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  القاعدة األوىل يف حتقيق مفهوم أصول الفقه

وتعريف موضوعه وغايته وما فيه من البحث عنه من مسائله وما منه استمداده وتصوير مباديه وما ال بد من سبق 
ن العلوم أن يتصور معناه أوال باحلد أو الرسم معرفته قبل اخلوض فيه فنقول حق على كل من حاول حتصيل علم م

ليكون على بصرية فيما يطلبه وأن يعرف موضوعه وهو الشيء الذي يبحث يف ذلك العلم عن أحواله العارضة له 
متييزا له عن غريه وما هو الغاية املقصودة من حتصيله حىت ال يكون سعيه عبثا وما عنه البحث فيه من األحوال اليت 

ه لتصور طلبها وما منه استمداده لصحة إسناده عند روم حتقيقه إليه وأن يتصور مباديه اليت ال بد من هي مسائل
  سبق معرفتها فيه إلمكان البناء عليها 

أما مفهوم أصول الفقه فنقول اعلم أن قول القائل أصول الفقه قول مؤلف من مضاف هو األصول ومضاف إليه 
  عرفة املضاف إليه فال جرم أنه جيب تعريف معىن الفقه أوال مث معىن األصول ثانيا هو الفقه ولن نعرف املضاف قبل م

أي ال نفهم )  ٩١هود )  ١١( } ما نفقه كثريا مما تقول { أما الفقه ففي اللغة عبارة عن الفهم ومنه قوله تعاىل 
قول العرب فقهت كالمك أي ال تفهمون وت)  ٤٤اإلسراء )  ١٧( } ولكن ال تفقهون تسبيحهم { وقوله تعاىل 
  أي فهمته 

وقيل هو العلم واألشبه أن الفهم مغاير للعلم إذ الفهم عبارة عن جودة الذهن من جهة هتيئه القتناص كل ما يرد 
  عليه من املطالب وإن مل يكن املتصف به عاملا كالعامي الفطن 

  وأما العلم فسيأيت حتقيقه عن قريب 
  فهم عاملا وعلى هذا فكل عامل فهم وليس كل 

  ويف عرف املتشرعني الفقه خمصوص بالعلم احلاصل جبملة من األحكام الشرعية الفروعية بالنظر واالستدالل 
فالعلم احتراز عن الظن باألحكام الشرعية فإنه وإن جتوز بإطالق اسم الفقه عليه يف العرف العامي فليس فقها يف 

  العلم بالعمل هبا بناء على اإلدراك القطعي وإن كانت ظنية يف نفسها العرف اللغوي واألصويل بل الفقه العلم هبا أو 
  وقولنا جبملة من األحكام الشرعية احتراز عن العلم باحلكم الواحد أو االثنني ال غري فإنه ال يسمى يف عرفهم فقها 

  وإمنا مل نقل باألحكام ألن ذلك يشعر بكون الفقه هو العلم جبملة األحكام 
  ال يكون العلم مبا دون ذلك فقها وليس كذلك ويلزم منه أن 

  وقولنا الشرعية احتراز عما ليس بشرعي كاألمور العقلية واحلسية 
  وقولنا الفروعية احتراز عن العلم بكون أنواع األدلة حججا فإنه ليس 

  فقها يف العرف األصويل وإن كان املعلوم حكما شرعيا نظريا لكونه غري فروعي 
الستدالل احتراز عن علم اهللا تعاىل بذلك وعلم جربيل والنيب عليه السالم فيما علمه بالوحي فإن وقولنا بالنظر وا

  علمهم بذلك ال يكون فقها يف العرف األصويل إذ ليس طريق العلم يف حقهم بذلك النظر واالستدالل 
  وأما أصول الفقه فاعلم أن أصل كل شيء هو ما يستند حتقيق ذلك الشيء إليه 



الفقه هي أدلة الفقه وجهات دالالهتا على األحكام الشرعية وكيفية حال املستدل هبا من جهة اجلملة ال من فأصول 
  جهة التفصيل خبالف األدلة اخلاصة املستعملة يف آحاد املسائل اخلاصة 

ة وأما موضوع أصول الفقه فاعلم أن موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث يف ذلك العلم عن أحواله العارض
  لذاته 

وملا كانت مباحث األصوليني يف علم األصول ال خترج عن أحوال األدلة املوصلة إىل األحكام الشرعية املبحوث 
عنها فيه وأقسامها واختالف مراتبها وكيفية استثمار األحكام الشرعية عنها على وجه كلي كانت هي موضوع 

  علم األصول 

  األحكام الشرعية اليت هي مناط السعادة الدنيوية واألخروية وأما غاية علم األصول فالوصول إىل معرفة 
  وأما مسائله فهي أحوال األدلة املبحوث عنها فيه مما عرفناه 

وأما ما منه استمداده فعلم الكالم والعربية واألحكام الشرعية أما علم الكالم فلتوقف العلم بكون أدلة األحكام 
  وصفاته وصدق رسوله فيما جاء به وغري ذلك مما ال يعرف يف غري علم الكالم مفيدة هلا شرعا على معرفة اهللا تعاىل 

وأما علم العربية فلتوقف معرفة دالالت األدلة اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل احلل والعقد من األمة على 
ذف واإلضمار واملنطوق معرفة موضوعاهتا لغة من جهة احلقيقة واجملاز والعموم واخلصوص واإلطالق والتقييد واحل

  واملفهوم واالقتضاء واإلشارة والتنبيه واإلمياء وغريه مما ال يعرف يف غري علم العربية 
وأما األحكام الشرعية فمن جهة أن الناظر يف هذا العلم إمنا ينظر يف أدلة األحكام الشرعية فال بد أن يكون عاملا 

ها وأن يتمكن بذلك من إيضاح املسائل بضرب األمثلة وكثرة حبقائق األحكام ليتصور القصد إىل إثباهتا ونفي
  الشواهد ويتأهل بالبحث فيها للنظر واالستدالل 

وال نقول إن استمداده من وجود هذه األحكام ونفيها يف آحاد املسائل فإهنا من هذه اجلهة ألثبت هلا بغري أدلتها فلو 
  تنعا توقفت األدلة على معرفتها من هذه اجلهة كان دورا مم

وأما مبادئه فاعلم أن مبادىء كل علم هي التصورات والتصديقات املسلمة يف ذلك العلم وهي غري مربهنة فيه 
  لتوقف مسائل ذلك العلم 

  عليها 
وسواء كانت مسلمة يف نفسها كمبادىء العلم األعلى أو غري مسلمة يف نفسها بل مقبولة على سبيل املصادرة أو 

علم أعلى من ذلك العلم وما هذه املبادىء يف علم األصول فنقول قد عرف أن استمداد  الوضع على أن تربهن يف
  علم أصول الفقه إمنا هو من علم الكالم والعربية واألحكام الشرعية 

  فمبادئه غري خارجة عن هذه األقسام الثالثة فلنرسم يف كل مبدإ قسما 

  القسم األول يف املبادىء الكالمية

ا كانت أصول الفقه هي أدلة الفقه وكان الكالم فيها مما حيوج إىل معرفة الدليل وانقسامه إىل ما فنقول اعلم أنه مل
يفيد العلم أو الظن وكان ذلك مما ال يتم دون النظر دعت احلاجة إىل تعريف معىن الدليل والنظر والعلم والظن من 

  جهة التحديد والتصوير ال غري 
  عىن الدال وهو الناصب للدليل أما الدليل فقد يطلق يف اللغة مب



  وقيل هو الذاكر للدليل وقد يطلق على ما فيه داللة وإرشاد 
  وهذا هو املسمى دليال يف عرف الفقهاء وسواء كان موصال إىل علم أو ظن 

واألصوليون يفرقون بني ما أوصل إىل العلم وما أوصل إىل الظن فيخصون اسم الدليل مبا أوصل إىل العلم واسم 
  مارة مبا أوصل إىل الظن األ

  وعلى هذا فحده على أصول الفقهاء أنه الذي ميكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربي 
  فالقيد األول احتراز عما مل يتوصل به إىل املطلوب لعدم النظر فيه 

  فإنه ال خيرج بذلك عن كونه دليال ملا كان التوصل به ممكنا 
  إذا كان الناظر يف الدليل بنظر فاسد والقيد الثاين احتراز عما 

  والثالث احتراز عن احلد املوصل إىل العلم التصوري 
  وهو عام للقاطع والظين 

وأما حده على العرف األصويل فهو ما ميكن التوصل به إىل العلم مبطلوب خربي وهو منقسم إىل عقلي حمض 
  ومسعي حمض ومركب من األمرين 

  لى حدوث العامل العامل مؤلف وكل مؤلف حادث فيلزم عنه العامل حادث فاألول كقولنا يف الداللة ع
  والثاين كالنصوص من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس كما يأيت حتقيقه 

والثالث كقولنا يف الداللة على حترمي النبيذ النبيذ مسكر وكل مسكر حرام لقوله عليه السالم كل مسكر حرام 
  فيلزم عنه النبيذ حرام 

  ما النظر فإنه قد يطلق يف اللغة مبعىن االنتظار ومبعىن الرؤية بالعني والرأفة والرمحة واملقابلة والتفكر واالعتبار وأ
  وهذا االعتبار األخري هو باملسمى بالنظر يف عرف املتكلمني 

  وقد قال القاضي أبو بكر يف حده هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو ظنا 
وله يطلب به عن احلياة وسائر الصفات املشروطة باحلياة فإهنا ال يطلب هبا ذلك وإن كان من قامت به وقد احترز بق

  يطلبه 
وقصد بقوله علما أو ظنا التعميم للعلم والظن ليكون احلد جامعا وهو حسن غري أنه ميكن أن يعرب عنه بعبارة أخرى 

  ال يتجه عليها من اإلشكاالت ما قد يتجه على عبارة 

قاضي على ما بيناه يف أبكار األفكار وهو أن يقال النظر عبارة عن التصرف بالعقل يف األمور السابقة بالعلم ال
والظن للمناسبة للمطلوب بتأليف خاص قصدا لتحصيل ما ليس حاصال يف العقل وهو عام للنظر املتضمن للتصور 

ى وجه داللة الدليل على املطلوب فيكون صحيحا والتصديق والقاطع والظين وهو منقسم إىل ما وقف الناظر فيه عل
  وإىل ما ليس كذلك فيكون فاسدا 

  وشرط وجوده مطلقا وانتفاء أضداده من النوم والغفلة واملوت وحصول العلم باملطلوب وغري ذلك 
هم من وأما العلم فقد اختلف املتكلمون يف حتديده فمنهم من زعم أنه ال سبيل إىل حتديده لكن اختلف هؤالء فمن

  قال بيان طريق تعريفه إمنا هو بالقسمة واملثال كإمام احلرمني والغزايل وهو غري سديد 
  فإن القسمة إن مل تكن مفيدة لتمييزه عما سواه فليست معرفة له وإن كانت مميزة له عما سواه 

  فال معىن للتحديد بالرسم سوى هذا 



كل ما سوى العلم ال يعلم إال بالعلم فلو علم بالغري كان ومنهم من زعم أن العلم بالعلم ضروري غري نظري ألن 
  دورا وألن كل أحد يعلم وجود نفسه ضرورة والعلم أحد تصورات هذا التصديق فكان ضروريا 

  وهو أيضا غري سديد 
أما الوجه األول فألن جهة توقف غري العلم على العلم من جهة كون العلم إدراكا له وتوقف العلم على الغري ال 

  من جهة كون ذلك الغري إدراكا للعلم بل من جهة كونه صفة مميزة له عما سواه 
  ومع اختالف جهة التوقف فال دور 

وأما الوجه الثاين فهو مبين على أن تصورات القضية الضرورية ال بد وأن تكون ضرورية وليس كذلك ألن القضية 
غري توقف بعد تصور املفردات على نظر واستدالل الضرورية هي اليت يصدق العقل هبا بعد تصور مفرداهتا من 

  وسواء كانت التصورات ضرورية أو نظرية 
  ومنهم من سلك يف تعريفة التحديد 

  وقد ذكر يف ذلك حدود كثرية 

أبطلناها يف أبكار األفكار واملختار يف ذلك أن يقال العلم عبارة عن صفة حيصل هبا لنفس املتصف هبا التميز بني 
  ين الكلية حصوال ال يتطرق إليه احتمال نقيضه حقائق املعا

  فقولنا صفة كاجلنس له ولغريه من الصفات 
  وقولنا حيصل هبا التميز احتراز عن احلياة وسائر الصفات املشروطة باحلياة 

  الكلية وقولنا بني حقائق الكليات احتراز عن اإلدراكات اجلزئية فإهنا إمنا متيز بني احملسوسات اجلزئية دون األمور 
  وإن سلكنا مذهب الشيخ أيب احلسن يف أن اإلدراكات نوع من العلم مل حنتج إىل التقييد بالكليات 

  وهو منقسم إىل قدمي ال أول لوجوده وإىل حادث بعد العدم 
  واحلادث ينقسم إىل ضروري وهو العلم احلادث الذي ال قدرة للمكلف على حتصيله بنظر واستدالل 

  دث احتراز عن علم اهللا تعاىل فقولنا العلم احلا
وقولنا ال قدرة للمكلف على حتصيله بنظر واستدالل احتراز عن العلم النظري والنظري هو العلم الذي تضمنه 

  الصحيح 
  وأما الظن فعبارة عن ترجح أحد االحتمالني يف النفس على اآلخرة من غري القطع 

  القسم الثاين يف املبادىء اللغوية

  تقدم وجه استمداد األصول من اللغة فال بد من تعريف املبادىء املأخوذة منها كنا بينا فيما 
ولنقدم على ذلك مقدمة فنقول اعلم أنه ملا كان نوع اإلنسان أشرف موجود يف عامل السفليات لكونه خملوقا ملعرفة 

