق على رفعه دال على املأموم يقرأ خلف اإلمام فإن احتج اخلصم مبا يقرأ بفاحتة الكتاب وهو مدون يف الصحاح 
روى حيىي بن سالم قال ثنا مالك ابن أنس ثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

الك غري حيىي بن قال كل صالة ال يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إال أن تكون وراء اإلمام قلنا مل يرفعه عن م
سالم وهو يف املوطأ موقوف وقد قيل وهم حيىي بن سالم عن مالك يف رفعه ومل يتابع عليه وحيىي كثري الوهم وثانيها 

يرجح اخلرب الذي حكاه الراوي بسبب نزوله لزيادة االهتمام من حاكى سبب النزول مبعرفة ذلك احلكم وثالثا 
عناه أو املشكوك يف كونه مرويا باللفظ أو املعىن وينبغي أن يرجح املشكوك اخلرب املؤدى بلفظ مرجح على املروى مب

منه على ما علم أنه مروي باملعىن ومل أظفر حبديثني متعارضني أحدمها مروي باللفظ واآلخر باملعىن فأمثل به ورابعها 
قبلت على املختار فإن قلنا هبا  إذا أنكر األصل رواية الفرع عنه وجزم باإلنكار فرواية الفرع غري مقبولة وإن تردد

فاخلرب الذي مل ينكره األصل راجح على ما أنكره وقد اتبع املصنف اإلمام يف تعبريه براوي األصل والصواب زيادة 
ال يف الراوي أو حذفه بالكلية ومن أمثلة هذا الفصل أن سفيان بن عيينة روى عن عمر وعن أيب معبد عن ابن 

ء صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالتكبري قال عمرو بن دينار مث ذكرته أليب عباس قال كنت أعرف انقضا
معبد بعد فقال مل أحدثه قال عمرو وقد حدثه قال وكان من أصدق موايل ابن عباس قال الشافعي رضي اهللا عنه فإنه 

عفر حدثنا شعبة عن صدقة قال نسيه بعد ما حدثه إياه وهذا مثال ملا أنكره راوي األصل ومنها ما روى حممد بن ج
مسعت بن عمر وسأله رجل فقال إين أهللت هبما مجيعا قال لو كنت اعتمرت كان أحب إيل مث أمره فطاف بالبيت 

  وبالصفا واملروة قال وال حتل منها بشيء دون يوم النحر مث شعبة نسي هذا احلديث فقلت إنك 

مثال ملا مل ينكر ومنهم من كان يقول بعد ذلك حدثين فالن حدثتين به قال إن كنت حدثتك فهو كما حدثتك وهذا 
عين كما روى عبد العزيز بن حممد بن ربيعة بن عبد الرمحن بن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب 
ي صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد قال عبد العزيز فذكرت ذلك لسهيل فقال أخربين ربيعة وهو عند
ثقة أين حدثته إياه وال أحفظه قال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيال علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه 

وكان سهيل حيدثه عن ربيعة عن أبيه وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه قال حدثين ابين عين أن النيب صلى 
بن أيب عروبة حدثين بعض أصحايب عن ابن أيب معشر  اهللا عليه و سلم هنى أن جيعل فص اخلامت من غريه وقال سعيد

عن إبراهيم يف الرجل يقر بالولد مث ينفيه قال يالعن بكتاب اهللا عز و جل ويلزم الولد بقضاء رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم وقال جرير حدثنيه عن ابن جماهد عين وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال إمنا كره املنديل بعد 

  لوضوء ألن الوضوء يوزن ا
  وقد مجع احلافظ أبو بكر اخلطيب جزءا ضخما فمن حدث ونسي 

قال الرابع بوقت وروده فريجح املدنيات واملشعر بعلو شأن الرسول عليه السالم واملتضمن للتخفيف واملطلق على 
  متقدم التاريخ واملؤرخ بتاريخ مضيق واملتحمل يف اإلسالم 

ورود اخلرب أقساما ستة واإلمام قد ذكرها أيضا وقال هذه الوجوه يف الترجيح ضعيفة ش ذكر يف الترجيح بوقت 
أي إفادهتا للرجحان إفادة غري قوية ال مبعىن أن القول بإفادهتا الرجحان ضعيف يدل عليه قوله بعد ذلك وهي ال 

  تفيد إال خياال ضعيفا يف الرجحان 
نيات متأخرة عن اهلجرة واملكيات متقدمة عليها إال قليال والقليل أحدمها اخلرب املدين مرجح على املكي ألن املد

  ملحق بالكثري 
وثانيهما يرجح اخلرب الدال على علو شأن الرسول صلى اهللا عليه و سلم على ما ليس كذلك ألنه يدل على تأخره 



ول على علو الشأن فإن الزيادة العظمى يف علو شأنه وظهور أمره كانت يف آخر عمره وقال اإلمام إن دل األ
  والثاين على الضعف ظهر تقدمي 

األول على الثاين أما إذا مل يدل الثاين ال على القوة وال على الضعف فمن أين جيب تقدمي األول عليه واعترض عليه 
  بأن املشعر بعلو شأن الرسول معلوم التأخر أو مظنونة وما مل يشعر بذلك مشكوك فيه فلريجح األول 

املتضمن للتخفيف على املتضمن للتغليظ ألنه أظهر تأخرا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يغلظ  وثالثها يرجح
يف ابتداء أمره زجرا هلم عن عوائد اجلاهلية مث مال إىل التخفيف هكذا ذكره صاحب احلاصل واتبعه املصنف واحلق 

فشيئا وال يبدر بالتغليظ وهذا دأب الشرع خالفه فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم يرأف بالناس ويأخذهم شيئا 
يلوح مث يعرض مث يصرح والقرآن أكثره هكذا وانظر إىل آيات حترمي اخلمر وغريها وقد صرح اآلمدي مبا ذكرناه 

وقال احتمال تأخر التشديد أظهر وتبعه ابن احلاجب واإلمام ذكره على سبيل االحتمال بعد أن ضعف األول وحنن 
  كيف وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل أن احملرم مرجح على املبيح ال ريب عندنا فيه 

  ورابعها يرجح اخلرب املروي مطلقا على اخلرب املروي بتاريخ متقدم ألن املطلق أشبه باملتأخر 
وخامسها يرجح اخلرب املؤرخ بتاريخ مضيق أي من آخر عمره صلى اهللا عليه و سلم على املطلق ألنه أظهر تأخرا 

ح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا صلى جالسا فصلوا ومن أمثلته ص
جلوسا ولكن الشافعي تعلق جبلوس النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مرض موته واملقتدون به قيام ورآه وهذا من 

صحته قال إمام احلرمني ومن هذا القبيل أواخر أفعاله واحلديث الذي رويناه مطلق يغلب على الظن أنه كان قاله يف 
أخبار الدباغ مع ما رواه عبد اهللا بن عكيم اجلهين قال ورد علينا كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل وفاته 
بشهر أن ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب وأحاديث الدباغ كانت مطلقة غري مقيدة بتاريخ والغالب على الظن 

  بل هذا التاريخ ولكن الشافعي رد حديث جرياهنا ق

عبد اهللا ألنه كان حماال على الكتاب وناقل الكتاب ليس مبذكور فالتحق احلديث باملرسالت ومن وجوه العلل فيه 
أنه روي عن عبد اهللا بن عكيم من طريق أخرى قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  واه البخاري يف تارخيه وأبو حامت يف صحيحه كتب إليهم احلديث ر
وسادسها إذا حصل إسالم راويني معا كإسالم خالد وعمرو بن العاص رضي اهللا عنهما وعلم أن أحدمها حتمل 

  احلديث بعد إسالمه فريجح خبربه على اخلرب الذي ال يعلم هل حتمله اآلخر قبل اإلسالم أو بعده ألنه أظهر تأخرا 
  لفظ فريجع الفصيح ال األفصح واخلاص وغري املخصص واحلقيقة قال اخلامس بال

واألشبه هبا والشرعية مث العرفية واملستغين عن اإلضمار والدال على املراد من وجهني بغري واسطة واملويف إىل علة 
  احلكم واملذكور معه معارضة واملقرون بالتهديد 

للفظني مع ركاكة اآلخر ومن الناس من مل يقبل الركيك ش الترجيح حبسب اللفظ يقع بأمور األول فصاحة أحد ا
  واحلق قبوله ومحله على أن الراوي رواه بلفظ نفسه فإنه ال يشترط على الراوي باملعىن أن يأيت باملساوئ يف الفصاحة 

الثاين قال قوم يرجح األفصح على الفصيح ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان أفصح العرب فال ينطق بغري 
األفصح واحلق الذي جزم به يف الكتاب أنه ال يرجح به ألن البليغ قد يتكلم باألفصح وقد يتكلم بالفصيح ال سيما 

إذا كان مع ذوي لغة ال يعرفون سوى تلك اللفظة الفصيحة فإنه يقصد إفهامهم وقد روى عبد الرزاق عن عمر 



كعب بن عاصم األشعري قال مسعت رسول اهللا  عن الزهري عن صفوان بن عبد اهللا بن صفوان عن أم الدرداء عن
  صلى اهللا عليه و سلم يقول ليس من أم بر أم صيام يف أم سفر وارد ليس من الرب الصيام يف سفر فأتى 

  هبذه اللغة إذ خاطب هبا أهلها وهي لغة األشعريني يقبلون الالم ميما 
فصل رواية أيب هريرة رضي اهللا عنه يف الصحيحني أن الثالث يرجح اخلاص على العام ملا تقدم يف بابه ومن أمثلة ال

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علم رجال الصالة فقال كرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن وقد احتج به اخلصم 
ب على أن الفاحتة ال تتعني ولنا ما ثبت يف الصحيحني قوله صلى اهللا عليه و سلم ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتا

  ورواه الدارقطين ولفظه ال جتزى صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب وهو أظهر يف الداللة ألنه صريح يف نفي الصحة 
الرابع يقدم العام الذي مل خيصص على العام الذي نص واستدل عليه اإلمام بأن الذي دخله التخصيص قد أزيل عن 

عقل إذا كان الغالب أن كل خمصص وأنه ما من عام إال وقد خص متام مسماه واحلقيقة مقدمة على اجملاز ولقائل أن ي
فالعمل ملخصص أوىل ألنه التحق بالغالب فاطمأنت إليه النفس ومل ينتظر بعده تطرق التخصيص إليه خبالف الباقي 
على عمومه فإن النفس ال تستيقن ذلك واعترض اهلندي أيضا بأن املخصوص راجع من حيث كونه خاصا بالنسبة 

  ذلك العام الذي مل يدخله التخصيص واخلاص أوىل من العام  إىل
اخلامس تترجح احلقيقية على اجملاز لتبادرها إىل الذهن فتكون أظهر داللة من اجملاز وهذا إذا مل يكن اجملاز غالبا فإن 

من قولك فالن  غلب فقد سبق يف موضعه فإن قلت اجملاز املستعار أظهر داللة من احلقيقة فإن قولك فالن حبر أقوى
سخي قلت ليس املعىن قولنا أظهر داللة وأبلغ بل إن املتبادر فيها إىل الفهم أكثر كما عرفت وال نسلم أن االستعارة 
كذلك فضال عن أن تكون أظهر ولك أن تقول إذا ذكر اجملاز بدون قرينة معينة مقيدة بأن قيل ابتداء فالن حبر فهذا 

ذا على الكرم أظهر من قولنا سخي أو كرمي كما ذكرمت ألن مسيته بالبحر متردد اجلواب صحيح ألنه ليست داللة ه
بني علمه الغزير وكرمه الكثري فال يتعني الواحد منهما إال بقرينة وأما إذا وجدت أمه قرينة خمصصة معينة لذلك 

  املعىن اجملازي فاالستعارة كذلك أظهر داللة وذلك كقول 

  اب أو سهم يقوه باخلطاب فإن هلذا داللة ظاهرة أظهر وأقوى من قولك رأيت شجاعا القائل رأيت أسدا يرمي بالنش
السادس إذا تعارض خربان أو مل ميكن العمل بأحدمها إال بعد ارتكاب اجملاز وجماز أحدمها أشبه باحلقيقة من جماز 

  اآلخر فريجح على ما ليس كذلك وقد مر متثيله يف اجململ واملبني 
شتمل على احلقيقة الشرعية على املشتمل على العرفية أو اللغوية مث العرفية مقدمة على اللغوية كما السابع برجح امل
  عرفت يف مكانه 

  الثامن يرجح اخلرب املستغين عن اإلضمار يف الداللة على املفتقر إليه لكون اإلضمار على خالف األصل 
عليه من وجه واحد لقوة الظن احلاصل من األول بتعذر  التاسع يقدم اخلرب الدال على املراد من وجهني على الدال

  جهة الداللة 
العاشر يرجح اخلرب الدال على احلكم بغري وسط على ما يدل عليه بوسط لزيادة غلبة الظن بقلة الوسائط مثاله قوله 

الن نكاحها إذا صلى اهللا عليه و سلم أميا امرأة نكحت نفسها بغري إذن وليها فنكاحها باطل فإنه ال يدل على بط
نكحت نفسها بإذن وليها إال بواسطة اإلمجاع إذ يقال إذا بطل عدم اإلذن بطل باإلذن لعدم القائم بالفصل وقوله 

صلى اهللا عليه و سلم األمي أحق بنفسها من وليها يدل على صحة نكاحها إذا نكحت نفسها مطلقا من غري واسطة 
  فاحلديث الثاين أرجح من هذا الوجه 



ي عشر اخلرب املذكور مع لفظ موم إىل علته يرجح على ما ليس كذلك ألن االنقياد إليه أكثر من االنقياد إىل احلاد
املذكور بغري علة مثاله تقدمي قوله صلى اهللا عليه و سلم من بدل دينه فاقتلوه على ما روى هنيه صلى اهللا عليه و 

  مياء إىل أن العلة التبديل سلم عن قتل النساء والصبيان من جهة أن قوله من بدل إ
الثاين عشر املذكور مع معارضة أوىل مما ليس كذلك مثاله قوله عليه السالم كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها 

فريجح عليه اخلرب الدال على حترمي زيارة القبور أو على كراهيتها من غري ذكر معارض معه مثل لعن اهللا زوارات 
يح األول يقتضي النسخ مرة واحدة وترجيح الثاين يقتضي النسخ الثاين حينئذ األمر القبور وذلك ألن الترج

املذكور يف األول ونسخ األمر املذكور فيه النهي املخرب عنه فيكون مرجوحا ومن أمثلته أيضا رواية مجيلة بنت حميم 
ربوا فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و قالت كان ابن الزبري يرزقنا الثمر يف اجلهد فيمر علينا ابن عمر فيقول ال تقا

سلم هنى عن األقران مع رواية عطاء اخلراساين عن ابن بريدة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كنت هنيتكم 
عن اإلقران وإن اهللا قد أوسع عليكم اخلري فاقرنوا فهذا يدل على جواز إقران التمرتني فما فوقهما وهو صريح يف 

ولكن الشافعي رضي اهللا عنه نص على حترمي اإلقران بني التمرتني يف غري موضع وكأنه مل ير صحة  نسخ النهي عنه
  هذا اإلسناد 

الثالث عشر املعروف بنوع من التهديد يرجح ألن اقترانه به يدل على تأكد احلكم الذي تضمنه كقوله صلى اهللا 
  عليه و سلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم 

  و كان أحدمها زيادة متهيد وكذلك ل
قال السادس باحلكم فريجح املبقى حلكم األصل ألنه لو مل يتأخر عن الناقل مل يفدو احملرم عن املبيح لقوله صلى اهللا 
عليه و سلم ما اجتمع احلالل واحلرام إال وغلب احلرام احلالل واالحتياط ويعادل املوجب ومثبت الطالق والعتاق 

  د ونايف احلد ألنه ضرر لقوله صلى اهللا عليه و سلم أدرؤا احلدود بالشبهات ألن األصل عدم القي
ربين مقرر احلكم األصل والثاين ناقل فاجلمهور على ش الترجيح حبسب احلكم على وجوه األول إذا كان أحد اخل