به إدراك املعقوالت واملميز بني اهللا تعاىل اليت هي أجل املطلوبات وأسىن املرغوبات مبا خصه اهللا به من العقل الذي 
  حقائق املوجودات على ما قال عليه السالم حكاية عن ربه كنت كنزا مل أعرف فخلقت خلقا ألعرف به 

وملا كان هذا املقصود ال يتم دون االطالع على املقدمات النظرية املستندة إىل القضايا الضرورية املتوسل هبا إىل 
ان كل واحد ال يستقل بتحصيل معارفه بنفسه وحده دون معني ومساعد له من نوعه مطلوباته وحتقيق ما جاء به وك

دعت احلاجة إىل نصب دالئل يتوصل هبا كل واحد إىل معرفة ما يف ضمري اآلخر من املعلومات املعينة له يف حتقيق 



  غرضه 
يفتقر إىل اآلالت  وأخف ما يكون من ذلك ما كان من األفعال االختيارية وأخف من ذلك ما كان منها ال

  واألدوات وال فيه ضرر االزدحام وال بقاء له مع االستغناء 

  عنه وهو مقدور عليه يف كل األوقات من غري مشقة وال نصب 
  وذلك هو ما يتركب من املقاطع الصوتية اليت خص هبا نوع اإلنسان دون سائر أنواع احليوان عناية من اهللا تعاىل به 

  قاطع الصوتية حدثت الدالئل الكالمية والعبارات اللغوية ومن اختالف تركيبات امل
  وهي إما أن ال تكون موضوعة ملعىن أو هي موضوعة 

  والقسم األول مهمل ال اعتبار به والثاين يستدعي النظر يف أنواعه وابتداء وضعه وطريق معرفته 
  فهذان أصالن ال بد من النظر فيهما 

وذلك ألنه إما أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفردا أو مركبا األول يف املفرد األصل األول يف أنواعه وهي نوعان 
وفيه ستة فصول الفصل األول يف حقيقته أما حقيقته فهو ما دل بالوضع على معىن وال جزء له يدل على شيء 

نسان أصال كلفظ اإلنسان فإن إن من قولنا إنسان وإن دلت على الشرطية فليست إذ ذاك جزءا من لفظ اإل
وحيث كانت جزءا من لفظ اإلنسان مل تكن شرطية ألن دالالت األلفاظ ليست لذواهتا بل هي تابعة لقصد املتكلم 

  وإرادته 
  ونعلم أن املتكلم حيث جعل إن شرطية مل يقصد جعلها غري شرطية 

العبودية كان مركبا وعلى هذا فعبد اهللا إن جعل علما على شخص كان مفردا وإن قصد به النسبة إىل اهللا تعاىل ب
  لداللة أجزائه على أجزاء معناه 

  الفصل الثاين يف أقسام داللته وهو إما أن تكون داللته لفظية أو غري لفظية 
واللفظية إما أن تعترب بالنسبة إىل كمال املعىن املوضوع له اللفظ أو إىل بعضه فاألول داللة املطابقة كداللة لفظ 

  اإلنسان على معناه 
  داللة التضمن كداللة لفظ اإلنسان على ما يف معناه من احليوان أو الناطق  والثاين

  واملطابقة أعم من التضمن جلواز أن يكون املدلول بسيطا ال جزء له 
وأما غري اللفظية فهي داللة االلتزام وهي أن يكون اللفظ له معىن وذلك املعىن له الزم من خارج فعند فهم مدلول 

تقل الذهن من مدلول اللفظ إىل الزمه ولو قدر عدم هذا االنتقال الذهين ملا كان ذلك الالزم اللفظ من اللفظ ين
  مفهوما 

وداللة االلتزام وإن شاركت داللة التضمن يف افتقارمها إىل نظر عقلي يعرف الالزم يف االلتزام واجلزء يف داللة 
  اللفظ ويف االلتزام لتعريف كونه التضمن غري أنه يف التضمن لتعريف كون اجلزء داخال يف مدلول 

  خارجا عن مدلول اللفظ 
  فلذلك كانت داللة التضمن لفظية خبالف داللة االلتزام 

وداللة االلتزام مساوية لداللة املطابقة ضرورة امتناع خلو مدلول اللفظ املطابق عن الزم وأعم من داللة التضمن 
  جلواز أن يكون الالزم ملا ال جزء له 



الث يف أقسام املفرد وهو إما أن يصح جعله أحد جزأي القضية اخلربية اليت هي ذات جزأين فقط أو ال الفصل الث
  يصح 

فإن كان األول فإما أن يصح تركب القضية اخلربية من جنسه أو ال يصح فإن كان األول فهو االسم وإن كان 
  الثاين فهو الفعل 

  وأما قسيم القسم األول فهو احلرف

ما ذكرناه األمساء النواقص كالذي واليت واملضمرات كهو وهي حيث إنه ال ميكن جعلها أحد جزأي وال يلزم على 
القضية اخلربية عند جتردها وال تركب القضية اخلربية منها ألهنا وإن تعذر ذلك فيها عند جتردها فالنواقص عند 

  ظهرات خبالف احلروف تعينها بالصلة ال ميتنع ذلك منها وكذلك املضمرات عند إضافتها إىل امل

  الفصل الرابع يف االسم وهو ما دل على معىن يف نفسه وال يلزم منه الزمان اخلارج عن معناه لبنيته 
مث ال خيلو إما أن يكون واحدا أو متعددا فإن كان واحدا فمسماه إما أن يكون واحدا أو متعددا فإن كان واحدا 

  فمفهومه منقسم على وجوه 
  إما أن يكون حبيث يصح أن يشترك يف مفهومه كثريون أو ال يصح  القسمة األوىل أنه

فإن كان األول فهو كلي وسواء وقعت فيه الشركة بالفعل إما بني أشخاص متناهية كاسم الكوكب أو غري متناهية 
أو  كاسم اإلنسان أو مل تقع إما ملانع من خارج كاسم العامل والشمس والقمر أو حبكم االتفاق كاسم عناق مغرب

  جبل من ذهب 
  وهو إما أن يكون صفة أو ال يكون صفة 

  والصفة كالعامل والقادر 
  وما ليس بصفة إما أن يكون عينا كاإلنسان والفرس 

  وإما معىن كالعلم واجلهل 
  وما كان من هذه األمساء ال اختالف يف مدلوله بشدة وال ضعف وال تقدم وتأخر 

ال فمشكك كلفظ الوجود واألبيض وعلى كل تقدير إما أن يكون ذاتيا فهو املتواطىء كلفظ اإلنسان والفرس وإ
  للمشتركات فيه أو عرضيا 

فإن كان ذاتيا فاملشتركات فيه إما أن تكون خمتلفة بالذوات أو بالعرض فإن كان األول فإما أن يقال عليها يف 
  جواب ما هي فهو اجلنس أوال 

  ل جنسيقال كذلك فهو ذايت مشترك إما جنس جنس أو فص

  وإن كانت خمتلفة بالعرض فإما أن يقال عليها يف جواب ما أو ال 

  واألول هو النوع والثاين هو فصل النوع



  وإن كان عرضيا فإن كانت املشتركات خمتلفة بالذوات فهو العرض العام وإال فهو اخلاصة 
  يكون فيه تأليف أو فيه وأما إن كان مفهومه غري صاحل الشتراك كثريين فيه فهو اجلزئي وهو إما أن ال 

  واألول إما أن ال يكون مرجتال أو هو مرجتل فإن مل يكن مرجتال فإما أن ال يكون منقوال كزيد وعمرو أو هو منقول 
  واملنقول إما عن اسم أو فعل أو صوت 

ما عن فإن كان األول فإما عن اسم عني كأسد وعقاب أو اسم معىن كفضل أو اسم صفة كحامت وإن كان الثاين فإ
  ماض كشمر أو مضارع كتغلب أو فعل أمر كاصمت وإن كان الثالث كببه 

  وإن كان مرجتال وهو أن ال يكون بينه وبني ما نقل عنه مناسبة كحمدان 
  وإن كان مؤلفا فإما من امسني مضافني كعبد اهللا أو غري مضافني وأحدمها عامل يف اآلخر أو غري عامل 

منطلق والثاين كبعلبك وحضرموت وإما من فعلني كقام قعد وإما من حرفني واألول كتسمية بعض الناس زيد 
كتسميته إمنا وإما من اسم وفعل حنو تأبط شرا وإما من حرف واسم كتسميته بزيد وإما من فعل وحرف كتسميته 

  قام علي 

ول أو هو مستعار وأما إن كان االسم واحدا واملسمى خمتلفا فإما أن يكون موضوعا على الكل حقيقة بالوضع األ
  يف بعضها 

فإن كان األول فهو املشترك وسواء كانت املسميات متباينة كاجلون للسواد والبياض أو غري متباينة كما إذا أطلقنا 
اسم األسود على شخص من األشخاص بطريق العلمية وأطلقناه عليه بطريق االشتقاق من السواد القائم به فإن 

  هو ذات الشخص ومدلوله عند كونه مشتقا الذات مع الصفة وهي السواد مدلوله عند كونه علما إمنا 
فالذات اليت هي مدلول العلم جزء من مدلول اللفظ املشتق ومدلول اللفظ املشتق وصف ملدلول العلم وإن كان 

  الثاين فهو اجملازي 
فتلك هي األمساء املترادفة وأما إن كان االسم متعددا فإما أن يكون املسمى متحدا أو متعددا فإن كان متحدا 

  كالبهتر والبحتر للقصري وإن كان املسمى متعددا فتلك هي األمساء املتباينة كاإلنسان والفرس 

  مسائل هذه القسمة ثالث

  املسألة األوىل اختلف الناس يف اللفظ املشترك هل له وجود يف اللغة 
  فأثبته قوم ونفاه آخرون 
  واملختار جوازه ووقوعه 

از العقلي فهو أنه ال ميتنع عقال أن يضع واحد من أهل اللغة لفظا واحدا على معنيني خمتلفني بالوضع األول أما اجلو
  على طريق البدل ويوافقه عليه 

الباقون أو أن يتفق وضع إحدى القبيلتني لالسم على معىن حقيقة ووضع األخرى له بإزاء معىن آخر من غري شعور 
   لكل واحدة مبا وضعته األخرى

  مث يشتهر الوضعان وخيفى سببه وهو األشبه 
  ولو قدر ذلك ملا لزم من فرض وقوعه حمال عقال 

كيف وأن وضع اللفظ تابع لغرض الواضع والواضع كما أنه قد يقصد تعريف الشيء لغريه مفصال فقد يقصد 



صيل دون اإلمجال فال يبعد هلذه تعريفه جممال غري مفصل إما ألنه علمه كذلك ومل يعلمه مفصال أو حملذور يتعلق بالتف
  الفائدة منهم وضع لفظ يدل عليه من غري تفصيل 

وأما بيان الوقوع فقد قال قوم إنه لو مل تكن األلفاظ املشتركة واقعة يف اللغة مع أن املسميات غري متناهية واألمساء 
لدالة عليها مع دعو احلاجة إليها متناهية ضرورة تركبها من احلروف املتناهية خلت أكثر املسميات عن األلفاظ ا

وهو ممتنع وغري سديد من حيث إن األمساء وإن كانت مركبة من احلروف املتناهية فال يلزم أن تكون متناهية إال أن 
  يكون ما حيصل من تضاعيف التركيبات متناهية وهو غري مسلم 

وهي اليت يكون اللفظ مشتركا بالنسبة إليها  وإن كانت األمساء متناهية فال نسلم أن املسميات املتضادة واملختلفة
غري متناهية وإن كانت غري متناهية غري أن وضع األمساء على مسمياهتا مشروط بكون كل واحد من املسميات 
  مقصودا بالوضع وما ال هناية له مما يستحيل فيه ذلك ولئن سلمنا أنه غري ممتنع ولكن ال يلزم من ذلك الوضع 

ن املعاين مل تضع العرب بإزائها ألفاظا تدل عليها ال بطريق االشتراك وال التفصيل كأنواع الروائح وهلذا فإن كثريا م
  وكثري من الصفات 

  وقال أبو احلسني البصري أطلق أهل اللغة اسم القرء على الطهر واحليض ومها ضدان 
  فدل على وقوع االسم املشترك يف اللغة 

  غري منقول عن أهل الوضع بل غاية املنقول احتاد االسم وتعدد املسمى  ولقائل أن يقول القول بكونه مشتركا
ولعله أطلق عليهما باعتبار معىن واحد مشترك بينهما ال باعتبار اختالف حقيقتهما أو أنه حقيقة يف أحدمها جماز يف 

  اآلخر وإن خفي موضع احلقيقة واجملاز 
  وهذا هو األوىل 

لما فيه من نفي التجوز واالشتراك وأما بالنظر إىل االحتمال الثاين فألن التجوز أوىل أما بالنظر إىل االحتمال األول ف
  من االشتراك كما يأيت يف موضعه 

  واألقرب يف ذلك أن يقال اتفق إمجاع الكل على إطالق اسم املوجود على القدمي واحلادث حقيقة 
  تنع ولو كان جمازا يف أحدمها لصح نفيه إذ هو أمارة اجملاز وهو مم

وعند ذلك فإما أن يكون اسم املوجود داال على ذات الرب تعاىل أو على صفة زائدة على ذاته فإن كان األول فال 
خيفى أن ذات الرب تعاىل خمالفة بذاهتا ملا سواها من املوجودات احلادثة وإال لوجب االشتراك بينها وبني ما شاركها 

  وم الذات وهو حمال يف معناها يف الوجوب ضرورة التساوي يف مفه
  وإن كان مدلول اسم الوجود صفة زائدة على 

  ذات الرب تعاىل فإما أن يكون املفهوم منه هو املفهوم من اسم الوجود يف احلوادث وإما خالفه 
واألول يلزم منه أن يكون مسمى الوجود يف املمكن واجبا لذاته ضرورة أن وجود الباري تعاىل واجب لذاته أو أن 

  ود الرب ممكنا ضرورة إمكان وجود ما سوى اهللا تعاىل وهو حمال يكون وج
  وإن كان الثاين لزم منه االشتراك وهو املطلوب 

فإن قيل املقصود من وضع األلفاظ إمنا هو التفاهم وذلك غري متحقق مع االشتراك من حيث إن فهم املدلول منه 
  ظهر وقد ختفى ضرورة تساوي النسبة غري معلوم من اللفظ والقرائن فقد ت

  وبتقدير خفائها خيتل املقصود من الوضع وهو الفهم 



  قلنا وإن اختل فهم التفصيل على ما ذكروه فال خيتل معه الفهم يف جهة اجلملة كما سبق تقريره 
  وليس فهم التفصيل لغة من الضروريات بدليل وضع أمساء األجناس 

  فإهنا ال تفيد تفاصيل ما حتتها 
ائدة املطلوبة إمنا هي فهم التفصيل فإمنا مينع ذلك من وضع األلفاظ املشتركة أن لو مل تكن مفيدة وإن سلمنا أن الف

  جلميع مدلوالهتا بطريق العموم وليس كذلك على ما ذهب إليه القاضي والشافعي رضي اهللا عنه كما سيأيت حتقيقه 
  وإذا عرف وقوع االشتراك لغة فهو أيضا واقع يف كالم اهللا تعاىل 

فإنه مشترك بني إقبال الليل وإدباره ومها )  ١٧التكوير )  ٨١( } والليل إذا عسعس { الدليل عليه قوله تعاىل و
  ضدان هكذا ذكره صاحب الصحاح 

وما يقوله املانع لذلك من أن املشترك إن كان املقصود منه اإلفهام فإن وجد معه البيان فهو تطويل من غري فائدة 
املقصود وإن مل يكن املقصود منه اإلفهام فهو عبث وهو قبيح فوجب صيانة كالم اهللا عنه وإن مل يوجد فقد فات 

  فهو مبين على احلسن والقبح الذايت العقلي وسيأيت إبطاله 

كيف وقد بينا أن مذهب الشافعي والقاضي أيب بكر أن املشترك نوع من أنواع العموم والعام غري ممتنع يف كالم اهللا 
عدم عمومه فال ميتنع أن يكون يف اخلطاب به فائدة لنيل الثواب باالستعداد المتثاله بتقدير بيانه تعاىل وبتقدير 

  بظهور دليل يدل على تعيني البعض وإبطال مجيع األقسام سوى الواحد منها 

  املسألة الثانية قد ظن يف أشياء أهنا مشتركة

  وهي متواطئة ويف أشياء أهنا متواطئة وهي مشتركة 
  ول فكقولنا مبدأ للنقطة أما األ

واآلن فإنه ملا اختلف املوضوع املنسوب إليه وهو الزمان واخلط ظن االشتراك يف اسم املبدإ وليس كذلك فإن 
  إطالق اسم املبدإ عليهما إمنا كان بالنظر إىل أن كل واحد منهما أول لشيء ال من حيث هو أول للزمان أو اخلط 

  مبشترك  وهو من هذا الوجه متواطىء وليس
وأما الثاين فكقولنا مخري للون الشبيه بلون اخلمر وللعنب باعتبار أنه يؤول إىل اخلمر وللدواء إذا كان يسكر 

كاخلمر أو أن اخلمر جزء منه فإنه ملا احتد املنسوب إليه وهو اخلمر ظن أنه متواطىء وليس كذلك فإن اسم اخلمري 
  ب املختلفة إليه ومع االختالف فال تواطؤ وإن احتد املنسوب إليه إمنا كان بسبب النس

نعم لو أطلق اسم اخلمري يف هذه الصور باعتبار ما وقع به االشتراك من عموم النسبة وقطع النظر عن خصوصياهتا 
  كان متواطئا 

  املسألة الثالثة ذهب شذوذ من الناس إىل

ألمساء تعدد املسميات واختصاص كل اسم امتناع وقوع الترادف يف اللغة مصريا منهم إىل أن األصل عند تعدد ا
  مبسمى غري مسمى اآلخر 

  وبيانه من أربعة أوجه األول إنه يلزم من احتاد املسمى تعطيل فائدة أحد اللفظني حلصوهلا باللفظ اآلخر 
اء بازاء الثاين إنه لو قيل باحتاد املسمى فهو نادر بالنسبة إىل املسمى املتعدد بتعدد األمساء وغلبة استعمال األمس



املسميات املتعددة تدل على أنه أقرب إىل حتصيل مقصود أهل الوضع من وضعهم فاستعمال األلفاظ املتعددة فيما 
  هو على خالف الغالب خالف األصل 

الثالث إن املؤونة يف حفظ االسم الواحد أخف من حفظ اإلمسني واألصل إمنا هو التزام أعظم املشتقني لتحصيل 
   أعظم الفائدتني

الرابع إنه إذا احتد االسم دعت حاجة الكل إىل معرفته مع خفة املؤونة يف حفظه فعمت فائدة التخاطب به وال 
  كذلك إذا تعددت األمساء فإن كل واحد على أمرين بني أن حيفظ جمموع األمساء أو البعض منها 

طب جلواز اختصاص كل واحد مبعرفة واألول شاق جدا وقلما يتفق ذلك والثاين فيلزم منه اإلخالل بفائدة التخا
  اسم ال يعرفه اآلخر 

وجوابه أن يقال ال سبيل إىل إنكار اجلواز العقلي فإنه ال ميتنع عقال أن يضع واحد لفظني على مسمى واحد مث يتفق 
  الكل عليه 

لة بوضع أو أن تضع إحدى القبيلتني أحد االمسني على مسمى وتضع األخرى له امسا آخر من غري شعور كل قبي
األخرى مث يشيع الوضعان بعد بذلك كيف وإن ذلك جائز بل واقع بالنظر إىل لغتني ضرورة فكان جائزا بالنظر إىل 

  قبيلتني 

قوهلم يف الوجه األول ال فائدة يف أحد االمسني ليس كذلك فإنه يلزم منه التوسعة يف اللغة وتكثري الطرق املفيدة 
ليه حيث إنه ال يلزم من تعذر حصول أحد الطريقني تعذر اآلخر خبالف ما إذا للمطلوب فيكون أقرب إىل الوصول إ

  احتد الطريق 
وقد يتعلق به فوائد أخر يف النظم والنثر مبساعدة أحد اللفظني يف احلرف الروي ووزن البيت واجلناس واملطابقة 

  لفصاحة واخلفة يف النطق به إىل غري ذلك من املقاصد املطلوبة ألرباب األدب وأهل ا
  وما ذكروه يف الوجه الثاين فغري مانع من وقوع الترادف بدليل األمساء املشتركة واجملازية 

وما ذكروه يف الوجه الثالث فإمنا يلزم احملذور منه وهو زيادة مؤونة احلفظ إن لو وظف على كل واحد حفظ مجيع 
  يه من الفائدة اليت ذكرناها املترادفات وليس كذلك بل هو خمري يف حفظ الكل أو البعض مع ما ف

وعن الوجه الرابع أنه ملغى بالترادف يف لغتني كيف وإنه يلزم من اإلخالل بالترادف اإلخالل مبا ذكرناه من 
  املقاصد أوال وهو حمذور 

مث الدليل على وقوع الترادف يف اللغة ما نقل عن العرب من قوهلم الصهلب والشوذب من أمساء الطويل والبهتر 
  حتر من أمساء القصري إىل غري ذلك والب

  وال دليل على امتناع ذلك حىت يتبع ما يقوله من يتعسف يف هذا الباب يف بيان اختالف املدلوالت 
  لكنه رمبا خفي بعض األلفاظ املترادفة وظهر البعض فيجعل األشهر بيانا لألخفى وهو احلد اللفظي 

  وقد ظن بأمساء أهنا مترادفة وهي متباينة 
ك عندما إذا كانت األمساء ملوضوع واحد باعتبار صفاته املختلفة كالسيف والصارم واهلندي أو باعتبار صفته وذل

  وصفة صفته كالناطق والفصيح وليس كذلك 
  ويفارق املرادف املؤكد من جهة أن اللفظ املرادف ال يزيد مرادفه 



  سه خبالف املؤكد إيضاحا وال يشترط تقدم أحدمها على اآلخر وال يرادف الشيء بنف
والتابع يف اللفظ فمخالف هلما فإنه ال بد وأن يكون على وزن املتبوع وأنه قد ال يفيد معىن أصال كقوهلم حس بسن 

  وشيطان ليطان وهلذا قال ابن دريد سألت أبا حامت عن معىن قوهلم بسن فقال ما أدري ما هو 

  ما القسمة الثانية االسم ينقسم إىل ظاهر ومضمر وما بينه
وذلك ألنه إما أن يقصد به البيان مع االختصار أو ال مع االختصار فاألول هو الظاهر والثاين إما أن ال يقصد معه 

  التنبيه أو يقصد فاألول هو املضمر والثاين ما بينهما 
  فأما االسم الظاهر إما أن ال يكون آخره ألفا وال ياء قبلها كسرة أو يكون 

فإن دخله حركة اجلر مع التنوين فهو املنصرف كزيد وعمرو وإن مل يكن كذلك فهو فاألول هو االسم الصحيح 
  غري منصرف كأمحد وإبراهيم 

والثاين هو املعتل فإن كان يف آخره ياء قبلها كسرة فهو املنقوص كالقاضي والداعي وإن كان يف آخره ألف فهو 
  هو املمدود كالرداء والكساء املقصور كالدنيا واألخرى وإن كان يف آخره مهزة قبلها ألف ف

  وأما املضمر فهو إما منفصل وإما متصل واملنفصل حنو أنا وحنن وهو وهي وحنوه 
  واملتصل حنو فعلت وفعلنا وما بينهما فهو اسم اإلشارة 

  وهو إما أن يكون مفردا ليس معه تنبيه وال خطاب أو يكون فاألول حنو ذا وذان وذين وأوالء 
  رد فإن وجد معه التنبيه ال غري فنحو هذا وهذان وأما إن كان غري مف

  وإن وجد معه اخلطاب فنحو ذاك وذانك 
  وإن اجتمعا معه فنحو هذاك وهاتيك 

مث ما كان من األمساء الظاهرة فال يكون من أقل من ثالثة أحرف أصول نفيا لإلجحاف عنه مع قوته بالنسبة إىل 
  وأب وأخ وحنوه مما حذف منه احلرف الثالث الفعل واحلرف إال فيما شذ من قوهلم يد ودم 

  وما كان من األمساء املضمرة متصال كان من حرف واحد كالتاء من فعلت 
  وإن كان منفصال فال يكون من أقل من حرفني يبتدأ بأحدمها ويوقف على اآلخر حنو هو وهي 

  ي وحنوه وكذلك ما كان من أمساء اإلشارة فال يكون من أقل من حرفني أيضا حنو ذا وذ
  وباجلملة فإما أن يدل على شيء بعينه أو ال بعينه 

فاألول هو املعرفة كأمساء األعالم واملضمرات واملبهمات كأمساء اإلشارة واملوصوالت وما دخل عليه الم التعريف 
  وما أضيف إىل أحد هذه املعارف 
  والثاين هو النكرة كإنسان وفرس 

  ة مكسور ما قبلها فهو املنسوب كاهلامشي واملكي وحنوه وما أحلق بآخره من األمساء ياء مشدد

  القسمة الثالثة االسم ينقسم إىل ما هو حقيقة وجماز 
أما احلقيقة فهي يف اللغة مأخوذة من احلق واحلق هو الثابت الالزم وهو نقيض الباطل ومنه يقال حق الشيء حقه 

  ولكن حقت كلمة العذاب على { تعاىل ويقال حقيقة الشيء أي ذاته الثابتة الالزمة ومنه قوله 



  أي وجبت ) الكافرين 
  أي واجب علي )  ١٠٥األعراف )  ٧( } حقيق على أن ال أقول { وكذلك قوله تعاىل 

  وأما يف اصطالح األصوليني فاعلم أن األمساء احلقيقية قد يطلقها األصوليون على لغوية وشرعية 
  واللغوية تنقسم إىل وضعية وعرفية 

  م إمنا هو يف احلقيقة الوضعية فلنعرفها مث نعود إىل باقي األقسام والكال
وقد ذكر فيها حدود واهية يستغىن عن تضييع الزمان بذكرها واحلق يف ذلك أن يقال هي اللفظ املستعمل فيما 

  طق وضع له أوال يف اللغة كاألسد املستعمل يف احليوان الشجاع العريض األعايل واإلنسان يف احليوان النا
وأما احلقيقة العرفية اللغوية فهي اللفظ املستعمل فيما وضع له بعرف االستعمال اللغوي وهي قسمان األول أن 

يكون االسم قد وضع ملعىن عام مث خيصص بعرف استعمال أهل اللغة ببعض مسمياته كاختصاص لفظ الدابة بذوات 
  األربع عرفا وإن كان يف أصل اللغة لكل ما دب 

  سرعة دبيبه أو كثرة مشاهدته أو كثرة استعماله أو غري ذلك وذلك إما ل

الثاين أن يكون االسم يف أصل اللغة مبعىن مث يشتهر يف عرف استعماهلم باجملاز اخلارج عن املوضوع اللغوي حبيث إنه 
رض غري أنه ال يفهم من اللفظ عند إطالقه غريه كاسم الغائط فإنه وإن كان يف أصل اللغة للموضع املطمئن من األ
  قد اشتهر يف عرفهم باخلارج املستقذر من اإلنسان حىت إنه ال يفهم من ذلك اللفظ عند إطالقه غريه 

وميكن أن يكون شهرة استعمال لفظ الغائط من اخلارج املستقذر من اإلنسان لكثرة مباشرته وغلبة التخاطب به مع 
  نوا عنه بالزمه أو ملعىن آخر االستنكاف من ذكر االسم اخلاص به لنفرة الطباع عنه فك