أنه جيب ترجيح الناقل وذهب بعضهم واختاره اإلمام وبه جزم املصنف أنه جيب ترجيح املقرر مثاله خرب من روي 
عنه صلى اهللا عليه و سلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وخرب من روى قوله صلى اهللا عليه و سلم هل هو إال 

إن األول ناقل عن حكم األصل والثاين مقرر وكذلك خرب من روى أفطر احلاجم واحملجوم مع من بضعة منك ف
  روى أنه صلى اهللا عليه و سلم احتجم وهو صائم 

واحتج املصنف على ما ذهب إليه بأنه محل احلديث على ما ال يستفاد إال من الشرع أوىل من محله على ما يستفاد 
قدما على الناقل لكان واردا حيث ال حيتاج إليه ألنا يف ذلك الوقت نعرف ذلك بالعقل مبعرفته فلو جعلنا املبقى م

ولو قلنا أن املبقى ورد بعد الناقل لكان واردا حيث حيتاج إليه فكان احلكم بتأخره أوىل من احلكم بتقدمه عليه هذا 
اخلربين بالناقل يف زمان وباملقرر بعد ذلك تقريره وحاصله أنه خيتار تقدم الناقل وتأخر املقرر لكونه متضمنا للعمل ب

فإن كانت الصورة هكذا وهي أنه يقرر حكم الناقل مدة يف الشرع عند اجملتهد وعمل مبوجبه مث نقل له املقرر يف 
  الشرع ومل يعلم التاريخ فيما ذكره من االحتجاج والترجيح ظاهر 
يها ال يظن هبم املخالفة يف ذلك وأما إن كانت قال النقشواين لكن ليست هذه الصورة باليت فرض اخلالف وف

  الصورة على خالف ذلك وهو أن الثابت 



عند اجلمهور مقتضى الرباءة األصلية ونقل اخلربان املقرر والناقل فال يتأتى هذا االحتجاج إذ يلزم تعطيل الناقل 
ي يصري مستندا إليه ويصري شرعيا كذا بالكلية لعدم وقوع العمل به يف شيء من املدة خبالف املقرر فإن احلكم العقل

ذكره النقشواين ولقائل أن يقول يتساقط اخلربان بالتعارض ونرجح بالرباءة األصلية وال نقول إن احلكم العقلي 
صار شرعيا وال نرجح أحد اخلربين ملوافقته األصل كما هو قضية تقرير اإلمام واملصنف وحنمل قوهلم أن املقرر 

مبضمونه ثابت بالدليل العقلي الثاين ذهب األكثرون وبه جزم املصنف إىل ترجيح املقتضى راجح على أن العمل 
للتحرمي وقال آخرون بترجيح املقتضى اإلباحة ألن اإلباحة تستلزم نفي احلرج الذي هو األصل وحكاهم الشيخ أبو 

فيهما على وترية واحدة  إسحاق وجهني وذهب الغزايل إىل أهنما يستويان ألهنما حكمان شرعيان صدق الراوي
واحتج األولون بوجهني ذكرمها يف الكتاب أحدمها ما روي من قوله صلى اهللا عليه و سلم ما اجتمع احلالل 

واحلرام إال وغلب احلرام احلالل وهو حديث رواه ال أعرفه والثاين أن األخذ بالتحرمي احتاط ألن الفعل إن كان 
ا فال ضرر يف تركه وهذا ما اعتمد عليه الشيخ أبو إسحاق وهلذا إذا طلق حراما ففي ارتكابه ضرر وإن كان مباح

إحدى زوجتيه حرمتا إىل البيان ومن أمثلة الفصل روى أمحد بن حنبل بطريقني متصلني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
م عن النبيذ حالل و سلم قال ما أسكر كثريه فقليله حرام وروي الدارقطين بسنده سئل النيب صلى اهللا عليه و سل

وحرام قال حالل فريجح األول الثالث إذا ورد خربان مقتضى أحدمها التحرمي واآلخر اإلجياب فذهب املصنف إىل 
التسوية بينهما وإليه أشار بقوله ويعادل املوجب أي يعادل اخلرب احملرم يقتضي استحقاق العقاب على الفعل كتضمن 

املقتضى للتحرمي ألن احملرم يستدعي دفع املفسدة وهي أهم من جلب  املوجب العقاب على الترك ورجح آخرون
  املصلحة وبه جزم اآلمدي 

ومن أمثلة الفصل ما روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا الشهر تسع وعشرون 
ع فكان عبد اهللا إذا مضى من شعبان فال تصوموا حىت تروه وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم فاقدروا له قال ناف

تسع وعشرون يبعث من ينظر فإن رأى فذاك وإن مل يروا مل حيل دون منظره سحاب وال اقتران صبح مفطرا وإن 
  حال دون منظره سحاب أو اقتران صبح صائما 

يوم وهذا يستدل به من يقول بوجوب صوم يوم الشك ويعارضه خصمه مبا روي عن عمار بن ياسر من صام ال
الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم قال الترمذي حديث صحيح ومنها ما روي من قوله 
صلى اهللا عليه و سلم يف مايل اليتيم زكاة إذا يدل على أنه جيب على الوايل إخراجهما مع قوله صلى اهللا عليه و 

جتب حرم على الويل إخراجهما ألنه ال يتصرف إال سلم رفع القلم عن ثالث إذا يدل على عدم الوجوب وإذا مل 
باملصلحة والغبطة وذكر للقاضي أبو بكر يف خمتصر التقريب باختصار إمام احلرمني يف تعارض العلة املقتضية لإلجياب 
مع العلة املقتضية للندب أن بعضهم قدم اإلجياب قال ويف هذا نظر فإن الوجوب فيه قدر زائد على الندب واألصل 

  مه عد
الرابع إذا كان أحد اخلربين مثبتا للطالق أو العتاق وإال حزنا فيا له فمنهم من قدم املثبت على النايف ألن األصل 

عدم القيد أي قيد النكاح وقيد الرقبة فما دل على ثبوت الطالق أو العتاق فقد دل على زوال قيد النكاح أو ملك 
  زم به املصنف ومنهم من قدم النايف اليمني فكان موافقا لألصل فلريجح وهذا ما ج

لكونه على وفق الدليل املقتضى لصحة النكاح وإثبات ملك اليمني وهذا هو الصحيح عندي وقوهلم األصل عدم 
القيد ال يصح مع ثبوت وجوده فإن األصل بعد ثبوت وجوده إمنا هو بقاؤه ومنهم من سوى بينهما وجتري هذه 



والنايف يف خرب الطالق والعتاق أيضا كخرب بالل دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم األقوال يف تعارض اخلرب املثبت 
  البيت وصلى فيه وخرب أسامة مل يصل فيه 

ونقل إمام احلرمني هنا عن مجهور الفقهاء ترجيح اإلثبات مث قال وهو حيتاج إىل من يدل تفصيل عندنا فإن كان 
لى اهللا عليه و سلم مقتضاه النفي فال يرجح عن ذلك اللفظ املتضمن الذي ينقله الناقل إثبات لفظ عن رسول اهللا ص

لإلثبات ألن كل واحد من الراويني مثبت فيما ينقله ومثاله أن ينقل أحد الراويني أنه أباح شيئا وينقل اآلخر أنه قال 
م ألن الغفلة تتطرق إىل ال حيل وأما إذا نقل أحدمها قوال أو فعال ونقل اآلخر أنه مل يقله ومل يفعله فإلثبات مقد

املصغي املستمع وإن كان حمدثا والذهول عن بعض ما جيري أقرب من ختيل شيء مل جير له ذكر وهذا التفصيل حق 
  وال يتجه معه خالف يف احلالتني بل ينبغي محل كالم القائل باالستواء على احلالة األوىل 

سألة خالف نعم قد يقال يف احلالة الثانية بعدم ترجيح اإلثبات إذا والقائل بتقدمي اإلثبات على الثانية وال جيعل يف امل
كان النفي حمصورا كخرب أسامة فإن قوله مل يصل نفي حمصور يف وقت ميكن نفي الفعل فيه فهذا له احتمال اخلامس 

اهللا عليه و  ترجيح اخلرب النايف للحد على املوجب له خالفا لقوم واستدل عليه املصنف بأن احلد مدرء بقوله صلى
سلم ادرؤا احلدود بالشبهات وهذا احلديث ال يعرف هبذا اللفظ إال يف مسند أيب حنيفة أليب حممد البخاري وروى 

  الترمذي ادرؤا احلدود عن املسلمني ما استطعتم مث صحح أنه موقوف ووجه 

د للحديث فائدة اخلالف يف أنه احلجة أن اخلرب املعارض لوجوب احلد أقل درجاته أنه يكون شبهة والشبهة تدرأ احل
هل يرجح النايف للحد جر يف أنه هل يرجح النايف للحد جر يف أنه هل يرجح العلة املثبتة للعتق على النافية له 

  لتشوق الشارع إىل العتق ذكره ابن السمعاين 
على عمل أكثر  قال السابع بعمل أكثر السلف ش الترجيح باألمر اخلارجي على وجوه اقتصر منها يف الكتاب

السلف فاملختار ترجيح أحد اخلربين بعمل أكثر السلف به ألن األكثر يوفق له األقل وهذا ما جزم به املصنف ومنع 
قوم من حصول للترجيح به ألنه ال حجة يف قول األكثر ومن فروع املسألة التقدمي بعمل الشيخني ولذلك قدمنا 

سا على رواية من روى أربعا كأربع اجلنائز ألن األول قد عمل به أبو رواية من روى يف تكبريات العيدين سبعا ومخ
بكر وعمر وقد بقيت مرجحات أخر يف كل قسم من األقسام السبعة أمهلهما املصنف فتابعناه يف ذلك ألن اخلطب 

لفطن من بعده فيها يسري وهل املدار إال على زيادة ظن بطريق من الطرق وقد انتحت أبواهبا مبا ذكرناه فال حيتاج ا
  إىل مزيد تطويل ففيما ذكرناه إرشاد عظيم ملا نذكره 

قال الباب الرابع يف تراجيح األقيسة وهي بوجوه األول حبسب العلة فترجح املظنة مث احلكمة مث الوصف اإلضايف مث 
  العدمي مث احلكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي 

اهللا هذا الباب هو الغرض األعظم من الكتاب وفيه تنافس القياسيني وفيه اتساع االجتهاد ش قال إمام احلرمني رمحه 
  واعلم أن ترجيح األقيسة بوجوه 

األول حبسب العلة وهو مفرع على جواز التعليل بكل واحد من األوصاف اليت نذكرها وذلك مخسة أمور أوهلا 
  يرجح القياس املعلل بالوصف 

احلكمة على القياس املعلل بنفس احلكمة لإلمجاع بني القياسني على صحة التعليل باملظنة احلقيقي الذي هو مظنة 
  ومن أمثلته ترجيح التعليل بالسفر الذي هو مظنة املشقة على التعليل بنفس املشقة 

على وثانيها يرجح التعليل باحلكمة على التعليل بالوصف العدمي ألن العدم ال يكون علة إال إذا علم اشتماله 



احلكمة فإذا كانت العلة احلكمة ال ذلك العدم كان التعليل هبا أوىل فإن قلت قضية هذا أن يرجح التعليل باحلكمة 
على التعليل بالوصف احلقيقي قلت نعم ولكن التعليل احلقيقي راجح من جهة كونه منضبطا ولذلك االتفاق عليه 

نسخ وإلسقاطه وجه وجيه لدخوله حتت العدمي إذ قوله مث الوصف اإلضايف اعلم أن هذا ساقط يف بعض ال
اإلضافات من األمور العدمية وقد قررنا أن التعليل هبا مرجوح وإلثباته وجه من جهة أنه خمتلف يف كونه وجوديا 
ومثال تعارض التعليل باحلكمة والوصف اإلضايف أن يقول القائل يف النكاح بال ويل ناقضة باألنوثة فال ينفذ منها 

لنكاح كالصغرية فيكون أوىل منه أن يقول قلة العقل والدين مع فرط الشهوة حكمة تقتضي أن تسلب الوالية عقد ا
  فإن هذا التعليل باحلكمة وذاك بالنقصان وهو أمر إضايف 

وثالثها وإن شئت قلت رابعها على صحة إحدى النسختني يرجع القياس املعلل حكما بالوصف العدمي على املعلل 
كم الشرعي ألن التعليل بالعدمي يستدعي كونه مناسبا للحكم واحلكم الشرعي ال يكون علة إال مبعىن حكمه باحل

األمارة والتعليل باملناسب أوىل من التعليل باألمارة وهذا ما اختاره املصنف وصاحب التحصيل وصفي الدين اهلندي 
ثاين عكسه قال ألن احلكم الشرعي أشبه باملوجود واإلمام ذكر يف املسألة احتمالني ومل يرجح شيئا أحدمها هذا وال

فإن قلت ال نسلم ذلك وهذا ألن األحكام الشرعية أمور اعتبارية بدليل أنه جيوز هلا ولغريها حبسب األشخاص 
واألزمان واألمان واألمور االعتبارية أمور عدمية قلت ملا كان احلكم هو اخلطاب املتعلق وال شك أن الكالم أمر 

  ط هذا وجودي سق
  ورابعها يرجح املعلل باحلكم الشرعي على املعلل حكمه بغريه ما عدا 

  األقسام املذكورة كالوصف التقديري مثال لكون التقديري على خالف األصل 
وخامسها املعلل بالبسيطة مرجح على املعلل باملركبة وهذا هو الذي جزم به املصنف وهو رأي املتأخرين وعليه 

ر أحدمها أن البسيطة تكثر فروعها فوائدها واآلخر أن االجتهاد يقل فيها وإذا قل االجتهاد قل اجلدليون وعلل بأم
احلظر له وقال بعضهم بترجيح املركبة وقيل مها سواء قال القاضي يف التلخيص إلمام احلرمني ولعله الصحيح وقد 

وع مث إنه رب علة ذات وصف ال يلزم اعترض إمام احلرمني على ما اعتل به األولون بأنه ال ترجيح بكثرة الفر
فروعها ورمبا كانت قاصرة وأما ترجيح البسيطة بقلة االجتهاد فقول ركيك إذ النظر يف األدلة وترجيح بعضها على 

بعض ال يتلقى من جهة احلظر قال والذي حيقق هذا أن صاحب العلة ذات الوصف الواحد إذا مل يناظر يف ذات 
و على رتبة املقلدين أو املقتصرين على طرف من االجتهاد وإن نظر يف ذات الوصفني الوصفني فاجتهاده قاصر وه

ومل ير التعلق هبما فقد كثر اجتهاده وتعرض للغرور ولكن أدى اجتهاده إىل النفي وإن رأى ذات الوصف صحيحة 
كون إىل قلة االجتهاد فذات الوصفني عنده عدمية التأثري يف أحد وصفيها وكل ذلك بعد هناية االجتهاد فسقط الر

وتبني أن اقتحام النظر حتم على من جيتهد ومن أمن أمثلة الفصل قول الشافعي يف اجلديد العلة الطعم يف األشياء 
  األربعة مع ضمه يف القدمي التقدير إىل الطعم 

ا أو كانا وسادسها يرجح القياس الذي يكون فيه الوصف وجوديا واحلكم وجوديا على ما إذا كان أحدمها عدمي
عدميني ويرجح تعليل العدمي بالعدمي على ما إذا كان أحدمها وجوديا هذا حاصل ما يف الكتاب فقوله والوجودي 
للوجودي أي ويرجح الوصف الوجودي لتعليل احلكم الوجودي على األقسام الثالثة وقوله مث العدمي للعدمي أي 

بلفظ الكتاب أن املصنف إمنا أتى بالواو يف قوله والبسيط لكونه  يرجح على القسمني الباقيني ومما ينبه عليه املعتين
شروعا يف ترجيح األقيسة باعتبار آخر وخنتم الفصل بقوله ما اقتضاه كالم املصنف من ترجيح التعليل بالعدمي 