  وأما احلقيقة الشرعية فهي استعمال االسم الشرعي فيما كان موضوعا له أوال يف الشرع 
  وسواء كان االسم الشرعي ومسماه ال يعرفهما أهل اللغة أو مها معروفان هلم 

  لزكاة وحنوه غري أهنم مل يضعوا ذلك االسم لذلك املعىن أو عرفوا املعىن كاسم الصالة واحلج وا
  وكذلك اسم اإلميان والكفر 

  لكن رمبا خصت هذه باألمساء الدينية 
وإن شئت أن حتد احلقيقة على وجه يعم مجيع هذه االعتبارات قلت احلقيقة هي اللفظ املستعمل فيما وضع له أوال 

  يف االصطالح الذي به التخاطب 
  فإنه جامع مانع 

  از وهو االنتقال من حال إىل حال وأما اجملاز فمأخوذ يف اللغة من اجلو
ومنه يقال جاز فالن من جهة كذا إىل كذا وهو خمصوص يف اصطالح األصوليني بانتقال اللفظ من جهة احلقيقة إىل 

  غريها 
وقبل النظر يف حتديده جيب أن تعلم أن اجملاز قد يكون لصرف اللفظ عن احلقيقة الوضعية وعن العرفية والشرعية 

  كانت احلقيقة منقسمة إىل وضعية وعرفية وشرعية إىل غريها كما 
  وعند هذا نقول من اعتقد كون اجملاز وضعيا قال يف حد اجملاز يف 

  اللغة الوضعية هو اللفظ املتواضع على استعماله يف غري ما وضع له أوال يف اللغة ملا بينهما من التعلق 
ضع عليه باملستعمل وعلى هذا فال خيفى حد التجوز عن ومن مل يعتقد كونه وضعيا أبقى احلد حباله وأبدل املتوا



  احلقيقة العرفية والشرعية 
وإن أردت التحديد على وجه يعم اجلميع قلت هو اللفظ املتواضع على استعماله أو املستعمل يف غري ما وضع له 

يقة واجملاز أن يكون حمل التجوز أوال يف االصطالح الذي به املخاطبة ملا بينهما من التعلق ونعين بالتعلق بني حمل احلق
مشاهبا حملل احلقيقة يف شكله وصورته كإطالق اسم اإلنسان على املصور على احلائط أو يف صفة ظاهرة يف حمل 
احلقيقة كإطالق اسم األسد على اإلنسان الشتراكهما يف صفة الشجاعة ال يف صفة البخر خلفائها أو ألنه كان 

املعتق أو ألنه يؤول إليه يف الغالب كتسمية العصري مخرا أو أنه جماور له يف الغالب حقيقة كإطالق اسم العبد على 
  كقوهلم جرى النهر وامليزاب وحنوه 

ومجيع جهات التجوز وإن تعددت غري خارجة عما ذكرناه وإمنا قيدنا احلد باللفظ ألن الكالم إمنا هو يف اجملاز 
  ماله أو املستعمل يف غري ما وضع له أوال متييزا له عن احلقيقة اللفظي ال مطلقا وبقولنا املتواضع على استع

وبقولنا ملا بينهما من التعلق ألنه لو مل يكن كذلك كان ذلك االستعمال ابتداء وضع آخر وكان اللفظ مشتركا ال 
  جمازا 

 اللغة كتخصيص فإن قيل ما ذكرمتوه من احلد غري جامع ألنه خيرج منه التجوز بتخصيص االسم ببعض مدلوالته يف
لفظ الدابة بذوات األربع فإنه جماز وهو غري مستعمل يف غري ما وضع له أوال لدخول ذوات األربع يف املدلول 

فإنه )  ١١الشورى )  ٤٢( } ليس كمثله شيء { األصلي ويلزم منه أيضا خروج التجوز بزيادة الكاف يف قوله 
  جماز وهو غري مستعمل يف إفادة شيء أصال 

  أيضا منه التجوز بلفظ األسد عن اإلنسان حالة قصد تعظيمه وإمنا حيصل تعظيمه  وخيرج

بتقدير كونه أسدا ال مبجرد إطالق اسم األسد عليه بدليل ما إذا جعل علما له ومدلوله إذ ذاك ال يكون غري ما 
  وضع له أوال 

  موضوعه أوال وتدخل فيه احلقيقة العرفية كلفظ الغائط وإن كان اللفظ مستعمال يف غري 
  واحلقيقة من حيث هي حقيقة ال تكون جمازا 

قلنا أما اإلشكال األول فمندفع ألنه ال خيفى أن حقيقة املطلق خمالفة حلقيقة املقيد من حيث مها كذلك فإذا كان 
ع له أوال لفظ الدابة حقيقة يف مطلق دابة فاستعماله يف الدابة املقيدة على اخلصوص يكون استعماال له يف غري ما وض

فليست مستعملة لالمسية كوضعها يف اللغة )  ١١الشورى )  ٤٢( } ليس كمثله شيء { وأما الكاف يف قوله تعاىل 
وال للتشبيه وإال كان معناها ليس ملثله مثل وهو مثل ملثله فكان تناقضا فكانت مستعملة ال فيما وضعت له يف اللغة 

  أوال فكانت داخلة يف احلد 
بلفظ األسد عن اإلنسان تعظيما له فليس لتقدير مسمى األسد احلقيقي فيه بل ملشاركته له يف صفته من وأما التعبري 

  الشجاعة 
واحلقيقة العرفية وإن كانت حقيقة بالنظر إىل تواضع أهل العرف عليها فال خترج عن كوهنا جمازا بالنسبة إىل 

ف معىن احلقيقة واجملاز فمهما ورد لفظ يف معىن وتردد استعمال اللفظ يف غري ما وضع له أوال وال تناقض وإذا عر
بني القسمني فقد يعرف كونه حقيقة وجمازا بالنقل عن أهل اللغة وإن مل يكن نقل فقد يعرف كونه جمازا بصحة نفيه 

  يف نفس األمر ويعرف كونه حقيقة بعدم ذلك 
حبمار وال يصح أن يقال إنه ليس بإنسان يف نفس  وهلذا فإنه يصح أن يقال ملن مسي من الناس محارا لبالدته إنه ليس

  األمر ملا كان حقيقة فيه 



ومنها أن يكون املدلول مما يتبادر إىل الفهم من إطالق اللفظ من غري قرينة مع عدم العلم بكونه جمازا خبالف غريه 
  من املدلوالت فاملتبادر إىل الفهم هو احلقيقة وغريه هو اجملاز 

د يف اجملاز املنقول حيث إنه يسبق إىل الفهم من اللفظ دون حقيقته فاألمر فيهما بالضد مما فإن قيل هذا ال يطر
  ذكرمتوه وينتقض أيضا باللفظ املشترك فأنه حقيقة يف مدلوالته مع عدم تبادر شيء منها إىل الفهم عند إطالقه 

  قلنا أما األول فمندفع 
ذهن عند إطالقه فإن علم كونه جمازا فهو غري وارد على ما ذكرناه وذلك ألن اللفظ الوارد إذا تبادر مدلوله إىل ال

  وإن مل يعلم فالظاهر أنه يكون حقيقة فيه الختصاص ذلك باحلقيقة يف الغالب وإدراج النادر حتت الغالب أوىل 
  وأما اللفظ املشترك فإن قلنا إنه عام يف مجيع حمامله فقد اندفع اإلشكال 

  ال واحدا من مدلوالته على طريق البدل فهو حقيقة يف الواحد على البدل ال يف الواحد عينا وإن قلنا إنه ال يتناول إ
  والذي هو حقيقة فيه فهو متبادر إىل الفهم عند إطالقه وهو الواحد على 

  البدل 
  والذي مل يتبادر إىل الفهم وهو الواحد املعني غري حقيقة فيه وفيه دقة 

يف مدلوله مع عدم ورود املنع من أهل اللغة والشارع من االطراد وذلك كتسمية ومنها أن ال يكون اللفظ مطردا 
  الرجل الطويل خنلة إذ هو غري مطرد يف كل طويل 

فإن قيل عدم االطراد ال يدل على التجوز فإن اسم السخي حقيقة يف الكرمي والفاضل حقيقة يف العامل وهذان 
ال له سخي وال فاضل وكذلك اسم القارورة حقيقة يف الزجاجة املدلوالن موجودان يف حق اهللا تعاىل وال يق

  املخصوصة لكوهنا مقرا للمائعات وهذا املعىن موجود يف اجلرة والكوز وال يسمى قارورة وإن سلمنا ذلك 
ولكن االطراد ال يدل على احلقيقة جلواز اطراد بعض اجملازات وعدم االطراد يف بعضها كما ذكرمتوه فال يلزم منه 

  تعميم ال
قلنا أما اإلشكال األول فقد اندفع بقولنا إذا مل يوجد مانع شرعي وال لغوي وفيما أورد من الصور قد وجد املنع 

  ولواله لكان االسم مطردا فيها 
  وأما الثاين فإنا ال ندعي أن االطراد دليل احلقيقة ليلزم ما قيل بل املدعى أن عدم االطراد دليل اجملاز 

السم قد اتفق على كونه حقيقة يف غري املسمى املذكور ومجعه خمالف جلمع املسمى املذكور فنعلم ومنها أن يكون ا
( } وما أمرنا إال واحدة { أنه جماز فيه وذلك كإطالق اسم األمر على القول املخصوص وعلى الفعل يف قوله تعاىل 

  وقوله تعاىل )  ٥٠القمر )  ٥٤

  فإن مجعه يف جهة احلقيقة أوامر ويف الفعل أمور )  ٩٧هود )  ١١( } وما أمر فرعون برشيد { 
وال نقول إن اجملاز ال جيمع واحلقيقة جتمع كما ذكر بعضهم إذ اإلمجاع منعقد على التجوز بلفظ احلمار عن البليد 

  مع صحة تثنيته ومجعه حيث يقال محاران ومحر 
واز أن يكون حقيقة فيه واختالف اجلمع بسبب فإن قيل اختالف اجلمع ال يدل على التجوز يف املسمى املذكور جل

  اختالف املسمى 
  قلنا اجلمع إمنا هو لالسم ال للمسى فاختالفه ال يكون مؤثرا يف اختالف اجلمع 

ومنها أن يكون االسم موضوعا لصفة وال يصح أن يشتق ملوضوعها منها اسم مع عدم ورود املنع من االشتقاق 



  ق اسم األمر على الفعل فيدل على كونه جمازا وذلك كإطال
  فإنه ال يشتق ملن قام به منه اسم اآلمر 

خبالف اسم القارورة فإنه ال يطلق على الكوز واجلرة بطريق االشتقاق من قرار املائع فيه مع كون اسم القرار فيه 
  حقيقة كما اشتق يف الزجاجة املخصوصة لورود املنع من أهل اللغة فيه 

  الرائحة القائمة باجلسم فإنه حقيقة مع عدم االشتقاق فإن قيل هذا ينتقض باسم 
  قلنا ال نسلم عدم االشتقاق 

  فإنه يصح أن يقال للجسم الذي قامت به الرائحة متروح 
ومنها أن يكون االسم مضافا إىل شيء حقيقة وهو متعذر اإلضافة إليه فيتعني أن يكون جمازا يف شيء آخر وذلك 

  ) واسأل القرية ( كقوله تعاىل 

فإن قيل ال يدل ذلك على كونه جمازا يف الغري جلواز أن يكون مشتركا وتعذر محل اللفظ املشترك على بعض حمامله 
  ال يوجب جعله جمازا يف الباقي 

قلنا هذا مبين على القول باالشتراك وهو خالف األصل واجملاز وإن كان على خالف األصل إال أن احملذور فيه أدىن 
  ك على ما يأيت فكان أوىل من حمذور االشترا

وعلى هذا نقول مهما ثبت كون اللفظ حقيقة يف بعض املعاين لزم أن يكون جمازا فيما عداه إذا مل يكن بينهما معىن 
  مشترك يصلح أن يكون مدلوال للفظ بطريق التواطؤ 

ا وإذا استعملوه بإزاء غريه ومنها أن يكون قد ألف من أهل اللغة أهنم إذا استعملوا لفظا بإزاء معىن أطلقوه إطالق
قرنوا به قرينة فيدل ذلك على كونه حقيقة فيما أطلقوه جمازا يف الغري وذلك ألن وضع الكالم للمعىن إمنا كان 

  ليكتفى به يف الداللة 
  واألصل أن يكون ذاك يف احلقيقة دون اجملاز لكوهنا أغلب يف االستعمال 

ولذلك املعىن متعلق فإطالقه بإزاء ما ليس له ذلك املتعلق يدل على كونه ومنها أنه إذا كان اللفظ حقيقة يف معىن 
  جمازا فيه كإطالق اسم القدرة على الصفة املؤثرة يف اإلجياد 

  فإن هلا مقدورا وإطالقها على املخلوقات يف قوهلم انظر إىل قدرة اهللا ال مقدور هلا 
توابع املسمى وال يلزم من اختالف املسمى إذا كان االسم  فإن قيل التعلق ليس من توابع كون اللفظ حقيقيا بل من

  يف أحدمها حقيقة أن يكون جمازا يف اآلخر جلواز االشتراك فجوابه ما سبق 

ومنها أن يكون االسم املوضوع ملعىن مما يتوقف إطالقه عليه على تعلقه مبسمى ذلك االسم يف موضع آخر وال 
  اآلخر غري جماز كذلك بالعكس فيعلم أن املتوقف جماز و

  وتشترك احلقيقة واجملاز يف امتناع اتصاف أمساء األعالم هبما كزيد وعمرو 
  وذلك ألن احلقيقة على ما تقدم إمنا تكون عند استعمال اللفظ فيما وضع له أوال واجملاز يف غري ما وضع له أوال 

  بل هذا االستعمال يف وضع اللغة وذلك يستدعي كون االسم احلقيقي واجملازي يف وضع اللغة موضوعا لشيء ق
  وأمساء األعالم ليست كذلك 