  ي للعدمي للعدمي على التعليل بالوجودي للعدمي وعكسه هو ما صرح به اإلمام معتال باملشاهبة بني التعليل بالعدم



وعندنا يف هذه وقفة فإن خمالفة األصل فيه أكثر من القسمني الباقيني فكان جيب أن يقضي عليه باملرجوحية بالنسبة 
إليهما وإمنا قلنا إن خمالفة األصل فيه أكثر ألن العلية واملعلولية وصفان وجوديان وال ميكن محلهما على املعدوم إال 

وزيادة املناسبة واملشاهبة ال تصلح مقاومة ملخالفة األصل بل لقائل أن يقول إذا  إذا قدر موجودا وهو خالف األصل
كانت العلية واملعلولية صفتني وجوديتني كما صرح به اإلمام هنا فيستحيل قيامهما باملعدومني فإن مل يقتض ذلك 

  منع هذا القسم فال أقل من اقتضائه املرجوحية 
جيح بني العدمي بالوجودي وعكسه وقد سكت عنه املصنف لتوقف اإلمام فيه ومما يلتحق بأذيال ما قررناه التر

  وحنن نقول هو أوىل من عكسه ألن احملذور يف عكسه أشد حلصوله يف أشرف اجلهتني وهو العلية 
مثال الوجوديني مع العدميني قولنا اخللع طالق ألنه فرقة ينحصر ملكها يف الزوج فيكون طالقا كما لو قال أنت 

ق على ألف مع قول القدمي هو فسخ ألنه ال رجعة فيه فال يكون طالقا كالرضاع ومثال العدميني مع الوصف يف طال
العدمي واحلكم الوجودي قولنا املرأة ال تلي القضاء فال تلي النكاح قياسا على اجملنون مع قوهلم ال متنع من 

العدميني مع الوصف الوجودي واحلكم العدمي أن التصرف يف املال فتتصرف يف النكاح قياسا على العاقل ومثال 
يقال يف عتق الراهن تصرف صادف امللك فال يلغى كما لو كان غري راهن فيقال مل يتصرف فيه وهو مطلق 

التصرف فيه فال يعترب كما لو أعتقه غري املالك ومثال الوصف العدمي واحلكم الوجودي مع عكسه أن يقال يف 
  غري مالك فيكون معتربا فيقال تصرف يبطل حق الغري وهو املرهتن فال يعترب  عتق الراهن ليس تصرفا من

قال الثاين حبسب دليل العلية فريجح الثابت بالنص القاطع مث الظاهر الالم مث إن والباء مث باملناسبة الضرورية الدينية 
ل مث يف حملني مث السري مث الشبه مث اإلمياء مث الدنيوية مث اليت يف حيز احلاجة األقرب اعتبارا فاألقرب مث الدوران يف حم

  مث الطرد 
  ش الترجيح حبسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم على أقسام 

األول يرجح القياس الذي يثبت عليه الوصف حلكم أصله بالنص القاطع على ما مل يثبت بالقاطع ألنه ال حيتمل فيه 
  عدم العلية خبالف ما ليس بقاطع 

رجح ما ثبتت علية الوصف فيه بالظاهر على ما مل يثبت بالظاهر من سائر األدلة سوى النص القاطع الثاين ي
واأللفاظ الظاهرة يف إفادة العلية ثالثة الالم وإن والباء وأقواها الالم ألهنا أظهر يف العلية من أن والباء وقد اقتضت 

دم واختار صفي الدين اهلندي تقدمي الباء لكوهنا أظهر يف عبارة الكتاب مساواة أن للباء واإلمام تردد يف أيهما يق
  التعليل باالستقراء 

الثالث يرجح ما ثبت علية الوصف فيه باملناسبة على ما عداها من الدوران وأشباهه لقوة داللة املناسبة واستقالهلا 
ل احلاجة وهو املصلحي أو التتمة يف إفادة العلية ويرجح من املناسبة من هو واقع يف حمل الضرورة على ما وقع يف حم

وهو التحسيين كما تقدم شرح ذلك يف كتاب القياس وترجح الضرورية الدينية على الضرورة الدنيوية ألن مثرهتا 
السعادة األخروية اليت هي اجنح املطالب وأروح املكاسب فإن قلت بل ينبغي العكس ألن حق اآلدمي مبىن على 

  اىل مبىن على املساحمة واملساهلة الشح واملضايقة وحق اهللا تع
وهلذا كان حق اآلدمي مقدما على حق اهللا تعاىل ملا ازدحم احلقان يف حمل واحد وتعذر استيفاؤمها منه كما يقدم 
القصاص على القتل يف الردة والقطع يف السرقة كذا الدين على زكايت املال والفطر يف أحد األقوال قلت الذي 

تعاىل لقوله صلى اهللا عليه و سلم يف حديث اخلثعمية فدين اهللا أحق بالقضاء ويف املسائل اليت  خنتاره تقدمي حق اهللا
ازدحم فيها احلقان كثرة والرأي األصح تقدمي احلج والعمرة والزكاة فسقط السؤال بالنسبة إىل الصور الثالث وأما 



يف القتل بل ملا كان وسيلة إىل إزالة تلك  القتل والقطع فإن املقصود من الشرع إزالة مفسدة الردة وال غرض له
  املفسدة شرع فلما اجتمع مع حقي اآلدمي ومل 

يتعارض القصدان إذ ليس غرض اآلمدي سوى التشفي باالقتصاص سلمناه إىل ويل الدم ليستويف منه فيحصل 
  القصدان يف ضمن ذلك فلم يتقدم حق اآلدمي وكذلك القول يف القطع فتأمل هذا 

ل اجتماع الكفارات مع حق اآلدمي وقد أجرى األصحاب فيها أقوال الزكاة واألصح تقدمي حق اهللا ومن املسائ
تعاىل قوله األقرب اعتبارا فاألقرب أي يرجح من ذلك ما هو أقرب اعتبارا يف الشرع من صاحبه فريجح ما ثبت 

ترب جنس وصفه يف نوع احلكم ومها اعتبار نوع وصفه يف نوع احلكم على املعترب نوع وصفه يف جنس احلكم أو املع
مرجحان على املعترب جنس وصفه يف جنس احلكم وما املرجح منهما قال اإلمام مها كاملتعارضني وقال صفي الدين 

اهلندي األظهر تقدمي املعترب نوع وصفه يف جنس احلكم على عكسه وهو كما ذكر حلصول اخلصوصية وقلة اإليهام 
   يف أشرف اجلهتني وهي العلية

الرابع يرجح القياس الذي تثبت علية وصفه بالدوران على الثابت بالسري وما بعده الجتماع اإلطراد واالنعكاس يف 
العلية املستفادة من الدوران دون غريه بل قد قدمه بعضهم على املناسبة حمتجا بأن املطردة املنعكسة أشبه بالعلل 

ل اإلمارات والعقلية عند القائل هبا موجبة فال ميكن اعتبار تلك العقلية وهذا ضعيف فإن سبيل العلل الشرعية سبي
هبذه قال القاضي أبو بكر يف التلخيص وباختصار إمام احلرمني يف الكالم على البسيطة واملركبة مضاهاة العلل 

احلاصل يف حمل العقلية ال أصل له فإن السمعية ال تضاهي العقلية أبدا فتدبر ذلك مث القياس الثابت عليته بالدوران 
واحد مرجح على الثابت عليته بالدوران احلاصل يف حملني لقلة احتمال اخلطأ يف األول ألنه يفيد القطع بعدم علية 

ما عدا الدوران خبالف الدوران يف حملني فإنه ال يفيد ذلك فإنا ملا رأينا أن العصري ملا مل يكن مسكرا مل يكن حمرما مث 
م بعدمه حصلنا على قطع بأن ما عدا املسكرية من الصفات الثابتة يف األحوال الثالثة صار حمرما باإلسكار وانعد

ليس بعلة للحرمة وإال لزم وجود العلة بدون احلكم أما الدوران يف حملني فليس كذلك أال ترى أن احلنفي إذا قال 
  ة يف مسألة احللى كونه ذهبا موجب للزكاة ألن الترب ملا كان ذهبا وجب فيه الزكا

وثياب البذلة ملا مل يكن ذهبا مل جيب فيها الزكاة مل يكن القطع بأن ما عدا كونه ذهبا ليس علة لوجوب الزكاة 
الحتمال أن يكون اجملموع املركب من كونه ذهبا وكونه غري معد لالستعمال هو العلة هكذا قرروه ولك أن تقول 

عدم علية ما عد الدوران كما تقرر يف موضعه وإمنا قصراه ال نسلم أن الدوران احلاصل يف حمل واحد يقبل القطع ب
  على الرأي املختار إفادة الظن نعم الظن احلاصل فيه أقوى من احلاصل يف حملني وقوة الظن كافية يف الترجيح 

ادة اخلامس يرجح القياس الذي يثبت علية وصفه بالسري على الثابت بالشبه وما بعده واستدلوا عليه بأنه أقوى يف إف
الظن ومنهم من قدمه على املناسبة إلعادة ظن العلية ونفي املعارض خبالف املناسبة فإهنا ال تدل على نفي املعارض 

واختاره االمدي وابن احلاجب ويلزم منه تقدميه على الدوران أيضا عند من يقدم الدوران على املناسبة مث حمل 
لترجيح ملا علم أن تقدمي املقطوع على املظنون ليس من الترجيح اخلالف يف غري املقطوع به متعني وليس من قبيل ا

  يف شيء وإمنا النزاع يف السري املظنون يف كل مقدماته 
وأما ما اشتملت مقدماته على القطعي والظين فذلك خمتلف باختالف القطع والظن فإن كان الظن احلاصل من 

ملناسبة فهو أوىل وإال فهما متساويان واملناسبة أوىل ومن السري الذي بعض مقدماته قطعي أكثر من الظن احلاصل با
أمثلة السرب مع الشبه قول احلنفي يف الدليل على أنه إذا أفلس احملال عليه فللمحتال الرجوع على احمليل عجز عن 



قتضي شيئا الرجوع مع بقاء عينه فلريجع ملشاهبة البائع من املفلس فنقول احلوالة وصف فإما أن ال تقتضي شيئا أو ت
وبطالن األول ظاهر فيثبت الثاين وحينئذ فذلك الشيء إما أن يكون هو حتول احلق عن احمليل أوال والثاين باطل وإال 

  لزم أن يدوم له املطالبة كما يف الضمان فثبت األول ووجب أن تربأ ذمته وال يعود إليه كما لو أبرأه 
والطرد كذا ذكره املصنف فإما تقدميه على الطرد فظاهر أن ال  السادس يرجح القياس الثابت علية وصفه باإلمياء

ميتري الطاردون يف ضعف الظن احلاصل منه وأما على الثابت باإلمياء فهو حبث ذكره اإلمام بعد أن حكى اتفاق 
  اجلمهور على أن ما ظهرت عليته باإلمياء راجع على ما ظهرت عليته 

والسرب ووجهه بأن اإلمياء ملا مل يوجد فيه لفظ يدل على العقلية فال بد وأن  بالوجوه العقلية من املناسبة والدوران
يكون الدال على عليته أمر آخر سوى اللفظ وملا حبثنا مل جند شيئا يدل على عليته إال أحد أمور ثالثة املناسبة 

أحد هذه الطرق كانت هي والدوران والسرب على ما تقدم يف اإلمياء وإذا ثبت أن اإلمياءات ال تدل إال بواسطة 
  األصل واألصل أقوى من الفرع فكان كل واحد من هذه الثالثة أقوى من اإلمياءات 

وهذه ال يقتضي ترجيح داللة الشبه على اإلمياء إال إذا ساوى الشبه األمور الثالثة أو كان أقوى منها وهو خالف 
ه هو من الدليل وهو استقباح أكرم اجلاهل وأهن ما رتبه يف الكتاب مث أنه مدخول من وجهني أحدمها أن ما ذكر

العامل على أن ترتيب احلكم على الوصف مشعر بالعلية دليل غري هذه الثالثة فلم يلزم افتقار داللة اإلمياء إىل أحد 
عدم الطرق الثالثة فال يلزم كون الطرق العقلية أصال هلا فال يلزم رجحان الطرق العقلية عليها وثانيهما أنه اختار 

اشتراط املناسبة يف الوصف املومى إليه ومل يشترط فيه الدوران والسري وفاقا فجاز وجدان عليته بدون هذه األمور 
الثالثة ومما نذنبه على هذا املوضع أن القاضي أبا بكر مع قوله ببطالن قياس األشباه قال هنا األظهر أنه جيوز 

  حكينا هذا يف الكالم على قياس الشبه الترجيح به وإن مل جيز التمسك به ابتداء وقد 
السابع يرجح القياس الثابت علية وصفه باإلمياء على الثابت بالطرد ألن الطرد ال يناسب احلكم أصال واإلمياء قد 
يناسب ولقصور الطرد عند الطاردين عن مراتب إخوانه من األدلة وأما حنن فال نقيم للطرد وزنا هذا شرح ما يف 

ذ منه أن تنقيح املناط متأخر الرتبة عن الطرد ألنه رتب األدلة ترتيبا ختم به الطرد ومقتضاه تقدمي الكتاب وقد يؤخ
الطرد على ما مل يذكره وهذا ال ينقسم بل الصواب تقدمي تنقيح املناط وال احتفال مبا اقتضاه سياق الكتاب فإنه 

  حيث مل يذكره وألمريه يف أنه ليس كذلك  على هذا الترتيب يقتضي أيضا تأخر رتبة ما ثبت عليته باإلمجاع
قال الثالث حبسب دليل احلكم فريجح النص مث اإلمجاع ألنه فرع ش يرجح من القياسيني املتعارضني ما يكون دليل 

  حكم أصله أقوى من دليل 

لى حكم أصل اآلخر ومن فروع املسألة أنه يرجح القياس الثابت حكم أصله بالنص سواء كان كتابا أم سنة ع
القياس الثابت حكم أصله باإلمجاع وذلك ألن اإلمجاع على النص لتوقف ثبوته على األدلة اللفظية واألصل يقدم 
على الفرع وهذا الذي ذكره اختاره صاحب احلاصل فتبعه فيه واإلمام إمنا ذكره حبثا بعد أن نقل أهنم قالوا بتقدمي 

الئل اللفظية يقبل التخصيص والتأويل واإلمجاع ال يقبلهما وهذا اإلمجاع معتلني بأن الذي ثبت احلكم يف أصله بالد
هو املختار وما ذكره اإلمام مدخول وقوله األصل يقدم على الفرع قلنا على فرعه أما على فرع آخر فلم ال يقدم 

وكيف ال يقدم اإلمجاع مع أنه إن كان صادرا عن نص فاملتعارض إذ ذاك ليس اإلنصاف يرجح جانب أحدمها 
اإلمجاع وإن كان عن قياس فدليالن عارضهما دليل واحد وأيضا فاإلمجاع متفق عليه والنص واحلالة هذه غري متفق ب

عليه واجملمع عليه مقدم على املختلف فيه وإن فرضت أن النص غري خمتلف فيه فذلك حينئذ إمجاع عن نص عارض 



  مثله وليس صورة املسألة 
سبق ألن الترجيح حبسب كيفية احلكم قد ذكرنا فيه قوال بليغا يف باب ترجيح قال الرابع حبسب كيفية احلكم وقد 

األخبار فاعترب مثله هنا قال اخلامس موافقة األصول يف العلة أو احلكم واالطراد يف الفروع ش هذا الوجه يف 
  الترجيح حبسب األمور اخلارجية وهو على ثالثة أضرب 

صول يف العلة بأن يكون علة أصله على وفق األصول املمهدة يف الشريعة أوهلا أن يكون أحد القياسني موافقا لأل
دون اآلخر فريجح األول لشهادة كل واحد من تلك األصول العتبار تلك العلة وكلما كان العدول عن القياس 

  فيه أكثر كان أضعف 
ة على ما ليس كذلك وثانيها ترجح املوفق لألصول يف احلكم بأن يكون حكم أصله على وفق األصول املقرر

  لالتفاق على األول 
الثالث يرجح الذي يكون مطرد الفروع بأن يلزم احلكم عليته يف مجيع الصور على ما ال يكون كذلك وبنجاز هذا 
  مت كتاب التعادل والترجيح واعلم أن طرق الترجيح ال تنحصر فإهنا تلوحيات جتول فيها االجتهادات ويتوسع فيها 

فقه فلذلك اقتصرنا على شرح ما يف الكتاب وأما األمثلة يف بايب تراجيح األخبار واألقيسة فإذا من توسع يف فن ال
ضرب الضارب بعضها يف بعض وأراد اإلتيان لكل قسم مبثال كان طالبا لتطويل عظيم فإن ذلك حيتمل مع 

واهللا املوفق واملعني مبنه وكرمه االستيعاب وقد يعرب فلذلك أضربنا عن هذا الغرض وجئنا بالنزر اليسري يف البابني 
قال رمحه اهللا الكتاب السابع يف االجتهاد واإلفتاء وفيه بابان األول يف االجتهاد وهو استفراغ الوسع يف درك 

األحكام الشرعية ش االجتهاد لغة هو استفراغ الوسع يف حتصيل الشيء وقد علمت من ضرورة كونه استفراغ 
فيه مشقة وكلفة ويف االصطالح ما ذكره يف الكتاب بقوله استفراغ الوسع جنس وقوله الوسع أنه ال يكون إال فيما 

يف درك األحكام فصل خرج به استفراغ الوسع أنه ال يكون إال فيما فيه مشقة وكلفة ويف االصطالح ما ذكره يف 
فعل من األفعال الكتاب بقوله استفراغ الوسع جنس وقوله يف درك األحكام فصل خرج به استفراغ الوسع يف 

العالجية مثال وقوله الشرعية فصل ثان خترج اللغوية والعقلية واحلسية واألحكام الشرعية تتناول األصول والفروع 
ودركها أعم من كونه على سبيل القطع أو الظن هذا مدلول لفظه وجيوز أن يريد باألحكام الشرعية خطاب اهللا 

ية وهذا التعريف الذي ذكره املصنف سبقه إليه صاحب احلاصل وهو من تعاىل املتعلق فيخرج االجتهاد يف األصول
  أجود التعاريف فال نطول بذكر غريه إذ ليس يف تعداد التعاريف كبري فائدة 

قال وفيه فصالن األول يف اجملتهد وفيه مسائل األوىل جيوز له عليه السالم أن جيتهد لعموم فاعتربوا ووجوب العمل 
وأدل على الفطانة فال يتركه ومنع أبو علي وابنه لقوله تعاىل وما ينطق عن اهلوى قلنا مأمورية بالراجح وألنه أشق 

  فليس هبوى وألنه ينتظر الوحي قلنا ليحصل اليأس عن النص أو ألنه مل جيد أصال يقيس عليه 
ذهب الشافعي وأكثر ش اختلفوا يف أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم هل كان جيوز له االجتهاد فيما ال نص فيه ف

األصحاب وأمحد والقاضيان أبو يوسف وعبد اجلبار وأبو احلسني إىل جوازه مث منهم من قال بوقوعه وهو اختيار 
اآلمدي وابن احلاجب ومنهم من أنكر وقوعه وتوقف فيه مجهور احملققني وذهب أبو علي وابنه أبو هاشم إىل أنه مل 

  عه عقال مبا يكن متعبدا به وشذ قوم فقالوا بامتنا

حكاه القاضي يف التلخيص إلمام احلرمني ومنهم من جوزه يف أمور احلرب دون األحكام الشرعية وقد احتج يف 
  الكتاب على اجلواز بأوجه أربعة وهي دالة على الوقوع أيضا 



بصرية وأكثرهم  أحدها عموم قوله تعاىل فاعتربوا يا أويل األبصار وكان عليه هو أفضل الصالة والسالم أعلى الناس
إطالعا على شرائط القياس وذلك إن مل يرجح دخوله يف هذا األمر فال أقل من املساواة فيكون مندرجا يف األمر 

  ومىت كان مأمورا به كان فاعال له ضرورة امتثاله أوامر ربه ووقوفه عندها صلى اهللا عليه و سلم 
ألصل معلال بوصف مث ظن أو ظن حصول ذلك الوصف وثانيها إذا غلب على ظنه عليه السالم كون احلكم يف ا

يف صورة أخرى فال بد وأن نظن أن احلكم يف الفرع مثله يف األصل وترجيح الراجح على املرجوح من مقتضيات 
بداية العقول ولقائل أن يقول إذا وجب ترجيح الراجح فليمتنع عن العمل هبذا الراجح لقدرته على أرجح منه وهو 

  النص 
  أن العمل باالجتهاد أشق من العمل بالنص فيكون أكثر ثوابا فال ختتص األمة بفضيلة ال توجد فيه وثالثها 

ورابعها أن العمل باالجتهاد أدل على الفطانة والزكاة من النص لتوقفه على النظر الدقيق والقرحية املستجادة فال 
يان بوجهني أحدمها قوله تعاىل وما ينطق عن يتركه صلى اهللا عليه و سلم لكونه نوعا من الفضيلة واحتج اجلبائ

اهلوى إن هو إال وحي يوحى فإنه دليل على احنصار األحكام الصادرة منه صلى اهللا عليه و سلم عن الوحي وأجاب 
عنه اإلمام بأنه مىت قال له مىت ظننت كذا فاعلم أنه حكمي فالعمل حينئذ بالظن عمل بالوحي ال باهلوى وهذا قد 

 ولقائل أن يقول ليس هذا أمر باالجتهاد فإنه تعاىل لو قال كلما ملكت النصاب وحال عليه احلول ذكره الغزايل
  أوجبت عليك الزكاة ال يكون هذا أمر مبلكية النصاب مث إن ملكه 

كذلك وجبت عليه الزكاة بالنص ال باالجتهاد وإمنا الكالم يف احلكم الثابت باالجتهاد وهو ال يوجد فيه مثل هذا 
قول فال يكون النطق بذلك نطقا بالوحي وأجاب عنه املصنف بأن االجتهاد إذا كان مأمورا به مل يكن النطق به ال

هوى وهو مدخول إلشعاره بأن اخلصم احتج بصدر اآلية وليس كذلك إذ هو ال يقول بأن القول باالجتهاد قول 
يه انتظار الوحي لفصل احلكومات وغريها ألن الفصل باهلوى والثاين ألنه لو جاز له عليه السالم االجتهاد المتنع عل

  جيب على الفور وقد متكن منه االجتهاد ولكنه قد أخره وانتظر الوحي كثريا 
وأجاب بوجهني أحدمها أن العمل بالقياس ملا كان مشروطا بعدم وجدان النص فكان انتظاره للوحي لكي حيصل 

ذا احتمل أن يكون مث نص فأنه يؤمر اجملتهد إذ ذاك بالفحص اليأس عن النص فإن قلت إمنا شرط فقدان النص إ
الشديد أما إذا حتقق عدمه فال يتجه انتظار تشريعه ولو كان كذلك ال يقدح للمعترض أن يقول لينتظر اجملتهد 

إمجاع األمة ولطوينا بساط االجتهاد قلت كان احتمال نزول النص يف حقه صلى اهللا عليه و سلم مبنزلة احتمال 
ونه موجودا يف حق سائر اجملتهدين لقرب وجدانه يف اجلهتني والثاين أنه حيتمل أن يكون انتظاره الوحي إمنا كان ك

  فيما ال مساغ لالجتهاد فيه وال أصل يقيس عليه 
فائدتان أحدمها قال الغزايل جيوز القياس على الفرع الذي قاسه النيب صلى اهللا عليه و سلم وعلى كل فرع 

  مة على إحلاقه بأصل قال ألنه صار أصال باإلمجاع والنص فال ينظر إىل مأخذهم اجتمعت األ
الثانية النيب صلى اهللا عليه و سلم يتصرف يف الفتاوى وأن األقضية جيوز فيها من غري نزاع وستعرف الفرق بينهما 

حديث أيب سلمة رضي اهللا بسؤال نذكره من كالم القرايف ومما يدل على جوازه يف األقضية مما روى أبو داود من 
عنه قال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجالن خيتصمان يف مواريث وأشياء قد درست فقال إين إمنا أقضي 
بينكم برأي فيما مل ينزل علي فيه فإن قلت ما الفرق بني هذه األمور وبني الرسالة والنبوة قلت تصرفه صلى اهللا 

عن اهللا تعاىل مبا جيده يف األدلة من حكم اهللا تعاىل كما نقول يف سائر املفتيني وتصرفه عليه و سلم بالفتيا هو إخباره 
  بالتبليغ هو مقتضى الرسالة وهي أمر اهللا تعاىل يف ذلك التبليغ فهو عليه السالم ينقل عن احلق 



العاملني كما ينقل الرواة لنا  للخلق يف مقام الرسالة ما وصل إليه عن اهللا تعاىل فهو يف هذا املقام مبلغ وناقل عن رب
أحاديثه فاحملدثون ورثوا عنه هذا املقام كما ورث عنه املفيت الفتيا وإذا اتضح هبذا الفرق بني الراوي واملفيت الح 

  الفرق بني تبليغه عليه السالم عن ربه وبني فتياه يف الدين هبذا الفرق بعينه 
غاير للرسالة والفتيا ألن الرسالة تبليغ حمض واتباع صرف وحكم وأما تصرفه صلى اهللا عليه و سلم باحلكم فهو م

إنشاء وإلزام من قبله عليه السالم حبسب ما ينسخ من األسباب واحلاجة ولذلك قال عليه السالم إنكم ختتصمون 
 ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فمن قضيت له فشيء من حق أخيه فال يأخذه إمنا اقتطع له من النار

دل على أن القضاء يتبع احلاجة وقوة اللحن به فهو عليه السالم يف هذا املقام منشئ ويف الفتيا والرسالة مبلغ متبع 
وهو يف احلكم أيضا متبع ألمر اهللا تعاىل له بأن ينشئ األحكام على وفق احلاجة واألسباب ألنه متبع يف نقل ذلك 

اهللا تعاىل ال يكون منقوال عن اهللا تعاىل وقد يفرق بني احلكم والفتيا احلكم عن اهللا تعاىل ألن ما فوض إليه من أمر 
بوجه آخر وهو أن الفتيا تقبل النسخ دون احلكم فإنه ال يقبل إال النقض عند ظهور ما يترتب عليه احلكم وهذا يف 

  زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأما بعده فالفتيا ال تقبل النسخ لتقرر الشريعة 
سالة من حيث هي فال تقبل النسخ وال النقض وأما النبوة فهي اإلحياء لبعض اخللق حبكم الشيء له خيتص به وأما الر

كما أوحى اهللا حملمد صلى اهللا عليه و سلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق فهذا تكليف خيتص به 
أيها املدثر قم فأنذر كان هذا رسالة ألنه تكليف يتعلق قال العلماء فهذه نبوة وليست برسالة فلما نزل قوله تعاىل يا 

  بغري املوحى إليه فوضح لك هبذا أن كل رسول ونيب من غري عكس وأما تصرفه عليه السالمة باإلمامة فهو 

  وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا والقضاء معاقد املصاحل ودرء مواقع املفاسد إىل غري ذلك 
مفهوم شيء مما تقدم لتحقيق الفتيا مبجرد اإلخبار عن اهللا تعاىل واحلكم بالتصدي لفصل وهذا ليس داخال يف 

اخلصومات دون السياسة العامة ال سيما احلاكم الضعيف الذي ال قدرة له على التنفيذ إذا أنشأ احلكم على امللوك 
فيذه لتعذر ذلك عليه فظهر أن احلاكم من اجلبابرة فهو إمنا ينشئ اإللزام على ذلك امللك وال خيطر بباله السعي يف تن

حيث هو حاكم ليس له إال اإلنشاء وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكما فصارت السلطة العامة اليت هي 
حقيقة اإلمامة مباينة للحكم من حيث كونه حكما وأما الرسالة فليس يدخل فيها إال التبليغ عن اهللا تعاىل وال 

ض السياسة العامة إليه فكم بعث اهللا من رسول مل يطلب منه غري التبليغ إلقامة احلجة من غري أن يستلزم هذا تفوي
يأمره بالنظر يف املصاحل العامة وبوضوح الفرق بني الرسالة واإلمامة يظهر بينهما وبني النبوة إذ النبوة خاصة باملوحى 

  إليه ال تعلق هلا بالغري 
ترقة آثار يف الشريعة قلت نعم فإن كل ما فعله عليه السالم بطريق اإلمامة من إقامة فإن قلت فهل هلذه احلقائق املف

احلدود وترتيب اجليوش وغري ذلك مل جيز ألحد أن يفعله إال بإذن إمام الوقت احلاضر ألنه عليه السالم إمنا فعله 
والعقود وغري ذلك مل يقدم عليه بطريق اإلمامة وال استبيح إال بإذنه وكلما فعله بطريق احلكم كفسوخ األنكحة 

أحد إال باحلكم احلاكم يف الوقت احلاضر إقتداء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإنه مل يقرن تلك األمور إال وأما 
تصرفه عليه السالم بالرسالة والتبليغ أو الفتيا فذلك شرع يتقرر على اخلالئق إىل يوم الدين من غري اعتبار حكم 

وإمنا هو عليه السالم بلغ اخلليقة ارتباط ذلك احلكم بذلك السبب وخلى بينهم وبني رهبم كأنواع وال إذن أمام 
  العبادات وغريها فإذا تصرف صلى اهللا عليه و سلم تصرفا فقد يتضح كونه تصرفا باإلمامة أو بالقضاء أو بالفتيا 

لى أيها حنمل ويف املسائل الداخلة يف وقد علمت حكم كل قسم وقد يتردد بني هذه األقسام ويتشاجر العلماء ع
  هذا كثرة ولكنا نورد منها ما شهد به 



النظر فمنها قوله صلى اهللا عليه و سلم من أحيا أرضا ميتة فهي له قال أبو حنيفة هذا تصرف منه عليه السالم 
ألنه الغالب من تصرفاته باإلمامة فال جيوز ألحد أن حيي بدون إذن اإلمام وقال الشافعي رضي اهللا عنه بل بالفتيا 

عليه السالم فال يتوقف اإلحياء على إذن اإلمام ومنها قوله صلى اهللا عليه و سلم هلند بنت عتبة ملا شكت إليه 
الشيخ أبا سفيان خذي لك ولولدك ما يكفيك باملعروف فذهب الشافعي إىل أن هذا تصرف بالفتيا فعلى هذا من 

ظفر باجلنس مع تعذر أخذ احلق ممن هو عليه جاز له أخذه حىت يستوي حقه ظفر جبنس حقه أو بغري جنسه إذ مل ي
وحكى يف التهذيب وجها أنه جيوز أخذ غري اجلنس مع الظفر باجلنس وقد يوجه بعدم التنفيذ يف احلديث وذهب 
ية مالك رمحه اهللا إىل خالف ذلك وقال إنه عليه السالم تصرف يف قضية هند بالقضاء وجعل بعضهم هذه القض

أصال يف القضايا على الغائب وهو ضعيف ألن أبا سفيان كان حاضرا يف البلد ظاهرا ال ميتنع عن احلضور إذا طلبه 
النيب صلى اهللا عليه و سلم والقضاء ال يتأتى على من هو هبذه املثابة على الصحيح من املذهب واستنبط القاضي 

 أحد اخلصمني دون اآلخر واستنبط الرافعي من كونه تصرفا احلسني من كونه تصرفا بالقضاء أنه جيوز أن يسمع إىل
بالفتيا أنه جيوز للمرأة أن خترج لتستفيت وفيه نظر فإن هند أخرجت عام الفتح متقدمة على سائر النساء ملا نزل قوله 

أن ال تشركن  تعاىل يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبايعنكن على
باهللا شيئا فقالت هند لو أشركنا باهللا شيئا ما دخلنا يف دين اإلسالم فقال أبايعكن على أن ال تقتلن أوالدكن فقالت 

هند فهل تركتم لنا من ولد ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا فقال أبايعكن على أن ال تزنني فقالت هند أو تزين 
  قن فقالت هند إن أبا سفيان احلرة فقال أبايعكن على أن ال تسر