فإن مستعملها مل يستعملها فيما وضعه أهل اللغة له أوال وال يف غريه ألهنا مل تكن من وضعهم فال تكون حقيقة وال 
  جمازا 



ا وإال كانت موضوعة وعلى هذا فاأللفاظ املوضوعة أوال يف ابتداء الوضع يف اللغة ال توصف بكوهنا حقيقة وال جماز
  قبل ذلك الوضع وهو خالف الفرض 

وكذلك كل وضع ابتدائي حىت األمساء املخترعة ابتداء ألرباب احلرف والصناعات ألدواهتم وآالهتم وإمنا تصري 
  حقيقة وجمازا باستعماهلا بعد ذلك 

  وهبذا يعلم بطالن قول من قال إن كل جماز له حقيقة وال عكس 
از أن يكون مستعمال يف غري ما وضع له أوال وما وضع له اللفظ أوال ليس حقيقة وال جمازا على وذلك ألن غاية اجمل

  ما عرف 
وبالنظر إىل ما حققناه يف معىن احلقيقة واجملاز يعلم أن تسمية اللفظ املستعمل فيما وضع له أوال حقيقة وإن كان 

كونه منقوال من الوجوب والثبوت الذي هو مدلول احلقيقة حقيقة بالنظر إىل األمر العريف غري أنه جماز بالنظر إىل 
  أوال يف اللغة على ما سبق حتقيقه 

وتشترك احلقيقة واجملاز أيضا أن كل ما كان من كالم العرب ما عدا الوضع األول فإنه ال خيلو عن احلقيقة واجملاز 
  معا بل ال بد من أحدمها فيه 

  مسائل هذه القسمة مخس 

  يف األمساء الشرعيةاملسألة األوىل 

وال شك يف إمكاهنا إذ ال إحالة يف وضع الشارع امسا من أمساء أهل اللغة أو من غري أمسائهم على معىن يعرفونه أو ال 
  يعرفونه مل يكن موضوعا ألمسائهم 

وجواز  فإن دالالت األمساء على املعاين ليست لذواهتا وال االسم واجب للمعىن بدليل انتفاء االسم قبل التسمية
إبدال اسم البياض بالسواد يف ابتداء الوضع وكما يف أمساء األعالم واألمساء املوضوعة ألرباب احلرف والصناعات 

  ألدواهتم وآالهتم 

  وإمنا اخلالف نفيا وإثباتا يف الوقوع 
وضعهم  واحلجاج هاهنا مفروض فيما استعمله الشارع من أمساء أهل اللغة كلفظ الصوم والصالة هل خرج به عن

  أم ال 
فمنع القاضي أبو بكر من ذلك وأثبته املعتزلة واخلوارج والفقهاء احتج القاضي مبسلكني األول أن الشارع لو فعل 

ذلك لزمه تعريف األمة بالتوقيف نقل تلك األسامي وإال كان مكلفا هلم بفهم مراده من تلك األمساء وهم ال 
لوارد يف مثل هذه األمور ال بد وأن يكون متواترا لعدم قيام احلجة يفهمونه وهو تكليف مبا ال يطاق والتوقيف ا

  باآلحاد فيها وال تواتر 
وهذه احلجة غري مرضية أما أوال فألهنا مبنية على امتناع التكليف مبا ال يطاق وهو فاسد على ما عرف من أصول 

  أصحابنا القائلني خبالفه 

  تزلةيف هذه املسألة وإن كان ذلك ممتنعا عند املع



  وبتقدير امتناع التكليف مبا ال يطاق إمنا يكون هذا تكليفا مبا ال يطاق إذ لو كلفهم بفهمها قبل تفهيمهم 
  وليس كذلك 

  قوله التفهيم إمنا يكون بالنقل 
  ال نسلم 

األخرس وما املانع أن يكون تفهيمهم بالتكرير والقرائن املتضافرة مرة بعد مرة كما يفعل الوالدان بالولد الصغري و
  يف تعريفه ملا يف ضمريه لغريه باإلشارة 

  املسلك الثاين أن هذه األلفاظ قد اشتمل عليها القرآن 
فلو كانت مفيدة لغري مدلوالهتا يف اللغة ملا كانت من لسان أهل اللغة كما لو قال أكرم العلماء وأراد به اجلهال أو 

  بل لداللته على ما وضعه أهل اللغة بإزائه وإال كانت مجيع  الفقراء وذلك ألن كون اللفظ عربيا ليس لذاته وصورته

ألفاظهم قبل التواضع عليها عربية وهو ممتنع ويلزم من ذلك أن ال يكون القرآن عربيا وهو على خالف قوله تعاىل 
)  ١٩٥الشعراء )  ٢٦( } بلسان عريب مبني { وقوله تعاىل )  ٣الزخرف )  ٤٣( } إنا جعلناه قرآنا عربيا { 

  وذلك ممتنع )  ٤إبراهيم )  ١٤( } وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه { وقوله تعاىل 
وهذا املسلك ضعيف أيضا إذ لقائل أن يقول ال أسلم أنه يلزم من ذلك خروج القرآن عن كونه عربيا فإن قيل ألنه 

  ه عربيا إذا كان مشتمال على ما ليس بعريب فما بعضه عريب وبعضه غري عريب ال يكون كل
ويف ذلك خمالفة ظواهر النصوص املذكورة فيمكن أن يقال ال نسلم داللة النصوص على كون القرآن بكليته عربيا 

  ألن القرآن قد يطلق على السورة الواحدة منه بل على اآلية الواحدة كما يطلق على الكل 
  وهلذا يصح أن يقال للسورة الواحدة هذا قرآن 

يقة وألن القرآن مأخوذ من اجلمع ومنه يقال قرأت الناقة لبنها يف ضرعها إذا مجعته وقرأت واألصل يف اإلطالق احلق
املاء يف احلوض أي مجعته والسورة الواحدة فيها معىن اجلمع لتألفها من حروف وكلمات وآيات فصح إطالق 

  القرآن عليها 
األصل يف الكتاب وبعضه وألنه لو حلف أنه  غايته أنا خالفنا هذا يف غري الكتاب العزيز فوجب العمل مبقتضى هذا

  ال يقرأ القرآن فقرأ سورة منه حنث ولو مل يكن قرآنا ملا حنث 
  وإذا كان كذلك فليس احلمل على الكل أوىل من البعض 

  وعند ذلك أمكن محله على البعض الذي ليس فيه غري العربية 
نا واحدا فلو كان البعض قرآنا والكل قرآنا لزمت التثنية يف فإن قيل أمجعت األمة على أن اهللا تعاىل مل ينزل إال قرآ

  القرآن وهو خالف 

  اإلمجاع 
  وإذا مل يكن القرآن إال واحدا تعني أن يكون هو الكل ضرورة اإلمجاع على تسميته قرآنا 
أو مبعىن أن اجملموع  قلنا أمجعت األمة على أن اهللا تعاىل مل ينزل إال قرآنا واحدا ملعىن أنه مل ينزل غري هذا القرآن

  قرآن وبعضه ليس بقرآن 
  األول مسلم والثاين ممنوع 

فإن قيل ما ذكرمتوه من الدليل على كون بعض القرآن قرآنا معارض مبا يدل على أنه ليس بقرآن وهو صحة قول 



  القائل عن السورة واآلية هذا بعض القرآن 
  وليس يف ذلك ما يدل على أن البعض ليس بقرآن حقيقة  قلنا املراد به إمنا هو بعض اجلملة املسماة بالقرآن

فإن جزء الشيء إذا شارك كله يف معناه كان مشاركا له يف امسه وهلذا يقال إن بعض اللحم حلم وبعض العظم عظم 
وبعض املاء ماء الشتراك الكل والبعض يف املعىن املسمى بذلك االسم وإمنا ميتنع ذلك فيما كان البعض فيه غري 

  رك للكل يف املعىن املسمى بذلك االسم مشا
  وهلذا ال يقال بعض العشرة عشرة وبعض املائة مائة وبعض الرغيف رغيف وبعض الدار دار إىل غري ذلك 

  وعند ذلك فما مل يبينوا كون ما حنن فيه

  من القسم الثاين دون األول فهو غري الزم 
   من القول باإلثبات وإن سلمنا التعارض من كل وجه فليس القول بالنفي أوىل

  وعلى املستدل الترجيح 
وإن سلمنا داللة النصوص على كون القرآن جبملته عربيا لكن جبهة احلقيقة أو اجملاز األول ممنوع والثاين مسلم 

وذلك ألن ما الغالب منه العربية يسمى عربيا وإن كان فيه ما ليس بعريب كما يسمى الزجني أسود وإن كان بعضه 
  يضا كأسنانه وشحمة عينيه والرومي أبيض وإن كان البعض اليسري منه أسود كالناظر من عينيه اليسري مب

  وكذل البيت من الشعر بالفارسية يسمى فارسيا وإن كان مشتمال على كلمات يسرية من العربية 

ن لغة العرب يف ويدل على هذا التجوز ما اشتمل عليه القرآن من احلروف املعجمة يف أوائل السور فإهنا ليست م
  شيء وأيضا فإن القرآن قد اشتمل على عبادات غري معلومة للعرب فال يتصور التعبري عنها يف لغتهم 

} وما كان اهللا ليضيع إميانكم { فال بد هلا من أمساء تدل عليها غري عربية وأيضا فإن القرآن مشتمل على قوله تعاىل 
أقيموا { إلميان يف اللغة مبعىن الصالة بل مبعىن التصديق وعلى قوله وأراد به صالتكم وليس ا)  ١٤٣البقرة )  ٢( 

والصالة يف اللغة مبعىن الدعاء ويف الشرع عبارة عن األفعال املخصوصة وعلى قوله )  ٤٣البقرة )  ٢( } الصالة 
لشرع عبارة عن والزكاة يف اللغة عبارة عن النماء والزيادة ويف ا)  ٤٣البقرة )  ٢( } وآتوا الزكاة { تعاىل 

والصوم يف اللغة عبارة )  ١٨٣البقرة )  ٢( } كتب عليكم الصيام { وجوب أداء مال خمصوص وعلى قوله تعاىل 
عن مطلق إمساك ويف الشرع عبارة عن إمساك خمصوص بل وقد يطلق الصوم يف الشرع يف حالة ال إمساك فيها 

واحلج يف اللغة عبارة )  ٩٧آل عمران )  ٣( } حج البيت  وهللا على الناس{ كحالة الناسي أكال وعلى قوله تعاىل 
  عن مطلق قصد ويف الشرع عبارة عن القصد إىل مكان خمصوص 

  وهذا كله يدل على اشتمال القرآن على ما ليس بعريب فكان إطالق اسم العريب عليه جمازا 
ادات احلادثة فمن حيث إهنا أفعال حمسوسة فإن قيل أما احلروف املعجمة اليت يف أوائل السور فهي أمساؤها وأما العب

  معلومة للعرب 

  ومسماة بأمساء خاصة هلا لغة غري أن الشرع اعتربها يف الثواب والعقاب عليها بتقدير الفعل أو الترك 
  وليس يف ذلك ما يدل على اشتمال القرآن على ما ليس بعريب 

  وأما اآليات املذكورة فهي حممولة على مدلوالهتا لغة 
{ فاملراد به تصديقكم بالصالة وقوله تعاىل )  ١٤٣البقرة )  ٢( } وما كان اهللا ليضيع إميانكم { ا قوله تعاىل أم



فاملراد به )  ٤٣البقرة )  ٢( } وآتوا الزكاة { فاملراد به الدعاء وكذلك قوله )  ٤٣البقرة )  ٢( } أقيموا الصالة 
  النمو 

  قصد واملراد من الصوم اإلمساك ومن احلج ال
  غري أن الشارع شرط يف إجزائها وصحتها شرعا ضم غريها إليها 

وليس يف ذلك ما يدل على تغيري الوضع اللغوي وإن سلمنا دخول هذه الشروط يف مسمى هذه األمساء لكن بطريق 
ميم اجملاز أما يف الصالة فمن جهة أن الدعاء جزؤها والشيء قد يسمى باسم جزئه ومنه قول الشاعر يناشدين حا

  والرمح شاجر فهال تال حاميم قبل التقدم وأراد به القرآن فسماه باسم جزئه 
  وكذلك الكالم يف الصوم والزكاة واحلج 

  وميكن أن يقال بأن تسمية الصوم اخلاص وكذلك الزكاة واحلج واإلميان 

  من باب التصرف بتخصيص االسم ببعض مسمياته

هذا التصرف كما ألهل اللغة وخيص الصالة أن أفعاهلا إمنا مسيت صالة لغة كما يف لفظ الدابة والشارع له والية 
  لكوهنا مما يتبع هبا فعل اإلمام 

فإن التايل للسابق من اخليل يسمى مصليا لكونه تابعا وخيص الزكاة أن تسمية الواجب زكاة باسم سببه والتجوز 
  باسم السبب عن املسبب جائز لغة 

   واجملاز من اللغة ال من غريها

  قلنا أما احلروف فإهنا إذا كانت أمساء آلحاد السور فهي أعالم هلا وليست لغوية 
  فقد اشتمل القرآن على ما ليس من لغة العرب 

وما ذكروه يف العبادات احلادثة يف الشرع فإمنا يصح أن لو مل تكن قد أطلق عليها أمساء مل تكن العرب قد أطلقتها 
  عليها 

ذكر من اآليات قوهلم إن هذه األمساء حممولة على موضوعاهتا لغة غري أن الشارع شرط  ويدل على هذا اإلطالق ما
  يف إجزائها شروطا ال تصح بدوهنا فإن مسمى الصالة يف اللغة هو الدعاء 

  وقد يطلق اسم الصالة على األفعال اليت ال دعاء فيها 
  كصالة األخرس الذي ال يفهم الدعاء يف الصالة حىت يأيت به 

  قدير أن يكون الدعاء متحققا فليس هو املسمى بالصالة وحده وبت
ودليله أنه يصح أن يقال إنه يف الصالة حالة كونه غري داع ومل كان هو املسمى بالصالة ال غري لصح عند فراغه من 

  الدعاء أن يقال خرج من الصالة 
  وإذا عاد إليه يقال عاد إىل الصالة 

  دم الدعاء مع تلبسه بباقي األفعال وأن ال يسمى الشخص مصليا حالة ع
  وكل ذلك خالف اإلمجاع 

  قوهلم تسمية هذه األفعال هبذه األمساء إمنا هو بطريق اجملاز 
  قلنا األصل يف اإلطالق احلقيقة 



  قوهلم إن الدعاء جزء من هذه األفعال 
  والشيء قد يسمى باسم جزئه 

  سلم قلنا كل جزء أو بعض األجزاء األول ممنوع والثاين م
  وهلذا فإن العشرة ال تسمى مخسة وال الكل جزءا وإن كان بعضه يسمى جزءا إىل أمثلة كثرية ال حتصى 

  وليس القول بأن ما حنن فيه من القبيل اجلائز أوىل من غريه وإن سلمنا صحة ذلك جتوزا 
  ولكن ليس القول بالتجوز يف هذه األمساء وإجراء لفظ 

  عكس القرآن على حقيقته أوىل من ال
فإن قيل بل ما ذكرناه أوىل فإن ما ذكرمتوه يلزم منه النقل وتغيري اللغة فيستدعي ثبوت أصل الوضع وإثبات وضع 

  آخر 
  والوضع اللغوي ال يفتقر إىل شيء آخر وال يلزم منه تغيري فكان أوىل 

  ب وأيضا فإن الغالب من األوضاع البقاء ال التغيري وإدراج ما حنن فيه حتت األغلب أغل
  قلنا بل جانب اخلصم أوىل ملا فيه من ارتكاب جماز واحد وما ذكرمتوه ففيه ارتكاب جمازات كثرية فكان أوىل 

  وعلى هذا فقد اندفع قوهلم بالتجوز جبهة التخصيص أيضا 
صالة  وما ذكروه من تسمية أفعال الصالة ملا فيها من املتابعة لإلمام فيلزم منه أن ال تسمى صالة اإلمام واملنفرد

  لعدم هذا املعىن فيها 
وقوهلم يف الزكاة أن الواجب مسي زكاة باسم سببه جتوزا فيلزم عليه أن ال تصح تسميته زكاة عند عدم النماء يف 

املال وإن كان النماء حاصال فالتجوز باسم السبب عن املسبب جائز مطلقا أو يف بعض األسباب األول ممنوع 
  والثاين مسلم 
  يصح تسمية الصيد شبكة وإن كان نصبها سببا له وال يسمى االبن أبا وإن كان األب سببا له وهلذا فإنه ال 

  وكذلك ال يسمى العامل إهلا وإن كان اإلله تعاىل سببا له إىل غري ذلك من النظائر 
  وعند ذلك فليس القول بأن ما حنن فيه من قبيل التجوز به أوىل من غريه 

ا سبق من اآليات وبقوهلم إن اإلميان يف اللغة هو التصديق ويف الشرع يطلق على غري وأما املعتزلة فقد احتجوا مب
  التصديق 

ويدل عليه قوله عليه السالم اإلميان بضع وسبعون بابا أعالها شهادة أن ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن 
  الطريق مسي إماطة األذى إميانا وليس بتصديق 

وما أمروا إال { لشرع عبارة عن فعل العبادات وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة بدليل قوله تعاىل وأيضا فإن الدين يف ا
  إىل آخر اآلية )  ٥البينة )  ٩٨( } ليعبدوا اهللا خملصني له الدين 

ن إ{ فكان راجعا إىل كل املذكور والدين هو اإلسالم لقوله تعاىل )  ٥البينة )  ٩٨( } وذلك دين القيمة { مث قال 
  واإلسالم هو اإلميان فيكون اإلميان يف الشرع هو فعل العبادات )  ١٩آل عمران )  ٣( } الدين عند اهللا اإلسالم 

ومن يبتغ { ودليل كون اإلميان هو اإلسالم إنه لو كان اإلميان غري اإلسالم ملا كان مقبوال من صاحبه لقوله تعاىل 
{ وأيضا فإنه استثىن املسلمني من املؤمنني يف قوله تعاىل )  ٨٥مران آل ع)  ٣( } غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه 



واألصل أن )  ٣٥الذاريات )  ٥١( } فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني فما وجدنا فيها غري بيت من املسلمني 
  يكون املستثىن من جنس املستثىن منه 

  وأراد به الصالة إىل بيت املقدس )  ١٤٣بقرة ال)  ٢( } وما كان اهللا ليضيع إميانكم { وأيضا قوله تعاىل 
وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم { وأيضا فإن قاطع الطريق وإن كان مصدقا فليس مبؤمن ألنه يدخل النار بقوله تعاىل 

ربنا إنك من تدخل النار فقد { والداخل يف النار خمزي لقوله تعاىل حكاية عن أهل النار )  ١١٤البقرة )  ٢( } 
  مع التقرير هلم على ذلك )  ١٩٢آل عمران )  ٣(  }أخزيته 

وأيضا فإن املكلف )  ٨التحرمي )  ٦٦( } يوم ال خيزي اهللا النيب والذين أمنوا معه { واملؤمن غري خمزي لقوله تعاىل 
ن يوصف بكونه مؤمنا حالة كونه غافال عن التصديق بالنوم وغريه وأيضا فإنه لو كان اإلميان يف الشرع هو اإلميا

اللغوي أي التصديق لسمي يف الشرع املصدق بشريك اإلله تعاىل مؤمنا واملصدق باهللا مع إنكار الرسالة مؤمنا إىل 
  نظائره 

ولقائل أن يقول أما اآليات السابق ذكرها فيمكن أن يقال يف جواهبا إن إطالق اسم الصالة والزكاة والصوم واحلج 
از غري خارج عن اللغة وتسمية إماطة األذى عن الطريق إميانا أمكن أن يكون إمنا كان بطريق اجملاز على ما سبق واجمل

  لكونه دليال على اإلميان فعرب باسم املدلول عن الدال وهو أيضا جهة من جهات التجوز 
  فإن قيل األصل إمنا هو احلقيقة 

  ىل من اآلخر ملا سبق قلنا إال أنه يلزم منه التغيري وخمالفة الوضع اللغوي فيتقابالن وليس أحدمها أو

)  ٤٩( } قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا { وقوهلم إن اإلميان هو اإلسالم مبا ذكروه فهو معارض بقوله تعاىل 
  ولو احتدا ملا صح هذا القول )  ١٤احلجرات 

ات ولئال يلزم وليس أحدمها أوىل من اآلخر بل الترجيح للتغاير نظرا إىل أن األصل عند تعدد األمساء تعدد املسمي
  منه التغيري يف الوضع 

  وهبذا يندفع ما ذكروه من االستثناء 
فاملراد به التصديق بالصالة ال نفس الصالة فال )  ١٤٣البقرة )  ٢( } وما كان اهللا ليضيع إميانكم { وقوله تعاىل 

م مدلوهلا وذلك جماز من تغيري وإن كان املراد به الصالة غري أن الصالة ملا كانت تدل على التصديق مسيت باس
  وضع اللغة 
ال يتناول كل مؤمن بل من آمن مع )  ٨التحرمي )  ٦٦( } يوم ال خيزي اهللا النيب والذين آمنوا معه { وقوله تعاىل 

  النيب عليه السالم وهو صريح يف ذلك 
فساد الذي أوجب وأولئك مل يصدر منهم ما دل صدر اآلية عليه من احلراب هللا ورسوله والسعي يف األرض بال

  دخول النار يف اآلية 
  وال يلزم من نفي اخلزي عمن آمن مع النيب نفيه عن غريه 

وقوهلم إن املكلف يوصف باإلميان حالة كونه غافال عن التصديق باهللا تعاىل إمنا كان ذلك بطريق اجملاز لكونه كان 
  مصدقا وأنه يؤول إىل التصديق 

  وهو جهة من جهات التجوز 
  من أن األصل احلقيقة فقد سبق جوابه  وما يقال



  كيف وإن ذلك الزم هلم يف كل ما يفسرون اإلميان به 
  ومع احتاد احملذور فتقرير الوضع أوىل 

واملصدق بشريك اإلله تعاىل ليس مؤمنا شرعا ألن اإلميان يف الشرع مطلق تصديق بل تصديق خاص وهو التصديق 
  باهللا ومبا جاءت به رسله 

  ختصيص االسم ببعض مسمياتهوهو من باب 

يف اللغة فكان جمازا لغويا وبه يندفع ما قيل من التصديق باهللا والكفر برسوله حيث أن مسمى اإلميان الشرعي مل 
  يوجد 

  وإذا عرف ضعف املأخذ من اجلانبني فاحلق عندي يف ذلك إمنا هو إمكان كل واحد من املذهبني 
  عند غريي حتقيقه  وأما ترجيح الواقع منهما فعسى أن يكون

  املسألة الثانية اختلف األصوليون يف اشتمال اللغة على األمساء

  اجملازية فنفاه األستاذ أبو إسحاق ومن تابعه وأثبته الباقون وهو احلق 
حجة املثبتني أنه قد ثبت إطالق أهل اللغة اسم األسد على اإلنسان الشجاع واحلمار على اإلنسان البليد وقوهلم 

ريق ومتنها وفالن على جناح السفر وشابت ملة الليل وقامت احلرب على ساق وكبد السماء إىل غري ذلك ظهر الط
  وإطالق هذه األمساء لغة مما ال ينكر إال عن عناد 

وعند ذلك فإما أن يقال إن هذه األمساء حقيقة يف هذه الصور أو جمازية الستحالة خلو األمساء اللغوية عنهما ما 
  ول كما سبق حتقيقه ال جائز أن يقال بكوهنا سوى الوضع األ

  حقيقة فيها ألهنا حقيقة فيما سواها باالتفاق 
فإن لفظ األسد حقيقة يف السبع واحلمار يف البهيمة والظهر واملنت والساق والكبد يف األعضاء املخصوصة باحليوان 

  واللمة يف الشعر إذا جاوز شحمة األذن 
اء حقيقية فيما ذكر من الصور لكان اللفظ مشتركا ولو كان مشتركا ملا سبق إىل وعند ذلك فلو كانت هذه األمس

  الفهم عند إطالق هذه األلفاظ البعض دون البعض ضرورة التساوي يف الداللة احلقيقية 
وال شك أن السابق إىل الفهم من إطالق لفظ األسد إمنا هو السبع ومن إطالق لفظ احلمار إمنا هو البهيمة وكذلك 

   باقي الصور يف
كيف وإن أهل األعصار مل تزل تتناقل يف أقواهلا وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا جمازا فإن قيل لو 

  كان يف لغة العرب لفظ جمازي فأما أن يفيد معناه بقرينة أو ال بقرينة 
  قة يف ذلك املعىن فإن كان األول فهو مع القرينة ال حيتمل غري ذلك املعىن فكان مع القرينة حقي

  وإن كان الثاين فهو أيضا حقيقة إذا ال معىن للحقيقة إال ما يكون مستقال باإلفادة من غري قرينة 
  وأيضا فإنه ما من صورة من الصور إال وميكن أن يعرب عنها باللفظ احلقيقي اخلاص هبا 

  د عن أهل احلكمة والبالغة يف وضعهم فاستعمال اللفظ اجملازي فيها مع افتقاره إىل القرينة من غري حاجة بعي



  قلنا جواب األول أن اجملاز ال يفيد عند عدم الشهرة إال بقرينة وال معىن للمجاز سوى هذا 
  والنزاع يف ذلك لفظي كيف وإن اجملاز 

  واحلقيقة من صفات األلفاظ دون القرائن املعنوية فال تكون احلقيقة صفة للمجموع 
يف استعمال اللفظ اجملازي دون احلقيقة قد تكون الختصاصه باخلفة على اللسان أو وجواب الثاين أن الفائدة 

ملساعدته يف وزن الكالم نظما ونثرا واملطابقة واجملانسة والسجع وقصد التعظيم والعدول عن احلقيقي للتحقري إىل 
  غري ذلك من املقاصد املطلوبة يف الكالم 

  اء اجملازية يفاملسألة الثالثة اختلفوا يف دخول األمس

  كالم اهللا تعاىل فنفاه أهل الظاهر والرافضة 
  وأثبته الباقون 

واسأل القرية اليت كنا فيها { وبقوله تعاىل )  ١١الشورى )  ٤٢( } ليس كمثله شيء { احتج املثبتون بقوله تعاىل 
  )  ٧٧الكهف )  ١٨( } جدارا يريد أن ينقض { وبقوله تعاىل )  ٨٢يوسف )  ١٢( } والعري اليت أقبلنا فيها 

  واألول من باب التجوز بالزيادة

  وهلذا لو حذفت الكاف بقي الكالم مستقال 
  والثاين من باب النقصان فإن املراد به أهل القرية الستحالة سؤال القرية والعري وهي البهائم 

لى ظواهرها يف اللغة فما تكون والثالث من باب االستعارة لتعذر اإلرادة من اجلدار وإذا امتنع محل هذه األلفاظ ع
  حممولة عليه هو اجملاز 

)  ١١الشورى )  ٤٢( } ليس كمثله شيء { فإن قيل ال نسلم التجوز فيما ذكرمتوه من األلفاظ أما قوله تعاىل 
  فهو حقيقة يف نفي التشبيه إذ الكاف للتشبيه 

تمع الناس فإن القرية مأخوذة من اجلمع ومنه فاملراد به جم)  ٨٢يوسف )  ١٢( } واسأل القرية { وأما قوله تعاىل 
  يقال قرأت املاء يف احلوض أي مجعته 

  وقرأت الناقة لبنها يف ضرعها أي مجعته 
  ويقال ملن صار معروفا بالضيافة مقري ويقري الجتماع األضياف عنده 