رجل شيخ احلديث فهند مل خترج ألجل االستفتاء فال حيسن االستدالل هبا عليه ومنها قوله صلى اهللا عليه و سلم من 
قتل قتيال فله سلبه قال بعض العلماء هذا تصرف منه عليه السالم باإلمامة فال جيوز ألحد أن خيتص بسلب إال بإذن 

  هو تصرف بالفتيا فال يتوقف على إذن اإلمام  اإلمام وقال الشافعي
  قال فرع ال خيطىء اجتهاده وإال ملا وجب اتباعه 

ش عرب عن هذا بالفرع بكونه مبنيا على جواز االجتهاد للنيب صلى اهللا عليه و سلم والذي جزم به من كونه ال 
ل بل حنفل وال نعبأ واستدل يف الكتاب خيطىء اجتهاده هو احلق وأنا أظهر كتايب أن أحكي فيه قوال سوى هذا القو

بأنه لو جاز اخلطأ عليه لوجب علينا اتباعه يف اخلطأ وذلك ينايف كونه خطأ وحنن نقول ملن زخرف قوله وقال جيوز 
بشرط أن ال يقر عليه أليس يصدق صدور اخلطأ املضاد ملنصب النبوة ولقد يلزمك على هذا حمال من اهلذيان وهو 

تهدين يف حالة إصابته أكمل من املصطفى صلى اهللا عليه و سلم يف تلك احلالة معاذ اهللا أن يكون أن يكون بعض اجمل
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذلك وأنا قد اقتصرت على ما ذكرت تطهريا لكتايب من البحث مع هذا القائل 

  ووفاء حبق الشرح وإال يعجز علينا أن نفوه فيه أو نثين حنوه عطفا 
لثانية جيوز للغائبني عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم وفاقا وللحاضرين أيضا إن ال ميتنع أمرهم به قيل عرضة قال ا

  للخطأ قلنا ال نسلم بعد اإلذن 
ش اتفقوا على جواز االجتهاد بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه و سلم فإما يف عصره صلى اهللا عليه و سلم فقد 

ه مطلقا وهو املختار عند األكثرين منهم اإلمام وصاحب الكتاب ومنهم من منع منه اختلفوا فيه فمنهم من جوز
مطلقا وقالت طائفة جيوز للغائبني عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم من القضاة والوالة دون احلاضرين وجوزه 

الدين اهلندي وهذا آخرون للغائبني مطلقا دون احلاضرين ومنهم من قال جيوز إن مل يوجد مع ذلك منع قال صفي 
  ليس مبرضى ألن ما بعده أيضا كذلك فلم يكن 



خصوصية بزمانه صلى اهللا عليه و سلم ومنهم من قال إن ورد اإلذن بذلك جاز وإال فال مث من هؤالء من نزل 
لة السكوت عن املنع منه مع العلم بوقوعه منزلته اإلذن ومنهم من اشترط صريح اإلذن هذه مجلة املذاهب يف املسأ

وبه يعلم أن دعوى املصنف االتفاق على جوازه للغائبني ليس جييد واحتج املصنف على اجلواز بأنه ال ميتنع أن يقول 
الرسول صلى اهللا عليه و سلم لقد أوحى إيل أنك مأمور بأن جتتهد أو بأن تعمل على وفق ظنك واحتج املانعون بأن 

لسبيل املخوف مع القدرة عل سلوك السبيل اآلمن قبيح عقال االجتهاد يف معرض اخلطأ والنص آمن منه وسلوك ا
وأجاب عنه تبعا لإلمام بأن الشرع ملا قال له أنت مأمور بأن جتتهد وتعمل على وفق ظنك كان آمنا من الغلط ألنه 

يف تقرير بعد االجتهاد يكون آتيا مبا أمر به وهو ضعيف فإن اإلذن يف االجتهاد وال مينع وقوع اخلطأ فيه وقد يقال 
اجلواب أنه باألمر صار آمنا من اخلطأ بفعل االجتهاد أي يكون مفعله االجتهاد صوابا ال أنه يأمن من تأدية االجتهاد 

اخلطأ وإذا كان اإلقدام على االجتهاد صوابا فال عليه أن خيطئ بعد إتيانه مبا أمر به وأجيب عنه أيضا بأنا ال نسلم 
وذلك ألن ورود النص ليس باختياره ومسألته بل جاز أن يسأل عن القضية وال أنه قادر على التوصل إىل النص 

يرد فيها نص بل يؤمر بالعمل فيها بالظن وال ميكنكم نفي هذا االحتمال إال إذا أبيتم نفي جواز االجتهاد فبيان نفي 
سألة قليل الفائدة ألنه ال جواز االجتهاد بناء على نفي هذا االحتمال دور واعلم أن األمام قال اخلوض يف هذه امل

مثرة له يف الفقه وهذا فيه نظر إذ ينبين على األصل مسائل منها إذا شك يف جناسة أحد اإلناءين ومعه ماء طهر بيقني 
أو ماء يغسل به أحدمها ففي جواز االجتهاد له بني اإلناءين والثوبني وجهان أصحهما أنه جيتهد وكذلك إذا غاب 

عتمد على خرب من أخربه من علم وال على االجتهاد إال إذا مل يقدر على معرفة القبلة يقينا عن القبلة فإنه ال ي
وكذلك حكى األصحاب وجهني يف املصلي إذا استقبل حجر الكعبة وحده وقالوا األصح املنع ألن كونه من البيت 

  غري مقطوع به وإمنا هو جمتهد فيه فال جيوز العدول عن اليقني إليه 
  ثبت وقوعه ش هذا عائد إىل االجتهاد احلاضر الذي جعله قال ومل ي

املصنف حمل اخلالف وقد ذهب األكثرون إىل ما قاله املصنف من التوقف ومنهم من قال بوقوعه ومنهم من نفاه 
وهذا يف خف احلاضرين وأما الغائبون فمنهم من ذهب إىل وقوع التعبد به يف حقهم ومنهم من منعه وتوقفت فرقة 

واحتج من قال بالوقوع يف احلاضر والغائب بقول الصديق رضي اهللا عنه أليب قتادة حيث قتال رجال من ثالثة 
املشركني فأخذ غري سلبه ال ما اهللا إذن ال تعمد إىل أسد من أسود اهللا يقاتل عن اهللا ورسوله فنعطيك سلبه فقال 

لك اجتهادا وإال ألسنده إىل النص لكونه ادعى النيب صلى اهللا عليه و سلم صدق فإن الصديق رضي اهللا عنه قال ذ
إىل االنقياد وأقره النيب صلى اهللا عليه و سلم على ذلك فإذا جاز يف حق احلاضر جاز بطريق أوىل يف حق الغائب 

وخيص الغائب حديث معاذ املذكور يف كتاب القياس وأجيب عنهما بأهنما أخبار أحاد واملسألة علمية وقول الغزايل 
ث معاذ مشهور قبلته األمة أخذه من إمام احلرمني وإمام احلرمني تلقاه من القاضي فإنه القاضي فإنه قال يف هذا حدي

التقرب إن األمة تلقته بالقبول وليس جييد ملا عرفت يف كتاب القياس واحتج من أنكر الوقوع مطلقا بأهنم لو 
م بعده واملختار عندنا التوقف يف حق احلاضرين اجتهدوا يف عصره صلى اهللا عليه و سلم لنقل واشتهر كاجتهداه

  وأما الغائبون فالظاهر وقوع يعبدهم به وال قطع 
قال الثالثة ال بد له أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق باألحكام واإلمجاع وشرائط القياس وكيفية النظر وعلم 

قه وألنه نتيجته شرط اجملتهد أن يكون حميطا العربية والناسخ واملنسوخ وحال الرواة وال حاجة إىل الكالم والف
مبدارك األحكام ومتمكنا من استشارة الظن بالنظر فيها وتقدمي ما جيب تقدميه وتأخري ما يتعني وإمنا يكون كذلك 

  بأمور 



ال أحدمها كتاب اهللا فإنه األصل وال بد من معرفته ولكن ال يشترط معرفة مجيع الكتاب بل ما يتعلق منه باألحكام ق
الغزايل وهو مقدار مخسمائة آية وال يشترط حفظهما عن ظهر قلب بل أن يكون عاملا مبواقعها حني تطلب اآلية إذا 

  احتيج إليها 
وثانيها سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال يشترط فيها أيضا احلفظ وال معرفة ما ال يتعلق باألحكام كما يف 

  أن يكون عنده  معرفة الكتاب قال الغزايل ويكفيه

أصل مصحح جلميع أحاديث األحكام كسنن أيب داود ومعرفة السنن ألمحد والبيهقي أو أصل وقعه العناية فيه 
جلميع أحاديث األحكام ويكفي منه معرفة مواقع كل باب فرياجعه وقت احلاجة قال الشيخ حمي الدين النووي 

مل يستوعب الصحيح من أحاديث األحكام وال ما معظمه قدس اهللا روحه والتمثيل بسنن أيب داود ال يصح فإنه 
  وكم يف صحيحي البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس يف سنن أيب داود 

وثالثهما اإلمجاع فليعرف مواقعه حىت ال يفىت خبالفه ولكنه ال يلزمه حفظ مجيع مواقعه بل كل مسألة يفىت فيها 
إما مبوافقة مذهب عامل أو تكون الواقعة متولدة يف العصر ليست فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست خمالفة لإلمجاع 

  ألهل اإلمجاع فيها خوض 
  ورابعها القياس فلتعرفه وتعرف شرائطه فإنه مناط االجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة 

تج املطلوب لتكون على وخامسها كيفية النظر فلتعرف شرائط الرباهني واحلدود وكيف تركب املقدمات وتستن
  بصرية من نظرة 

وسادسها علم العربية لغة وحنوا وتصريفا فلتعرف القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداهتم يف االستعمال إىل 
حد مييز به من صريح الكالم وظاهره وجممله ومبينه وحقيقته وجمازه وعامه وخاصه إىل غري ذلك وليس عليه أن 

  أمحد يبلغ مبلغ اخلليل بن 
وسابعها معرفة الناسخ من املنسوخ خمافة أن يقع يف احلكم باملنسوخ املتروك وال يشترط حفظ ذلك مجيعه كما تقدم 
ومنها حال الرواة يف القوة والضعف ومتييز الصحيح عن الفاسد واملقبول عن املردود قال الغزايل وليكتف بتعديل 

  يل اإلمام العدل بعد أن يعرف صحة مذهبه يف التعد
وكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشريازي يقول على قول أئمة احملدثني كأمحد والبخاري ومسلم والدارقطين وأيب 
داود ألهنم أهل املعرفة بذلك فجاز األخذ بقوهلم كما يؤخذ بقول املقومني يف القيم قال الغزايل فهذه هي العلوم 

  شتمل على ثالثة فنون احلديث الثمانية اليت يستفاد هبا منصب االجتهاد وعظم ذلك ي

واللغة وأصول الفقه وقال اإلمام أهم العلوم للمجتهد أصول الفقه وشرط اإلمام أن يكون عارفا بالدليل العقلي 
وعارفا بأننا مكلفون به وقد اتبع يف ذلك فإنه ذلك ومل يذكر القياس وكأهنما تركاه لكونه متفرعا عن الكتاب 

اإلمجاع والعقل أيضا كذلك فلم ذكرا قوله وال حاجة أي ال حيتاج اجملتهد إىل علم  والسنة ولكن لقائل أن يقول
الكالم ألنا لو فرضنا إنسانا جازما باإلسالم تقليدا ألمكنه االستدالل بالدالئل الشرعية على األحكام ولكن 

حيتاج إليها واجملتهد هو  األصحاب عدوا معرفة أصول االعتقاد من الشروط وال حاجة أيضا إىل تفاريع الفقه وكيف
  الذي يولدها وحيكم فيها 

  فإذا كان االجتهاد نتيجته فلو شرط فيه لزم الدور ونقل اشتراط الفقه عن األستاذ أيب إسحاق 
ولعله أراد ممارسة الفقه وهذا قد ذكره الغزايل فقال إمنا حيصل االجتهاد يف زماننا مبمارسة فهو طريق حيصل الدرية 



ن ومل يكن الطريق يف زمن الصحابة رضي اهللا عنهم ذلك وميكن اآلن سلوك طريق الصحابة أيضا قال يف هذا الزما
ابن الصالح واشتراط ذلك يف صفة املفيت الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح وإن مل يكن كذلك يف صفة 

عليه معها إدراك أحكام الوقائع اجملتهد املستقل على جترده ألن حال املفيت يقتضي اشتراط كونه على صفة يسهل 
على القرب من غري تعب كثري وال حيصل ذلك ألحد اخللق إال حبفظ أبواب الفقه ومسائله وال يشترط حفظ اجلميع 

بل قدر يتمكن به من إدراك الباقي على القرب واعلم أن ما ذكرناه من اشتراط هذه العلوم إمنا هو يف حق اجملتهد 
بعض األحكام دون بعض فمن عرف طرق النظر القياسي له أن يفيت يف مسألة قياسية وإن مل املطلق أما اجملتهد يف 

يعرف غريه وقس على هذا وزعم بعض الناس أن االجتهاد ال يتجزأ وهو ضعيف وأما اجملتهد املقيد الذي ال يعدو 
 قوانني الشرع قال ابن مذهب إمام خاص فليس عليه غري معرفة قواعد إمامه ولرياع فيها ما يراعيه املطلق يف

الصالح والذي رأيته من كالم األئمة يشعر بأنه ال يتأدى فرض الكفاية باجملتهد املقيد قال والذي يظهر أنه يتأدى به 
  فرض الكفاية يف الفتوى وإن مل يتأد به فرض الكفاية يف إحياء العلوم اليت منها االستمداد يف الفتوى 

العدالة مث قال وهذا يشترط جلواز االعتماد على قوله إما هو يف نفسه وإن كان عاملا  خامتة شرط الغزايل يف اجملتهد
فله أن جيتهد لنفسه ويأخذ باجتهاد نفسه فالعدالة شرط لقبول الفتوى ال لصحة االجتهاد هكذا ذكره واقتضى 

يف مسألة إىل حكم هل يأخذ  كالم غريه أن العدالة ركن يف االجتهاد ويتفرع على هذا أن الفاسق إذا أداه اجتهاده
بقوله من علم صدقه يف فتواه بقرائن بل قد يقال إن كانت العدالة ركنا يف االجتهاد فال جيوز له أن يأخذ يف حق 

  نفسه باجتهاده بل يقلد لكونه واحلالة هذه غري جمتهد وهذا بعيد 
ل الفروع بناء على اخلالف يف أن لكل قال الفصل الثاين يف حكم االجتهاد اختلف يف تصويب اجملتهدين يف مسائ

صورة حكما معينا وعليه قطعي أو ظين واملختار ما صح عن الشافعي رضي اهللا عنه أن يف احلادثة حكما معينا وعليه 
  أمارة من وجدها أصاب ومن فقدها أخطأ ومل يأمث 

لتفت إىل ما ذكره فنقول يف ش املسألة عظيمة اخلطب قد اختصر املصنف القول فيها فلنتوسط فيما نورده مث ت
املسألة أحباث أوهلا ذهب طوائف املسلمني على طبقاهتم إىل أنه ليس كل جمتهد يف األصول مصيبا وأن اإلمث غري 

خمطوط عنه إذا مل يصادف ما هو الواقع وإن بالغ يف االجتهاد والنظر سواء كان مدركه عقليا كحدث العامل وخلق 
ال بالشرع كعذاب القرب واحلشر وال يعلم خالف بني املسلمني يف ذلك إال ما نقل عن األعمال أو شرعيا ال يعلم إ

اجلاحظ وعبيد اهللا بن احلسني العنربي أهنما قاال ابن السمعاين وكان العنربي يقول يف مثبيت القدر هؤالء عظموا اهللا 
  نفي اإلمث واحلرج فقط  ويف نايف القدر هؤالء نزهوا اهللا ومنهم من مل ينقل عن اجلاحظ التصويب بل