  ومسي القرآن قرآنا لذلك أيضا الشتماله على جمموع السور واآليات 
  القافلة ومن فيها وأما العري فهي 

  من الناس 
مث وإن كان اسم القرية للجدران والعري للبهائم غري أن اهللا تعاىل قادر على إنطاقها وزمن النبوة زمن خرق العوائد 

  فال ميتنع نطقها بسؤال النيب هلا 
ذر على اهللا فمحمول أيضا على حقيقته ألنه ال يتع)  ٧٧الكهف )  ١٨( } جدارا يريد أن ينقض { وقوله تعاىل 



  تعاىل خلق اإلرادة فيه 
سلمنا داللة ما ذكرمتوه على التجوز لكنه معارض مبا يدل على عدمه وذلك ألن اجملاز كذب ولذك يصدق نفيه 

  عند قول القائل للبليد محار ولإلنسان الشجاع أسد 
  ىل مما يصان عنه ونقيض النفي الصادق يكون كاذبا وألن اجملاز هو الركيك من الكالم وكالم الرب تعا

  سلمنا أنه ليس بكذب غري أنه إمنا يصار إليه عند العجز عن احلقيقة ويتعاىل الرب عن ذلك 
سلمنا أنه غري متوقف على العجز عن احلقيقة غري أنه مما ال يفيد معناه بلفظه دون قرينة ورمبا ختفى فيقع االلتباس 

  على املخاطب وهو قبيح من احلكيم 
ضي إىل االلتباس غري أنه إذا خاطب باجملاز وجب وصفه بكونه متجوزا نظرا إىل االشتقاق كما يف سلمنا أنه ال يف

  الواحد منا وهو خالف اإلمجاع 
  سلمنا عدم اتصافه بذلك غري أن كالم اهللا تعاىل حق فله حقيقة واحلقيقة مقابلة للمجاز 

لتشبيه ليس كذلك فإنه لو كانت الكاف لنفي ا)  ١١الشورى )  ٤٢( } ليس كمثله شيء { واجلواب قوهلم 
  هاهنا للتشبيه لكان معىن النفي ليس مثل مثله شيء 

  وهو 

  تناقض ضرورة أنه مثل ملثله فاملثل يف اآلية زائد واملراد من قوهلم مثلك ال يقول هذا املشارك له يف صفاته 
  ل الذي يقع فيه االجتماع ال نفس االجتماع وقوهلم املراد من القرية الناس اجملتمعون ليس كذلك ألن القرية هي احمل

  ومن ذلك مسي الزمان الذي فيه جيتمع دم احليض قرأ 
  وكذلك يقال القاري جلامع القرآن واملقري جلامع األضياف 

  قوهلم إن العري هي القافلة اجملتمعة من الناس 
  من غري أن يكون معهم هبائم قافلة قلنا من الناس والبهائم ال نفس الناس فقط وهلذا ال يقال جملتمع الناس 

  قوهلم لو سأل لوقع اجلواب 
قلنا جواب اجلدران والبهائم مث غري واقع على وفق االختيار يف عموم األوقات بل إن وقع فإمنا يقع بتقدير حتدي 

  النيب عليه السالم به 
  ومل يكن كذلك فيما حنن فيه 

  فال ميكن االعتماد عليه 
)  ٢٥البقرة )  ٢( } جتري من حتتها األهنار { قالوه مع بعده فبماذا يعتذر عن قوله تعاىل مث وإن أمكن ختيل ما 

{ وهو غري مشتعل وعن قوله تعاىل )  ٤مرمي )  ١٩( } واشتعل الرأس شيبا { واألهنار غري جارية وعن قوله تعاىل 
)  ٢( } احلج أشهر معلومات { اىل والذل ال جناح له وقوله تع)  ٢٤اإلسراء )  ١٧( } واخفض هلما جناح الذل 

هلدمت صوامع وبيع وصلوات { واألشهر ليست هي احلج وإمنا هي طرف ألفعال احلج وقوله تعاىل )  ١٩٧البقرة 
{ وقوله )  ٤٣النساء )  ٤( } أو جاء أحد منكم من الغائط { والصلوات ال هتدم وقوله )  ٤٠احلج )  ٢٢( } 

  } فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم { وقوله )  ٣٥النور )  ٢٤( } اهللا نور السموات واألرض 

( } اهللا يستهزىء هبم { وقوله )  ٤٠الشورى )  ٤٢( } وجزاء سيئة سيئة مثلها { والقصاص ليس بعدوان وقوله 
( }  كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا{ وقوله )  ٣٠األنفال )  ٨( } وميكرون وميكر اهللا { )  ١٥البقرة )  ٢



  إىل ما ال حيصى ذكره من اجملازات )  ٢٩الكهف )  ١٨( } أحاط هبم سرادقها { وقوله تعاىل )  ٦٤املائدة )  ٥
وعن املعارضة األوىل مبنع كون اجملاز كذبا فإنه إمنا يكون كذبا أن لو أثبت ذلك حقيقة ال جمازا كيف وإن الكذب 

  فإنه عندهم من املستحسنات مستقبح عند العقالء خبالف االستعارة والتجوز 
قوهلم إنه من ركيك الكالم ليس كذلك بل رمبا كان اجملاز أفصح وأقرب إىل حتصيل مقاصد املتكلم البليغ على ما 
سبق وعن الثانية مبنع ما ذكروه من اشتراط املصري إىل اجملاز بالعجز عن احلقيقة بل إمنا يصار إليه مع القدرة على 

  ن املقاصد فيما تقدم احلقيقة ملا ذكرناه م
وعن الثالثة أهنا مبنية على القول بالتقبيح العقلي وقد أبطلناه كيف وهو الزم على اخلصوم فيما ورد من اآليات 

  املتشاهبات 
  فما هو اجلواب يف املتشاهبات هو اجلواب لنا هاهنا 

  القبيح وعن الرابعة أنه إمنا مل يسم متجوزا ألن ذلك مما يوهم التسمح يف أقواله ب
وهلذا يفهم منه ذلك عند قول القائل فالن متجوز يف مقاله فيتوقف إطالقه يف حق اهللا تعاىل على اإلطالق الشرعي 

  ومل يرد 

  وعن اخلامسة أن كالم اهللا وإن كان له حقيقة فبمعىن كونه صدقا ال مبعىن احلقيقة املقابلة للمجاز 

  لى كلمة غري عربيةاملسألة الرابعة اختلفوا يف اشتمال القرآن ع

  فأثبته ابن عباس وعكرمة ونفاه الباقون 
فصلت )  ٤١( } ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته أأعجمي وعريب { احتج النافون بقوله تعاىل 

  فنفى أن يكون أعجميا وقطع اعتراضهم بتنوعه بني أعجمي وعريب )  ٤٤
إنا أنزلناه { وبقوله )  ١٩٥الشعراء )  ٢٦( } بلسان عريب مبني { تعاىل  وال ينتفي االعتراض وفيه أعجمي وبقوله

  وظاهر ذلك ينايف أن يكون فيه ما ليس بعريب )  ٢يوسف )  ١٢( } قرآنا عربيا 
  واحتج املثبتون لذلك بقوهلم القرآن مشتمل على املشكاة 

واألب وهي كلمة ال تعرفها العرب ولذلك  وهي هندية وإستربق وسجيل بالفارسية وطه بالنبطية وقسطاس بالرومية
روي عن عمر أنه ملا تال هذه اآلية قال هذه الفاكهة فما األب قالوا وألن النيب عليه السالم مبعوث إىل أهل كل 

وقال عليه السالم بعثت إىل األسود )  ٢٨سبأ )  ٣٤( } كافة للناس بشريا ونذيرا { لسان كافة على ما قال تعاىل 
  واألمحر 

ال ينكر أن يكون كتابه جامعا للغة الكل ليتحقق خطابه للكل إعجازا وبيانا وأيضا فإن النيب عليه السالم مل يدع ف
أنه كالمه بل كالم اهللا تعاىل رب العاملني احمليط جبميع اللغات فال يكون تكلمه باللغات املختلفة منكرا غايته أنه ال 

  يكون مفهوما للعرب 
  تضمنه لآليات املتشاهبات واحلروف املعجمة يف أوائل السور وليس ذلك بدعا بدليل 

أجاب النافون وقالوا أما الكلمات املذكورة فال نسلم أهنا ليست عربية وغايته اشتراك اللغات املختلفة يف بعض 
يع اللغات الكلمات وهو غري ممتنع كما يف قوهلم سروال بدل سراويل ويف قوهلم تنور فإنه قد قيل إنه مما اتفق فيه مج

وال يلزم من خفاء كلمة األب على عمر أن ال يكون عربيا إذ ليس كل كلمات العربية مما أحاط هبا كل واحد من 



  آحاد العرب 
حىت مسعت امرأة من )  ١فاطر )  ٣٥( } فاطر السموات واألرض { وهلذا قال ابن عباس ما كنت أدري ما معىن 

  العرب تقول أنا فطرته أي ابتدأته 
  ا بعثته إىل الكل فال يوجب ذلك اشتمال الكتاب على غري لغة العرب ملا ذكروه وأم

  وإال لزم اشتماله على مجيع اللغات وملا جاز االقتصار من كل لغة على كلمة واحدة لتعذر البيان واإلعجاز هبا 
مال على اللغات املختلفة ولكنه وما ذكروه فغايته أنه إذا كان كالم اهللا احمليط جبميع اللغات فال ميتنع أن يكون مشت

  ال يوجبه فال يقع ذلك يف مقابلة النصوص الدالة على عدمه 

  املسألة اخلامسة اختلفوا يف إطالق االسم على مسماه

اجملازي هل يفتقر يف كل صورة إىل كونه منقوال عن العرب أو يكفي فيه ظهور العالقة املعتربة يف التجوز كما 
  شرط يف ذلك النقل مع العالقة عرفناه أوال فمنهم من 

  ومنهم من اكتفى بالعالقة ال غري 

احتج الشارطون للنقل بأنه لو اكتفى بالعالقة جلاز تسمية غري اإلنسان خنلة ملشاهبته هلا يف الطول كما جاز يف 
اء بأمساء اإلنسان وجلاز تسمية الصيد شبكة والثمرة شجرة وظل احلائط حائطا واالبن أبا تعبريا عن هذه األشي

  أسباهبا ملا بينها وبني أسباهبا من املالزمة يف الغالب 
  وهي من اجلهات املصححة للتجوز 

  وليس كذلك 
فدل على أنه ال بد من نقل االستعمال ولقائل أن يقول ما املانع أن يكون حتقق العالقة بني حمل احلقيقة وحمل التجوز 

حيث وجدت العالقة اجملوزة لإلطالق يف بعض الصور وامتنع كافيا يف جواز إطالق االسم على جهة اجملاز و
  اإلطالق فإمنا كان لوجود املنع من قبل أهل اللغة ال للتوقف على نقل استعماهلم لالسم فيها على اخلصوص 
 فإن قيل لو مل يكن نقل استعمال أهل اللغة معتربا يف حمل التجوز فتسميته باسم احلقيقة إما بالقياس عليه أو أنه

  خمترع للواضع املتأخر األول ممتنع ملا يأيت والثاين فال يكون من لغة العرب 
قلنا ال يلزم من عدم التنصيص يف آحاد الصور من أهل اللغة على التسمية أن يكون كما ذكروه بل مث قسم ثالث 

قة منصوص عليها وهو أن تنص العرب نصا كليا على جواز إطالق االسم احلقيقي على كل ما كان بينه وبينه عال
  من قبلهم كما بيناه 

  وال معىن للمجاز إال هذا 
  وهو غري خارج عن لغتهم 

فإن قيل لو كان األمر على ما ذكرمتوه لكان املنع منهم متحققا مع وجود املطلق وهو تعارض خمالف لألصل خبالف 
  ما ذكرناه 

  مع قلنا أمكن أن يكون املطلق ما ذكرناه مشروطا بعدم ظهور املنع و

  ظهور املنع ومع ظهور املنع فال مطلق وفيه عوص 
  واحتج النافون بأن إطالق اجملاز مما ال يفتقر إىل حبث ونظر دقيق يف اجلهات املصححة يف التجوز 



واألمر النقلي ال يكون كذلك وأيضا فإنه لو كان نقليا ملا افتقر فيه إىل العالقة بينه وبني حمل احلقيقة بل لكان النقل 
  كافيا  فيه

  ولقائل أن يقول أما األول فالنظر ليس يف النقل بل يف العالقة اليت بني حمل التجوز واحلقيقة 
  وأما الثاين فألن االفتقار إىل العالقة إمنا كان لضرورة توقف اجملاز من حيث هو جماز عليها 

  وإال كان إطالق االسم عليه من باب االشتراك ال من باب اجملاز 
  االحتماالت يف هذه املسألة فعلى الناظر باالجتهاد يف الترجيح  وإذا تقاومت

  القسمة الرابعة االسم ال خيلو إما أن يكون حبيث ال يصح أن يشترك يف مفهومه كثريون أو يصح 
فاألول اسم العلم كزيد وعمرو والثاين إما أن ال يكون صفة أو هو صفة واألول هو اسم اجلنس وهو إما أن يكون 

  إلنسان والفرس أو غري عني كالعلم واجلهل والصفة كالقائم والقاعد عينا كا
وهو االسم املشتق واملشتق هو ما غري من أمساء املعاين عن شكله بزيادة أو نقصان يف احلروف أو احلركات أو فيهما 

لبياض أبيض وجعل داال على ذلك املعىن وعلى موضوع له غري معني كتسمية اجلسم الذي قام به السواد أسود وا
  وحنوه 

  وال يتصور أن يكون املشتق إال كذلك 
وهل يشترط قيام املشتق منها مبا له االشتقاق وهل يلزم االشتقاق من الصفة املعنوية ملا قامت به فذلك مما أوجبه 