والقاضي يف خمتصر التقريب اقتصر على النقل عن العنربي مث قال واختلفت الرواية عنه فقال يف أشهر الروايتني إمنا 
أصوب كل جمتهد يف الدين جلمعهم امللة فأما الكفرة فال يصوبون وغال بعض الوالة عنه فصوب للكافة من 

وحنن نتكلم معهما على سبيل االختصار فنقول أنتما حمجوجان باإلمجاع قبلكما  اجملتهدين دون الراكنني إال الدعة
وبعدكما وثانيا إن أردمتا بذلك مطابقة االعتقاد للمعتقد فقد خرجتما عن حيز العقالء واخنرطتما يف سلك األنعام 

  وإن 

ة من الكتاب والسنة واإلمجاع أريد اخلروج عن عهدة التكليف ونفي اخلروج كما نقل عن اجلاحظ فالرباهني النقلي
  خارجة عن حد احلصر ترد هذه املقالة 

وأما ختصيص التصويف باجملتمعني على امللة اإلسالمية فنقول مما خاض فيه املسلمون القول بالتشبيه تعاىل اهللا عنه 



لى املر ء إدراك علوا كبريا والقول خبلق القرآن وغري ذلك مما يعظم خطره وأمجعوا قبل العنربي على أنه جيب ع
بطالن القول بالتشبيه قال القاضي ونقول له أيضا ما الذي حجزك عن القول بأن املصيب واحد فإن احتج بغموض 
األدلة قلنا له فالكالم يف النبوات واإلحاطة بصفات املعجزات ومتييزها من املخاريق والكرمات أغمض عند العارفني 

غريه مما خيتلف فيه أهل امللة فهال غدرت الكفرة مبا ذكرت قال وهذا ال بأصول الديانات من الكالم يف القدر و
  حميص له عنه 

البحث الثاين يف تصويب اجملتهدين يف املسائل الفروعية وقد ضبط صفي الدين اهلندي املذاهب فيه جيدا فقال 
د أو ال والثاين على قسمني ألنه الواقعة اليت وقعت إما أن يكون عليها نص أوال فإن كان األول فأما إن وجده اجملته

إما قصر يف طلبه أو مل يقصر فإن وجده وحكم مبقتضاه فال كالم وإن مل حيكم مبقتضاه فإن كان مع العلم بوجه 
داللته على املطلوب فهو خمطئ وآمث وفاقا وإن مل يكن مع العلم به ولكنه قصر يف البحث عنه فكذلك وإن مل يقصر 

البحث ومل يعصر على وجه داللته على املطلوب فحكمه حكم ما إذا مل جيده مع الطلب بل بالغ يف االستكشاف و
الشديد وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل وإن مل جيده فإن كان لتقصريه يف الطلب فهو أيضا خمطئ وآمث وإن مل يقصر بل بالغ 

لذي عنده النص أو عرفه لكنه مات يف التنقيب عنه وأفرغ الوسع يف طلبه ومع ذلك مل جيده بأن خفي عليه الراوي ا
قبل وصوله إليه فهو غري آمث قطعا وهل هو خمطئ أو مصيب على اخلالف الذي يأيت إن شاء اهللا تعاىل فيما ال نص 
فيه وأوىل بأن يكون خمطئا وأما اليت ال نص عليها فإما أن يقال هللا تعاىل فيها قبل اجتهاد اجملتهد حكم معني أوال بل 

بع الجتهاد اجملتهد فهذا الثاين قول من قال كل جمتهد مصيب وهو مذهب مجهور املتكلمني منا حكمه فيها تا
  كالشيخ أيب احلسن والقاضي أيب بكر والغزايل 

ومن املعتزلة كأيب اهلزيل وأيب علي وأيب هاشم وأتباعهم ونقل عن الشافعي وأيب حنيفة وأمحد واملشهور عنهم خالفه 
وإن مل يوجد يف الواقعة حكم معني فهل وجد فيها ما لو حكم اهللا تعاىل فيها حبكم ملا حكم وهؤالء اختلفوا يف أنه 
  إال به ومل يوجد ذلك 

واألول هو القول باألشبه وهو قول كثري من املصوبني وإليه صار أبو يوسف وحممد بن احلسن وابن سريج يف 
هم يف األشبه إىل أنه ليس هذا بل هو أوىل طرق إحدى الروايتني عنه قال القاضي يف خمتصر التقريب وذهب بعض

الشبه يف املقاس والعرب ومثلوا ذلك بإحلاق األرز بالرب بوصف الطعم أو القوت أو الكيل فأحد هذه األوصاف أشبه 
  عند اهللا تعاىل وأقرب يف التمثيل وأما الثاين فقول اخللص من املصوبة 

كما معينا فإما أن يقال عليه داللة وأمارة فقط أو ليس عليه داللة وال وأما األول وهو أن اهللا تعاىل يف الواقعة ح
أمارة فأما القول األول وهو أن على احلكم دليال يفيد العلم والقطع فهو قول بشر املريسي واألصم وابن علية 

هم اختلفوا يف وهؤالء اتفقوا على أن اجملتهد مأمور بطلبه وأنه إذا وجده فهو مصيب وإذا أخطأه فهو خمطئ ولكن
املخطئ هل يأمث ويستحق العقاب فذهب بشر إىل التأمث وأنكره الباقون خلفاء الدليل وغموضه واختلفوا أيضا يف أنه 

  هل ينقض قضاء القاضي فيه فذهب األصم إىل أنه ينقض وخالفه الباقون 
األربعة وكثري من املتكلمني وهؤالء  وأما القول الثاين وهو أن على احلكم أمارة فقط فهو قول أكثر الفقهاء كاألئمة

اختلفوا فمن قائل أن اجملتهد غري مكلف بإصابته خلفائه وغموضه وإمنا هو مكلف مبا غلب على ظنه فهو وإن أخطأ 
على تقدير عدم إصابته لكنه معذور مأجور وهو منسوب إىل الشافعي رضي اهللا عنه وعلى هذا فعالم يؤجر املخطئ 

أحدمها وهو اختيار املزين وظاهر النص أنه يؤجر على القصد إىل الصواب وال يؤجر على فيه وجهان ألصحابنا 



االجتهاد ألنه أفضى به إىل اخلطأ فكأنه مل يسلك الطريق املأمور به وشبهه القفال يف الفتاوى برجلني رميا إىل كافر 
  فأخطأ أحدمها يؤجر على قصد اإلصابة 

  ا فاتته يؤجر على القصد وإن مل ينل ثواب العمل خبالف صاحبه والساعي إىل اجلمعة إذ
والثاين أنه يؤجر على القصد وعلى االجتهاد مجيعا لكونه بذل ما يف وسعه ومن قائل إنه مأمور بطلبه ومكلف 

بإصابته أوال فإن أخطأه وغلب على ظنه شيء آخر فهناك تغري التكليف ويصري مأمورا بالعمل مبقتضى ظنه وال يأمث 
  ول الثالث وهو أنه ال داللة عليه وال أمارة فذهب إليه مجع من املتكلمني وأما الق

وقد زعم هؤالء أن ذلك احلكم كدفني يتفق عثور الطالب عليه ويتفق تعديه قال القاضي يف خمتصر التقريب 
ن العثور واختلف هؤالء فذهب بعضهم إىل أن العثور عليه ليس بواجب وإمنا الواجب االجتهاد وذهب بعضهم إىل أ

  عليه مما جيب على املكلف وإن مل يكن عليه دليل هذا شرح املذاهب يف املسألة فلنعد إىل لفظ الكتاب 
قوله اختلف يف تصويب اجملتهدين يف مسائل الفروع إشارة إىل أن خالف العنربي يف األصول ال احتفال به وقد 

 الشريعة احملمدية مع أنه مصادم باإلمجاع قبله والذي أصاب فإنه ال ينبغي أن يعد ما ذهب إليه هذه الرجل قوال يف
نراه شاكني فيه أن اجملمعني لو عاصروا العنربي مل يلتفتوا إىل ما قاله ولعدوا اإلمجاع قائما دونه قوله بناء على 
ب اخلالف إىل آخره مقتضاه أن كل من قال بأن لكل صورة حكما معينا وعليه دليل قطعي أو ظين قال بأن املصي

  واحد ومن مل يقل بذلك صوب الكل 
قوله واملختار إىل آخره مباح باختيار املذهب الذي حكيناه من اشتمال احلادثة على حكم معني وعليه دليل قطعي أو 

  ظين ال يكلف اجملتهد به وإمنا يكلف مبا غلب على ظنه 
فلو حتقق االجتهادان الجتمع النقيضان  قال ألن االجتهاد مسبوق بالداللة ألنه طلبها والداللة متأخرة عن احلكم

  وألنه قال عليه السالم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجران ومن أخطأ فله أجر 
  هذان وجهان استدل هبما على اختياره أحدمها أن االجتهاد مسبوق 

وق على املطلوب فيكون بداللة الدليل على احلكم ألنه عبارة عن طلب داللة الدليل على احلكم والطلب مسب
االجتهاد متأخرا عن الداللة والداللة متأخرة عن احلكم هبا ألهنا نسبة بني الدليل الذي هو املطلوب واملدلول الذي 

هو احلكم والنسبة متأخرة عن كل واحد من األمرين لتوقف حتققها على حتققهما فيلزم منه أن يكون االجتهاد 
ره عن الداللة املتأخرة عن احلكم فلو حتقق االجتهاد أي كان كل جمتهد مصيبا متأخرا عن احلكم مبرتبتني لتأخ

الجتمع النقيضان الستلزامه ثبوت حكمني متناقضني يف نفس األمر بالنسبة إىل مسألة واحدة وهذا الدليل فيه نظر 
خلارج بل على تصوره فإنا وإن سلمنا أن االجتهاد طلب الداللة فال نسلم أن طلب الشيء يتوقف على ثبوته يف ا

  فقط مث إنه ال يثبت به إال أحد شطري ما ادعاه فإنه ال يدل على سقوط اإلمث عن املخطئ وحصول األجر له 
الوجه الثاين احلديث الذي ذكره يف الكتاب واللفظ يف الصحيحني إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران 

  قد خيطئ وقد يصيب وهو املدعي  وإذا اجتهد فله أجر دل احلديث على أن اجملتهد
فإن قلت ال ينايف ذلك كون كل جمتهد مصيبا إذ يتصور اخلطأ عند القائلني هبذه املقالة وذلك فيمن مل يستفرغ 

الوسع يف الطلب مع كونه غري عامل بالتقصري فإنه خمطئ غري آمث للجهل بالتقصري فلعل هذه الصورة هي املرادة من 
بصورة نادرة من غري دليل وأيضا أن حتقق االجتهاد املعترب فيما ذكرته فقد ثبت املدعي احلديث قلت هذا ختصيص 

وهو خطأ بعض اجملتهدين يف اجلملة وإال فال جيوز محل احلديث عليه من غري صادف عن محله على االجتهاد املعترب 



ملسألة ظنية ولكن املسألة قطعية ألن الشرعي مقدم على العريف واللغوي واعلم أن االستدالل باحلديث قوي كانت ا
  كما صرح هبا األصوليون على اختالف طبقاهتم 

  وبذلك حتل شبهة من قال ليس كل جمتهد مصيبا لقول من قال من 

اجملتهدين ليس كل جمتهد مصيبا ألنه إن أصاب فما قاله حق وإن أخطأ فقد أخطأ بعض اجملتهدين فلم يكن كل جمتهد 
ن املصيب واحد إمنا هو يف مسائل الفروع الظنية كما عرفت أما مسائل األصول القطعية مصيبا فنقول اخلالف يف أ

فاملصيب فيها واحد بال خالف ولك يف حل هذه النكتة طريقة أخرى فنقول فتلزم أنه مصيب يف قوله ليس كل 
س كل جمتهد مصيبا جمتهد مصيبا ولكن مل قلت أنه يلزم من ذلك أن يكون الواقع يف نفس األمر ليس إال أنه لي

وقولك ألنه مصيب قلنا وكذا خصمه أيضا مصيب بناء على القول بالتصويب فحكم اهللا يف حق هذا أنه ليس كل 
جمتهد مصيبا أنه يف حق خصمه أن كل جمتهد مصيب فهاتان طريقتان يف حل هذه الشبهة األوىل على تقدير كوهنا 

مسائل الفروع ومن جيد ما استدل به القائلون بأن املصيب واحد  من مسائل األصول والثانية على التزام كوهنا من
اجتماع الصحابة فمن بعدهم للمناظرة وطلب كل واحد من املتناظرين خصمه إىل ما ينصره فلو أن كل جمتهد 

مصيب مل يكن إىل احلجاج والنظر فائدة وأجاب عنه القاضي بأن التناظر ثابت وأما ما ادعيتموه من غرض 
ين فأنتم منازعون فيه ولسنا نسلم أن العلماء إمنا تنازعوا ليدعي كل واحد منهما خصمه بل املندوب يف املتناظر

طرق االجتهاد واالحتمال وضوح نص يقطع البحث وغري ذلك قال قيل لو تعني فاملخالف له مل حيكم مبا أنزل اهللا 
  فيفسق ويكفر لقوله تعاىل 

أمر باحلكم مبا ظنه وإن أخطأ حكم مبا أنزل اهللا قيل لو مل يصوب اجلميع ملا جاز ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا قلنا ملا 
  نصب املخالف وقد نصب أبو بكر زيدا رضي اهللا عنهما قلنا مل جيز تولية املبطل واملخطئ ليس مببطل 
جتهاد وحينئذ ش احتج املصوبون بوجهني أحدمها أنه لو مل يكن كل جمتهد مصيبا لتعني احلكم يف الواقعة قبل اال

فيكون اجملتهد املخالف باجتهاده لذلك احلكم حاكما خبالف ما أنزل اهللا فيفسق لقوله تعاىل ومن مل حيكم مبا أنزل 
  اهللا فأؤلئك هم الفاسقون 

ويكفر يف آية أخرى ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأؤلئك هم الكافرون وأجاب بأنا ال نسلم أنه واحلالة هذه يكون 
الف ما أنزل اهللا فإنه ملا كان مأمورا احلكم مبوجب ظنه بعد االجتهاد فحكمه به حكم مبا أنزل اهللا وإن حاكما خب

أخطأ يف اجتهاده بعدم إصابة ذلك احلكم املتعني ولقائل أن يقول إذا كان احلق واحد متعينا فهو الذي أنزله اهللا 
احلاكم به يؤجر وال يأمث لبذله الوسع يف اجتهاده فكان  واحلكم خبالف ما أنزل اهللا نعم هو حكم بشيء أنزل اهللا أن

ينبغي تقريره هكذا إمنا يفسق أن يكفر احلاكم خبالف ما أنزل اهللا من كل وجه ألنه الذي عليه أخالق قول القائل 
به ومل جيعله  حكم خبالف ما أنزل اهللا أما احلاكم مبا أنزل اهللا أن له أن حيكم به وإن مل حيكم به وإن مل ينزل احملكوم

احلق عنده فليس حاكما خبالف املنزل أو نقول هو حاكم خبالفه ولكن هو معذور ملا ذكرناه والفسق والكفر 
خيتصان بغري املعذور والثاين أنه لو مل يكن كل جمتهد مصيبا ملا جاز للمجتهد أن ينصب حاكما خمالفا له يف االجتهاد 

ق وليس كذلك ألنه جائز بدليل أن أبا بكر رضي اهللا عنه نصب زيدا رضي ألنه يف ظنه قد مكنه من احلكم بغري احل
اهللا عنه مع أنه كان خيالفه يف اجلد ويف غريه وشاع ذلك بني الصحابة من غريه وشاع ذلك بني الصحابة من غري 

غري مبطل إلتيانه  نكري وأجاب بأن املمتنع إمنا هو تولية املبطل أي الذي يقتضي بالباطل ومن كان جمتهدا خمطئا فهو
باملأمورية وهذا أيضا فيه عندنا نظر فإن اجملتهد يف مسألة القاتل بأن املصيب واحد يظن خطأ صاحبه وال معىن لذلك 



إال أنه مبطل فيما أتى به وإمنا بذل الوسع أقام عذره نعم قد جياب بأنه ليس يعلم حال التولية أنه حيكم خبالف ما 
كم أن جيتهد يف احلكم عند كل حادثة ورمبا تغري اجتهاده وأيضا فلعل أبا بكر رضي اهللا يعتقده وذلك ألن على احلا

عنه زايد عن احلكم فيما خيالفه فيه وقصر توليته على احلوادث اليت يوافقه فيها وقد صرح جبواز مثل هذا املاوردي 
الكافر واحلر العبد جاز وقد قصر عمله كما نقله الرافعي فقال ولو وىل اإلمام وجال وقال ال حنكم يف قتل املسلم 

  على باقي احلوادث ووافقه زيد واقعة عني ال ميكن فيها نفي هذا االحتمال وأيضا فلعل أبا 

  بكر رضي اهللا عنه كان يرى أن كل جمتهد مصيب فاملسألة مشهورة باضطراب اآلراء فيها قدميا وحديثا 
  املرأة صرحيا فله الطالب وهلا االمتناع فرياجعان غريمها  قال فرعان األول لو رأى الزوج لفظ كناية ورأته

ش هذا فرعان من فروع حكمة االجتهاد األول لو كان الزوجان جمتهدين فخاطبها الزوج بلفظه يرى أهنا كناية يف 
مبقتضى الطالق وال نية وترى املرأة أهنا صرحية فيه فللزوج طلب االستمتاع منها وهلا االمتناع عمال مع كل منهما 

اجتهاده وطريق قطع املنازعة بينهما أن يراجعا جمتهدا آخر غريمها حاكما أو حكما من جهتهما ليحكم بينهما مبا 
أرى إليه اجتهاده وهذا الطريق متعني لدفع املشاجرة يف حنو الصورة املفروضة سواء قلنا اجملتهد واحد أم كل 

لصلح فإن جرى فيه الصلح كاحلقوق املالية فينقطع بطريق الصلح مصيب وهذا إذا مل تكن املنازعة فيما جيري فيه ا
أيضا هذا ما يف الكتاب وقد ذكر القاضي يف خمتصر التقريب هذا الفرع وجعله من أدر خصومه القائلني بأن 

م املصيب واحد وأهنم قالوا هذا يقتضي اجلمع بني التسليط على االستمتاع واالمتناع منه مث أجاب عنه بأنا نسألك
عن هذه احلادثة إذا عنت وكلما قدرمتوه جوابا ظاهرا يف حقهما فهو حكم اهللا قطعا قال فإن زعموا أن املرأة 

مأمورة باالمتناع جهدها والرجل مباح له الطلب لالستمتاع وإن أدى إىل قهرها ومل يعدوا ذلك تناقضا يف ظاهر 
متسكوا به أن املنكوحة بغري ويل إذا زوجها وليها ثانيا من  اجلواب فهو حكم اهللا تعاىل عندنا ظاهرا وباطنا قال ومما

شافعي والذي تزوج هبا أوال حنفي واملرأة مترددة بني دعوهتما ومها جمتهدان يف أوجه القول يف مجع احلل والتحرمي 
ل وإن اجتزيت وأجاب جبوابه األول وأن كل ما أجبتم به يف ظاهر األمر ومل يعدوه تناقضا فهو حكم اهللا عندنا مث قا

هبذا القدر كفاك وإن أردت التفصيل يف اجلواب قلنا من القائلني بأن املصيب واحد من صار يف هذه الصورة إىل 
  الوقت حىت يرفع األمر إىل القاضي كما قدمناه يف الصورة املعلومة 

ي كما قدمناه يف الصورة األوىل فعلى هذا نقول حكم اهللا فيهما الوقف ظاهرا وباطنا حىت نرفع األمر إىل القاض
املغلومة األوىل فعلى هذا نقول حكم اهللا فيهما الوقف ظاهرا وباطنا حىت نرفع أمرها إىل القاضي فينزهلما على 

اعتقاد نفسه وهذا حكم اهللا حينئذ ومنهم من قال نسلم املراد إىل الزوج األول فإن نكحها نكاحا يعتقد صحته 
ا هو احلكم قال وهذه الصورة وأمثاهلا من اجملتهدات وفيها تقابل االحتماالت وهو السابق فال يبعد أن يكون هذ

  فيجتهد فيها عندنا وما أرى إليه اجتهاده فهو حق من وقف أو تقدم أو غريمها من وجوه اجلواب 
كم قال الثاين إذا تغري االجتهاد كما لو ظن أن اخللع فسخ مث ظن أنه طالق فال ينتقض األول بعد اقتران احل

  وينتقض قبله 
ش إذا أداه اجتهاده إىل أن اخللع فسخ فنكح امرأة كان قد خالعها ثالثا مبقتضى هذا االعتقاد مث تغري اجتهاده وأداه 

إىل أنه طالق فإما أن يتغري بعد قضاء القاضي مبقتضى االجتهاد األول املقتضي لصحة النكاح فال ينقض باالجتهاد 
ما أن يتغري قبل القضاء بالصحة فيجب عليه مفارقتها ألن الظن املصاحب له اآلن قاض الثاين بل يقي على النكاح وإ

بأن اجتهاده األول خطأ فليعمل به وهذا ما أراده املصنف بقوله وينتقض قبله ومراده بالنقض ترك العمل باالجتهاد 



فلو تغري يف حق غريه كما إذا أفىت األول وإال فاالجتهاد ال ينقض باالجتهاد وهذا فيما تغري اجتهاده يف حق نفسه 
مقلده بصحة نكاح املختلعة ثالثا ونكحها املقلد عمال بفتواه مث تغري اجتهاده ومل يكن احلكم قد حكم بصحة 

النكاح قبل تغري اجتهاده فاملختار أنه جيب عليه تسرحيها كما يف حق نفس اجملتهد ولو قال جمتهد للمقلد والصورة 
ه فإن كان الذي قلده أعلم من الثاين أو استويا فال أثر له لقوله وإن كان الثاين أعلم قال هذه أخطأ بك من قلدت

الرافعي فالقياس إما أن أوجبنا تقلدا ألعلم فهو كما لو تغري اجتهاد مقلده وإال فال أثر له قال النووي وهذا ليس 
  بشيء بل بوجه اجلزم بأنه ال يلزمه بشيء وال أثر لقول الثاين 

  ة القاضي إذا حكم يف هذه الواقعة مث تغري اجتهاده مل يكن له النقض خامت

لكون املسألة اجتهادية ولنا فيما إذا حكم احلاكم حبكم مث انقدح له ما لو كان مقارب ملنع احلكم قول بليغ فلنورده 
  فنقول ذلك على أقسام 

يتيم بقيمته حلاجته وحيكم بصحة البيع مث نقلوا أحدها أن يكون أمرا متجددا مل يكن حالة احلكم مثاله أن يباع مال 
  األسعار بعد ذلك فتصري قيمته أكثر فهذا العتبار به ألن الشرط البيع بالقيمة ذلك الوقت ال بعده 

الثاين أن حيكم باجتهاده لدليل أو إمارة مث يظهر له دليل أو أمارة أرجح من األول وال ينتهي إىل ظهور النص هبذا 
به وإن كان لو قارن لوجب احلكم به ألن احلكم بالراجح وإن كان واجبا لكن الرجحان حاصل اآلن  أيضا العتبار

يف ظنه وال يدري لو حصل ذلك االحتمال عنده حالة احلكم هل يكون عنده راجحا أو مرجوحا واالعتبار إمنا هو 
اوت الظنون حبسب األوقات وما بالرجحان حال احلكم وال يلزم من الرجحان يف وقت الرجحان يف وقت غريه لتف

يكون فيها من أمور ال تنحصر يتغري هبا الظن وال يتمكن الظان من احلزم بأن الظن الذي عنده يف وقت آخر لكان 
مستمرا ورجحان االعتقاد إمنا حيصل حاال فحاال وأما اعتقاد الرجحان فقد يكون يعتقد يف وقت قطعا رجحان أمر 

  مور الوجدانيات ليس مما حنن فيه سيأيت قسم منه هنا فاضبط هذا هنا لتنتفع به إذا قلناه عنده يف املاضي وهو من األ
الثالث أن يظهر دليل أو أمارة تساوي األول فبطريق األوىل ال اعتبارية وإن كان لو قارن ملنع من احلكم وهبذا تعلم 

  بنقض احلكم ليس جبيد أن إطالق من أطلق أنه إذا ظهر بعد احلكم ما لو قارن ملنع من احلكم 
الرابع أن يظهر نص أو إمجاع أو قياس جلي خبالفه فينتقض احلكم ألن ذلك أمر مقطوع به فلم ينقضه بظن وإمنا 
ينقضه بالدليل القاطع على تقدمي النص واإلمجاع والقياس اجللي على االجتهاد فهو أمر لو قارن العلم به لوجب 

  تقدميه قطعا فلذلك نقض به 
أن يظهر أمر لو قارن ملنع ظنا ال قطعا كبينة الداخل فإن يف تقدميهما على بينة اخلارج خالفا فهو أمر مظنون اخلامس 

  جمتهد فيه ولكن احلاكم الذي 

يراه اجتهادا أو تقليدا قاطع بظنه ووجوب العمل به فلو قارن لوجب احلكم به وهو يعلم من نفسه أنه إمنا حيكم به 
ا أنه ال بينة للداخل مث جاءت البينة فقد ظهر أمر لو قارن ملنع ظنا والظن سابق معلوم اآلن فإذا حكم اخلارج معتقد

وهذا هو اعتقاد الرجحان الذي أشرنا إليه من قبل وقد اختلف األصحاب ها هنا يف النقض فمن ذهب إىل أنه ال 
إمنا حكم معتقدا عدم بينة اخلارج فهو ينقض فوجهه أنه أمر جمتهد فيه ومن قال بالنقض فوجهه أنه عامل بظنه وبأنه 

قاطع مبا كان مينعه من احلكم لو قارن فانظر هذا التفاوت بني املراتب وأن هذه املرتبة بني ظهور النص وبني الظهور 
الدليل الراجح واملساوي فلذلك نقض يف النص قطعا ومل ينقض يف الدليل أن اإلمارة قطعا وحصل التردد يف هذا 

  على وجهني 



لسادس أن يظهر معارض حمض من غري مرجح كما إذا حكم للخارج ببينة مث جاءت بينة ملخارج آخر فهذه البينة ا
لو قارنت فلمنعت احلكم للتعاوض فإذا ظهرت بعد احلكم فلو أيده اهللا تعاىل يف املسألة احتماالن أحدمها أن يقال 

عندي أهنا ليست كاإلمارة املساوية ألن مساواة اإلمارة إنه كظهور اإلمارة املساوية فال ينقض به قطعا أو رجحهما 
املساوية مظنونة وجاز أن يضعف يف وقت آخر ويستمر رجحان اإلمارة احملكوم هبا لعدم الوثوق بالظنون وجاز أهنا 

الحت له يف وقت احلكم لكانت مرجوحة غري مساوية وأما البينة إذا عارضت أخرى فمساواهتا معلومة ما يؤس 
من الترجيح فال يبقى الحتمال استمرار ذلك احلكم أو غريه فريد األمر إىل ما كان عليه قبل احلكم ويقف فيها 

لقطعنا باستواء اجلانبني خبالف اإلمارات اليت ال يورث حبال الظنون فيها فإنه لو مل ميض احلكم فيها أدى إىل عدم 
  استمرار األحكام وأن ال حيكم بشيء 

اهللا إىل ترجيح األول وقال مل أجد يف كالم األصحاب إىل اآلن ما اعتضد به يف اجلزم بأحدمها وقد مال والدي أيده 
غري أين أميل إىل عدم النقض وأن احلاكم ال حيكم وال ينقض إال مبستند ولك أن تقول ظهور ما يقع مبساواته مستند 

موجب لنقضه قطعا والعلم مبقارنة ما يظن  وقد ختلص من هذا أن العلم مبقارنة ما يقطع بتقدميه على مستند احلكم
  تقدميه فيه وجهان كبينة 

الداخل والعلم مبقارنة ما مينع احلكم ويوجب التوقف فيه االحتماالن املذكوران وهذا هو القسم السادس والذي 
وأما الثاين والثالث  قبله اخلامس والذي قبله الرابع والثالثة األول ال نقض فيها قطعا أما األول فللعلم بعدم املقارنة

  فللشك فيها وعدم استقرار اإلحكام 
قال الباب الثاين يف اإلفتاء وفيه مسائل األوىل جيوز اإلفتاء للمجتهد ومقلد احلي واختلف يف تقليد امليت ألن ال قول 

  له النعقاد اإلمجاع على خالفه واملختار جوازه عليه يف زماننا 
  ئل األوىل النظر فيما يتعلق باملفيت أعلم أنه جيوز للمجتهد اإلفتاء ش يشتمل هذا الباب على ثالثة مسا

وأما املقلد فقال أبو احلسني البصري ومجاعة ال جيوز له اإلفتاء مطلقا وذهب قوم إىل اجلواز مطلقا إذا عرف املسألة 
أهال للنظر والتفريع  بدليلهما وذهب األكثرون إىل أنه إن تبحر يف مذهب ذلك اجملتهد واطلع على ما أخذه وكان

على قواعده جاز له الفتوى وإال فال وقال آخرون إن عدم اجملتهد جاز وإال فال وقالت طائفة جيوز ملقلد احلي أن 
يفىت مبا شافهه به أو نقله إليه موثوق بقوله أو وجده مكتوبا يف كتاب معتمد عليه وال جيوز ملقلد امليت هذا شرح ما 

وهم اختصاص اخلالف مبقلد امليت وهو جاز مطلقا وقد توهم أن اختياره جواز إفتاء املقلد يف الكتاب وعبارته قد ت
العامي والظن به إن مل خيتر هذا املذهب وإن كان وجها يف املذهب فقد قال القاضي يف خمتصر التقريب أمجعوا على 

يت ومل يقل يف مقلد امليت مع أن الغرض أنه ال حيل ملن شذ أشياء من العلم أن يفيت وإمنا قال املصنف يف تقليد امل
حكم إفتاء مقلد امليت ال بيان حكم تقليده ليشري إىل أن جواز إفتائه مشروط بصحة تقليده فيلزم من اخلالف فيها 
اخلالف يف إفتائه قوله ألنه ال قول له أي احتج من منع تقليد امليت بأن امليت ال قول له بدليل انعقاد اإلمجاع على 

  ولو كان ذا قول مل ينعقد مع خمالفته كاحلي وإذا مل يكن له مل جيز تقليده خالفه 
واستدل املصنف على اختياره باإلمجاع عليه يف زماننا وهذا قد ذكره اإلمام فقال انعقد اإلمجاع يف زماننا على جواز 

  العمل هبذا النوع ألنه ليس 

جيامع قولك ليس يف هذا الزمان جمتهد قولك إمجاع أهل  يف هذا الزمان جمتهد واإلمجاع حجة ولقائل أن يقول ال
  الزمان حجة ألن اإلمجاع املعترب هو إمجاع اجملتهدين 



قال الثانية جيوز اإلفتاء للعامي لعدم تكليفهم يف شيء من اإلعصار باالجتهاد وتفويت معائشهم واستضرارهم 
ارض بعموم فاسألوا وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأوىل باالشتغال بأسبابه دون اجملتهد ألنه مأمور باعتبار قيل مع

األمر منكم وقول عبد الرمحن لعثمان أبايعك على كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم وسرية الشيخني 
  قلنا األول خمصوص وإال لوجب بعد االجتهاد والثاين يف األقضية واملراد من السرية لزوم العدل 

اظرة فيما يتعلق كاملفىت باحثة عمن جيوز له االستفتاء ومن ال جيوز فنقول للمكلف حاالت األوىل ش هذه املسألة ن
أن يكون عاميا صرفا مل حيصل شيئا من العلوم اليت يترقى هبا إىل منازل اجملتهدين فاجلماهري على أنه جيوز له االستفتاء 

عنده من علوم ال تؤدي إىل االجتهاد وإن كانت عدد  وجيب عليه التقليد يف فروع الشريعة مجيعها وال ينفعه ما
احلصى ومنع منه معتزلة بغداد مطلقا وقالوا جيب عليه الوقوف على طريق احلكم وال يرجع إىل العامل إال لينبهه على 

أصوهلا وطريقة النظر فيها قال القاضي عبد الوهاب وعلى هذا جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب منهم وفصل 
قال جيوز يف املسائل االجتهادية دون ما عداها كالعبادات اخلمس احلالة الثانية العامل الذي تعاىل عن رتبة اجلبائي ف

العامة بتحصيل بعض العلوم املعتربة ومل حيط مبنصب االجتهاد فاملختار يف أن حكمه حكم العامي الصرف لعجزه عن 
  االجتهاد 

  كم بطريقة ألن له صالحية معرفة طرق األحكام خبالف العامي وقال قوم ال جيوز له ذلك وجيب عليه معرفة احل
واستدل املصنف على جواز االستفتاء للعامي سواء كان عاميا وهو املذكور يف احلالة األوىل أو عاملا وهو املذكور يف 

  الثانية بوجهني 
  أحدمها إمجاع السلف عليه إذ مل يكلفوا العوام يف عصر من اإلعصار 

قنعوا منهم مبجرد أخذ األحكام من أقواهلم من غري بيان ما أخذها فإن قلت دعوى قيام اإلمجاع على  باالجتهاد بل
إفتاء املستفتني صحيحة ولكن من أين لكم أن املستفتني مل يسألوا عن بيان املأخذ قلت مل ينقل ذلك وال ألم أحد 

كانوا ال يذكرون الدليل عند اإلفتاء مع علمهم العوام على تركهم السؤال عن وجه داللة الدليل ويعلم قطعا أهنم 
جبهل املستفيت به والثاين أن وجود ذلك عليهم يؤدي إىل تفويت معائشهم واستضرارهم باالشتغال بأسبابه وذلك 
مؤذن باختالل نظام العامل وفساد األحوال فإن قلت هذا يقتضي أن ال جيب النظر يف أصول الدين وأن جيوز فيه 

نعلم أن الصحابة والتابعني ما كانوا يلومون من مل يتعلم علم الكالم بل رمبا الموا املشتغل به مع أنه يلوم  التقليد ألنا
منه تعطيل أمور املعايش ألن غرض أدلة الكالم أكثر قلت إن سلمنا عدم جواز التقليد فيه فالفرق أن مطالبة 

لسليم على اإلذعان هلا خبالف األحكام الفرعية فإهنا معدودة حمصورة ال تتكرر وأكثر أدلتها قواطع حتمل الطبع ا
غري متناهية وأكثر أدلتها ظنون تضطرب حبسب األذهان فكان حتصيل رتبة االستدالل فيها حمتاجا إىل االنقطاع عن 

واحد االشتغال بغريها فأرى إىل ما ذكرناه واحتج اجلبائي بأن احلق يف املسائل االجتهادية متعدد خبالف غريها فإنه 
فالتقليد فيه ال يؤمن من الوقوع يف غري احلق واجلواب بعد تسليم أن كل قول يف اجملتهدات حق أنه ال يؤمن فيها 

  أيضا من الوقوع يف اخلطأ الحتمال تقصري اجملتهد يف االجتهاد أو أن ال جيتهد أو يفيت خبالف االجتهاد 
قلد للمفيت فيما يأخذ منه ألن التقليد إن عرف بأن قبول تنبيه ذهب معظم األصوليون إىل أن القول بأن العامي م

قول القائل بال حجة فقد حتقق ذلك إذ ليس قوله يف نفسه حبجة وإن عرف بأنه قبول قول القائل مع اجلهل بأخذه 
  حتقق يف قول املفيت أيضا 

ة يف قول املستفىت نصبه الرب قال القاضي يف خمتصر التقريب والذي خنتاره أن ذلك بتقليد أصال فإن قول العامل حج



تعاىل علما يف حق العامي وأوجب عليه العمل به كما أوجب على اجملتهد العمل باجتهاده واجتهاده علم علمه 
  وقوله علم على املستفىت وخيرج لك من هذا من ال يتصور تقليد مباح يف الشرعية ال يف 

هو اتباع على من مل يقم باتباعه حجه ومل يستند إىل علم  األصول وال يف الفروع إذ التقليد على ما عرفه القاضي
قال ولو شاع تسمية العام مقلدا مع أن قول العامل يف حقه واجب اإلتباع جاز أن يسمي التمسك بالنصوص وغريها 

د يف من الدالئل مقلد قوله دون اجملتهد هذا هو احلال الثاين وهو أن يبلغ املكلف رتبة االجتهاد فإن كان قد اجته
املسألة ووضح يف ظنه وجه الصواب مل يقلد غريه بال ريب وإن مل يكن قد اجتهد فيها فهي مسألة الكتاب وقد 

  اختلفوا فيها على مذاهب 
األول املنع من التقليد وإليه ذهب أكثر الفقهاء ومجع من األصوليني منهم القاضي واختاره املصنف تبعا لإلمام وهو 

ن احلاجب والثاين التجويز مطلقا وعليه سفيان الثوري وأمحد وإسحاق والثالث جيوز تقليد املختار عند اآلمدي واب
الصحابة فقط والرابع جيوز تقليد الصحابة والتابعني دون غريهم واخلامس جيوز تقليد العامل ألعلم منه وال جيوز 

ون ما يفىت به والسابع أنه جيوز فيما ملساويه ودونه وإليه ذهب حممد بن احلسن والسادس جيوز التقليد فيما خيصه د
  خيصه إذا خشي فوات الوقت باشتغاله باحلادثة وهو رأي أيب العباس ابن سريج 

والثامن أنه جيوز للقاضي دون غريه واستدل املصنف على أن اجملتهد ال جيوز له التقليد مطلقا بأنه مأمور باالعتبار يف 
كا للمأمور به فيعصى وال يرد العامي ألنه خرج من عموم األمر بدليل قوله تعاىل فاعتربوا فإذا تركه يكون تار

عجزه عن االجتهاد هذا إن جعلناه مقلدا وإن مل جنعله مقلدا كما قال القاضي فال سؤال وجعل اآلمدي املعتمد يف 
دليل فعلى املسألة أن يقال جواز تقليد اجملتهد للمجتهد حكم شرعي فال بد عليه من دليل واألصل عدم ذلك ال

مدعيه بيانه والقياس على العامي ال يصلح أن يكون دليال ملا عرفت من الفرق وملعارض أن يقول القول بوجوب 
االجتهاد على اجملتهد فيما نزل به من الوقائع مطلقا وحرمة التقليد عليه حكم شرعي فال بد عليه من دليل وعلى 

  مدعيه بيانه 
  ستدالل على منع التقليد للمجتهد بأوجه قوله قيل معارض أي عارض اخلصم اال

  األول قوله تعاىل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون والعامل قبل أن جيتهد ال يعلم فوجب جتويز االجتهاد له 
والثاين قوله تعاىل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم والعلماء هم أولوا األمر ألن أمورهم تنفذ على 

  راء والوالة األم
والثالث إمجاع الصحابة روى أمحد عن سفيان بن وكيع بن اجلراح قال حدثنا قبيصة قال حدثنا أبو بكر بن عياش 

عن عاصم عن وائل قال قلت لعبد الرمحن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا فقال ما ذنيب قد بدأت هكذا 
صلى اهللا عليه و سلم وسرية أيب بكر وعمر فقال فيما استطعت  لعلي فقلت أبايعك على كتاب اهللا وسنة رسول اهللا

مث عرضت ذلك على عثمان فقال نعم فقد التزم عثمان ذلك مبحضر من عظام الصحابة من غري نكري عليه فكان 
  إمجاعا على جواز أخذ اجملتهد بقول اجملتهد امليت وإذا ثبت يف امليت ثبت يف احلي بطريق األوىل 

عن األول بأنه عام خمصوص باملقلدين وإال لوجب االجتهاد على اجملتهد بعد اجتهاده ألنه بعد وأجاب املصنف 
االجتهاد أيضا ليس بعامل بل هو ظان وذلك باطل باإلمجاع ولقائل أن يقول املراد بقوله إن كنتم ال تعلمون إن كنتم 

نون وهذا واضح بل اجلواب أن غري ذوي علم وذوي العلم صادق على من يتوصل إىل األحكام مبسالك الظ
السؤال مشروط بعدم العلم ومل يوجد يف اجملتهد ألنه عامل وقولكم قبل االجتهاد ال يعلم قلنا ال خيرج عن كونه عاملا 



  بغيبوبة املسألة عن ذهنه مع متكنه من معرفتها من غري احتياج إىل غريه 
لى اجملتهد وهو غري واجب باالتفاق قلت ويف دعوى وأجاب اإلمام أيضا بأن ظاهر اآلية يقتضي وجوب السؤال ع

االتفاق نظر فإن القائل بتجويزه إذا ضاق الوقت ال بد وأن يوجبه عليه واحلالة هذه ولعله مراده باالتفاق اتفاق 
  اخلصمني املانع مطلقا ومقابلة ألن البحث يف هذا الدليل بينهما 

على وجوب الطاعة يف األقضية واألحكام مجعا بني األدلة وأيضا وأجاب املصنف عن الثاين بأن اآلية األوىل دلت 
  املتبادر إىل الفهم من إطالق أويل األمر واألمراء واحلكام 

وأجاب عن الثالث بأن املراد من سرية أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما لزوم العدل واإلنصاف والسنن املرضي يف 
ن السرية وأيضا يف سند احلديث سفيان ابن وكيع وقد قال فيه أبو زرعة مجيع احلاالت ألنه من املتبادر إىل الذهن م

  متهم بالكذب 
  قال الثالثة إمنا جيوز يف الفروع وقد اختلف يف األصول ولنا فيه نظر وليكن آخر كالمنا وباهللا التوفيق 

فهو جائز على ما سلف فيه من ش هذه املسألة فيما جيوز فيه االستفتاء وما ال جيوز فنقول أما االستفتاء يف الفروع 
  الكالم وهو عمل العامي بقول اجملتهد تقليدا فيه ما أوردناه عن القاضي واألصوليني 

وأما االستفتاء يف األصول فذهب كثري من الفقهاء وبعض املتكلمني كعبيد اهللا بن احلسني العنربي واحلشوية 
واجب والنظر يف ذلك حرام وذهب الباقون إىل عدم جوازه والتعليمية إىل جوازه ورمبا بالغ بعضهم فقال التقليد 

وأنه جيب على كل أحد معرفة اهللا وما جيب له من األوصاف وجيوز عليه ويتقدس عنه وكذلك مجلة العقائد بالنظر 
له  واالستدالل وملا كان حمل املسألة علم الكالم مل يطل املصنف فيها ولتقاوم األدلة عنده مل جيزم بشيء بل قال إن

فيه نظرا وحنن نورد نزرا يسريا من معتصمات الفريقني أما جموزو التقليد فاحتجوا بوجوه منها أن النظر يف أصول 
الدين منهي عنه لقوله تعاىل ما جيادل يف آيات اهللا إال الذين كفروا وما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون 

  هللا عليه و سلم هنى والنظر يفضي إىل فتح باب اجلدال وروى أنه صلى ا

  الصحابة ملا رآهم يتكلمون يف مسألة القدر وإذا كان منهيا عنه فال يكون واجبا فيكون التقليد جائزا 
وأجيب عنه مبنع كون النظر منهيا عنه واآليات حممولة على النهي عن اجلدال بالباطل مجعا بني األدلة فإن قوله تعاىل 

ا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن وأثىن اهللا تعاىل على الناظرين بقوله وجادهلم باليت هي أحسن وال جتادلو
ويتفكرون يف خلق السموات واألرض وأما احلديث فلعل النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا علم صحة اعتقادهم 

ا ورث وحقيقة يقينهم مبا تلقوه عنه وشاهدوا من املعجزات اخلوارق علم أن اجلدال بعد ذلك ال يفيد شيئا ورمب
شكا فنهاهم لذلك أما الشارح الذي مل يثبت عنده شيء فكيف ال جيب عليه السعي يف إثبات يقينه والذب عن 

  تأكيد دينه 
ومنها أن النظر فيه مظنة الوقوع يف الشكوك والشبهات واخلروج إىل البدع وأجيب بأن التقليد ال بد أنه ينتهي إىل 

ينئذ ما ذكرمت من احملذور الزم التقليد مع زيادة حمذور احتمال كذب املقلد النظر واالستدالل المتناع التسلسل وح
فيما أخرب به املقلد عن اعتقاده وأما املانعون فاعتصموا بوجوه منها أن حتصيل العلم يف أصول الدين كان واجبا على 

على أمته بقوله فاتبعوه ومنها أن  النيب املصطفى صلى اهللا عليه و سلم بقوله فأعلم أنه ال إله إال اهللا فيكون واجبا
التقليد مذموم شرعا يف قوله تعاىل حكاية عن قوم يف معرض الذم هلم إنا وجدنا آباءنا على أمة وأنا على آثارهم 

مقتدون ووجوه احلجج يف املسألة عديدة وقد ذكرنا أن حملها علم الكالم فمن أراد اإلحاطة به فهو حمال على كتبه 



ألة مت هذا الشرح املبارك أسأل اهللا تعاىل أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي موجبا للفوز لديه وأن يعم وبنجاز هذه املس
  النفع به مبحمد وآله وصحبه 

وقد راعينا فيه جانب التوسط ألن الكتاب خمتصر فاألليق بشارحه أن حيذو حذوه وال يتعدى ممشاه فوق خطوة وقد 
   كنا نروح ونغدو على املسألة ورمبا مل

خنرج عن حد الشرح قدر أمنلة ويف النفس حزازات من مباحث نترك ذكرها خشية التطويل ونسلك يف اإلضراب 
  عنها سبيل غرينا 

وإن كنا ال نرتضي تلك السبيل على أنا مل نأل جهدا فيما وضعناه ومل نرض إال أن حنله حمل النجم ويف الظن أنا ما 
ة مما يطالب الشارح هبا إال وقد مجعناها فيه مع زيادات من نقول وفوائد يهيم أنصفناه فإنا مل نغادر صغرية وال كبري

الفهم إذا مسعها طربا وينطق شاكرها ملء فيه ومباحث ما للبدر الكوامل إال ما تطلع وال العرب األفراب إال ما 
ي ينضال لديه النهار تفوه به بنات فكرها وتسمع لكن الكتاب مع أن الروض املبدعة ازهاره والواضح اجللي الذ

وأنواره مل يعن على نفسه لقلة ما أودع فيه من املسائل ومل ينب عن مجع كبري فلم هنتم له وال به وكيف ال وقد كنا 
نكتب فيه بأطراف األنامل وجنيء إليه وقد سلمنا الطيب وقد وقالت النفس حطة وتعد عليه فنقول من رأى القلم 

قلم قد أبل وليس يف تلك شطة ويف عزمي واهللا امليسر أن أضع شرحا على خمتصر ابن يكتب واملهمة متلى عليه أما ال
احلاجب بسيطا ال عذر يل إذا مل آت فيه بالعجب العجاب حميط هبذا العلم على أمت وجه ال أميط عنه إال القشر عن 

ل مبنه وكرمه إنه املرجو خريه اللباب واهللا املسؤول أن يوفقنا لصاحل األعمال وجيمعنا على العلم ونشره يف كل حا
  املأمول بسره واحلمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين 

قال املصنف أيده اهللا فرغت منه صبيحة يوم اجلمعة السادس عشر من صفر املبارك سنة اثنني ومخسني وسبعمائة 
دلية منزل سيدي ووالدي أحسن اهللا إليه من دمشق احملروسة وكتب مؤلفه عبد أحسن اهللا تقضيها باملدرسة العا

الوهاب بن علي بن عبد الكايف بن علي السبكي الشافعي أصلحه اهللا تعاىل وكان له واحلمد هللا وحده وصلى اهللا 
  علي سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 
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