ه ومل يوجبوا أصحابنا ونفاه املعتزلة حيث إهنم جوزوا اشتقاق اسم املتكلم هللا تعاىل من كالم خملوق له غري قائم بذات
  االشتقاق منه للمحل الذي خلق فيه 

  وقد عرفنا مأخذ اخلالف 

  من اجلانبني وما هو الصحيح منه يف أبكار األفكار فليلتمس 
مسائل هذه القسمة مسألتان املسألة األوىل يف أن بقاء الصفة املشتق منها هل يشترط يف إطالق اسم املشتق حقيقة 

  أم ال 
  ون وقد فصل بعضهم بني ما هو ممكن احلصول وما ليس ممكنا فأثبته قوم ونفاه آخر

  فاشترط ذلك يف املمكن دون غريه 
  احتج الشارطون بأنه لو كان إطالق الضارب على شخص ما حقيقة بعد انقضائه صفة الضرب منه ملا صح نفيه 

  ويصح أن يقال إنه يف احلال ليس بضارب 
احلال إمنا يلزم منه سلبها عنه مطلقا إذ لو مل يكن أعم من الضاربية يف ولقائل أن يقول صحة سلب الضاربية عنه يف 

  احلال وهو غري مسلم 
  وعند ذلك فال يلزم من صحة سلب األخص سلب األعم 

  فإن قيل قول القائل هذا ضارب ال يفيد سوى كونه ضاربا يف احلال فإذا سلم صحة سلبه يف احلال فهو املطلوب 
  عوى حمل النزاع قلنا هذا بعينه إعادة د

  بل الضارب هو من حصل له الضرب وهو أعم من حصول الضرب له يف احلال 
  فالضارب أعم من الضارب يف احلال 



فإن قيل وكما أن حصول الضرب أعم من حصول الضرب يف احلال النقسامه إىل املاضي واحلال فهو أعم من 
  املستقبل أيضا النقسامه إىل احلال واملستقبل 

اسم الضارب حقيقة باعتبار هذا املعىن األعم فليكن اسم الضارب حقيقة قبل وجود الضرب منه كما فإن صدق 
  كان حقيقة بعد زوال الضرب 

  قلنا الضارب حقيقة من حصل منه الضرب 
وهذا يصدق على من وجد منه الضرب يف املاضي أو احلال خبالف من سيوجد منه الضرب يف املستقبل فإنه ال 

  نه حصل منه الضرب يصدق عليه أ
وعند ذلك فال يلزم من صدق الضارب حقيقة على من وجد منه الضرب صدقه حقيقة على من سيوجد منه 

  الضرب ومل يوجد 
واحتج النافون بوجوه األول أن أهل اللغة قالوا إذا كان اسم الفاعل بتقدير املاضي ال يعمل عمل الفعل فال يقال 

املستقبل بل يقال ضارب زيد أطلقوا عليه اسم الفاعل باعتبار ما صدر عنه من ضارب زيدا أمس كما يقال بتقدير 
  الفعل املاضي 

الثاين أنه لو كان وجود ما منه االشتقاق شرطا يف صحة االشتقاق حقيقة ملا كان إطالق اسم املتكلم واملخرب حقيقة 
جموع حروفه وأجزائه وال وجود للحروف أصال ألن ذلك ال يصح إال بعد حتقق الكالم منه واخلرب وهو إمنا يتم مب

السابقة مع احلرف األخري أصال وال حقا بامتناع كونه متكلما حقيقة قبل وجود الكالم فلو مل يكن حقيقة عند آخر 
جزء من الكالم واخلرب مع عدم وجود الكالم واخلرب يف تلك احلالة ملا كان حقيقة أصال وهو ممتنع وإال لصح أن 

تكلم إذ هو الزم نفي احلقيقة وملا حنث من حلف أن فالنا مل يتكلم حقيقة وإنين ال أكلم فالنا حقيقة يقال إنه ليس مب
  إذا كان قد تكلم أو كلمه 

الثالث إن الضارب من حصل منه الضرب ومن وجد منه الضرب يف املاضي يصدق عليه أنه قد حصل منه الضرب 
  فكان ضاربا حقيقة 

األول فإنه ال يلزم من إطالق اسم الفاعل عليه أن يكون حقيقة وهلذا فإهنم قالوا اسم ولقائل أن يقول أما الوجه 
  الفاعل إذا كان بتقدير املستقبل عمل عمل الفعل 

  فقيل ضارب زيدا غدا وليس ذلك حقيقة باالتفاق 
منه االشتقاق إن  وأما الوجه الثاين فغري الزم أيضا إذ للخصم أن يقول شرط كون املشتق حقيقة إمنا هو وجود ما

  أمكن وإال فوجود آخر جزء منه 
  وذلك متحقق يف الكالم واخلرب خبالف ما حنن فيه 

وأما الثالث فال نسلم أن اسم الضارب حقيقة على من وجد منه الضرب مطلقا بل من الضرب حاصل منه حالة 
  تسميته ضاربا 

لسابق والقائم قاعدا والقاعد قائما ملا وجد منه من مث يلزم تسمية أجالء الصحابة كفرة ملا وجد منهم من الكفر ا
  القعود والقيام السابق وهو غري جائز بإمجاع املسلمني وأهل اللسان 

  هذا ما عندي يف هذه املسألة وعليك بالنظر واالعتبار 

  املسألة الثانية اختلفوا يف األمساء اللغوية



  هل ثبتت قياسا أم ال 
  ريج من أصحابنا وكثري من الفقهاء وأهل العربية فأثبته القاضي أبو بكر وابن س

وأنكره معظم أصحابنا واحلنفية ومجاعة من أهل األدب مع اتفاقهم على امتناع جريان القياس يف أمساء األعالم 
  وأمساء الصفات 

  إما داع أما أمساء األعالم فلكوهنا غري موضوعة ملعان موجبة هلا والقياس ال بد فيه من معىن جامع إما معرف و
  وإذا قيل يف حق األشخاص يف زماننا هذا سيبويه وهذا جالينوس 

فليس بطريق القياس يف التسمية بل معناه هذا حافظ كتاب سيبويه وعلم جالينوس بطريق التجوز كما يقال قرأت 
  سيبويه واملراد به كتابه 

  فات كالعامل كالقادر ٤وأما أمساء الصفات املوضوعة للفرق بني الص

هنا واجبة االطراد نظرا إىل حتقق معىن االسم فإن مسمى العامل من قام به العلم وهو متحقق يف حق كل من قام به فأل
العلم فكان إطالق اسم العامل عليه ثابتا بالوضع ال بالقياس إذ ليس قياس أحد املسميني املتماثلني يف املسمى على 

ملوضوعة على مسمياهتا مستلزمة ملعان يف حماهلا وجودا وعدما وذلك اآلخر أوىل من العكس وإمنا اخلالف يف األمساء ا
كإطالق اسم اخلمر على النبيذ بواسطة مشاركته للمعتصر من العنب يف الشدة املطربة املخمرة على العقل 
وكإطالق اسم السارق على النباش بواسطة مشاركته للسارقني من األحياء يف أخذ املال على سبيل اخلفية 

ق اسم الزاين على الالئط بواسطة مشاركته للزاين يف إيالج الفرج احملرم واملختار أنه ال قياس وذلك ألنه إما وكإطال
أن ينقل عن العرب أهنم وضعوا اسم اخلمر لكل مسكر أو للمعتصر من العنب خاصة أو مل ينقل شيء من ذلك فإن 

  كان األول فاسم اخلمر ثابت للنبيذ بالتوقيف ال بالقياس 
  وإن كان الثاين فالتعدية تكون على خالف املنقول عنهم وال يكون ذلك من لغتهم 

وإن كان الثالث فيحتمل أن يكون الوصف اجلامع الذي به التعدية دليال على التعدية وحيتمل أن ال يكون دليال 
  بدليل ما صرح بذلك وإذا احتمل احتمل فليس أحد األمرين أوىل من اآلخر 

  ممتنعة فالتعدية تكون 
فإن قيل الوصف اجلامع وإن احتمل أن ال يكون دليال غري أن احتمال كونه دليال أظهر وبيانه من ثالثة أوجه األول 

  إن االسم دار مع الوصف يف األصل وجودا وعدما 
  والدوران دليل كون وجود الوصف أمارة على االسم فيلزم من وجوده يف الفرع وجود االسم 

  ا مست باسم الفرس واإلنسان الذي كان يف الثاين إن العرب إمن

زماهنم وكذلك وصفوا الفاعل يف زماهنم بأنه رفع واملفعول نصب وإمنا وصفوا بعض الفاعلني واملفعولني ومع ذلك 
  فاالسم مطرد يف زماننا بإمجاع أهل اللغة يف كل إنسان وفرس وفاعل ومفعول وليس ذلك إال بطريق القياس 

  وهو عام يف كل قياس )  ٢احلشر )  ٥٩( } فاعتربوا يا أويل األبصار { الثالث قوله تعاىل 
  مث ما ذكرمتوه باطل بالقياس الشرعي 

  فإن كل ما ذكرمتوه من األقسام بعينه متحقق فيه 
ومع ذلك فالقياس صحيح متبع وهو أيضا على خالف مذهب الشافعي فإنه مسى النبيذ مخرا وأوجب احلد بشربه 

الالئط قياسا على الزىن وأوجب الكفارة يف ميني الغموس قياسا على اليمني يف املستقبل وتأول  وأوجب احلد على



  حديث الشفعة للجار حبمله على الشريك يف املمر وقال العرب تسمي الزوجة جارا فالشريك أوىل 
السم مبعىن كونه قلنا جواب األول إن دوران االسم مع الوصف يف األصل وجودا وعدما ال يدل على كونه علة ل

داعيا إليه وباعثا بل إن كان وال بد فبمعىن كونه أمارة وكما دار مع اسم اخلمر مع الشدة املطربة دار مع خصوص 
  شدة املعتصر من العنب وذلك غري موجود يف النبيذ فال قياس 

ياض والسواد أبلق مث ما ذكروه منتقض بتسمية العرب للرجل الطويل خنلة والفرس األسود أدهم وامللون بالب
  واالسم فيه دائر مع الوصف يف األصل وجودا وعدما 

ومع ذلك مل يسموا الفرس واجلمل لطوله خنلة وال اإلنسان املسود أدهم وال املتلون من باقي احليوانات بالسواد 
  والبياض أبلق 

  وكل ما هو جواهبم يف هذه الصور جوابنا يف موضع النزاع 
االستشهاد به مل يكن مستند التسمية فيه على اإلطالق القياس بل العرب وضعت تلك  وجواب الثاين أن ما وقع

  األمساء لألجناس املذكورة بطريق العموم ال أهنا وضعتها للمعني مث طرد القياس يف الباقي 
  وجواب الثالث مبنع العموم يف كل اعتبار وإن كان عاما يف املعترب فال يدخل فيه القياس يف اللغة 

  ا النقض بالقياس الشرعي فغري متجه من جهة أن اجتماع األمة من السلف عندنا أوجب اإلحلاق عند ظن وأم

  االشتراك يف علة حكم األصل حىت إنه لو مل يكن إمجاع مل يكن قياس 
  وال إمجاع فيما حنن فيه من األمة السابقة على اإلحلاق 

  فال قياس 
مخرا فلم يكن يف ذلك مستندا إىل القياس بل إىل قوله عليه السالم إن من  وأما تسمية الشافعي رضي اهللا عنه النبيذ

التمر مخرا وهو توقيف ال قياس وإجيابه للحد يف اللواط ويف النبش مل يكن لكون اللواط زىن وال لكون النبش سرقة 
  بل ملساواة اللواط للزىن والنبش للسرقة يف املفسدة املناسبة للحد املعترب يف الشرع 

أما ميني الغموس فإمنا مسيت ميينا ال بالقياس بل بقوله صلى اهللا عليه و سلم اليمن الغموس تدع الديار بالقع فكان و
  ذلك بالتوقيف 

وأما تسمية الشافعي للشريك جارا إمنا كان بالتوقيف ال بالقياس على الزوجة وإمنا ذكر الزوجة لقطع االستبعاد يف 
ه بالنسبة إىل اجلار املالصق فقال الزوجة أقرب من الشريك وهي جار فال يستبعد تسمية الشريك جارا لزيادة قرب

  ذلك فيما هو أبعد منها وبتقدير أن يكون قائال بالقياس يف اللغة إال أن غريه خمالف له 
  واحلق من قوليهما أحق أن يتبع 

احلدث املصدر وهو اسم الفعل الفصل اخلامس يف الفعل وأقسامه والفعل ما دل على حدث مقترن بزمان حمصل و
  والزمان احملصل املاضي واحلال واملستقبل 

وهو منقسم حبسب انقسام الزمان فاملاضي منه كقام وقعد واحلاضر واملستقبل يف اللفظ واحد ويسمى املضارع وهو 
  قوم ما يف أوله إحدى الزوائد األربع وهي اهلمزة والتاء والنون والياء كقولك أقوم وتقوم ونقوم وي

  وختليص املستقبل عن احلاضر بدخول السني أو سوف عليه كقولك سيقوم وسوف يقوم 
  وأما فعل األمر فما نزع منه حرف املضارعة ال غري كقولك يف يقوم قم وحنوه 

ويدخل يف هذه األقسام فعل ما مل يسم فاعله وأفعال القلوب واجلوارح واألفعال الناقصة وأفعال املدح والذم 



   والتعجب
  والفعل وإن كان كلمة مفردة عند النحاة مطلقا فعند احلكماء 

  املفرد منه إمنا هو املاضي دون املضارع 
وذلك ألن حرف املضارعة يف املضارع هو الدال على املوضوع معينا كان أو غري معني واملفرد هو الدال الذي ال 

  جزء له يدل على شيء أصال على ما سبق حتقيقه يف حد املفرد 
  هو خبالف املاضي فإنه وإن دل على الفعل وعلى موضوعه فليس فيه حرف يدل على املوضوع فكان مفردا و

وقد أحلق بعضهم ما كان من املضارع الذي يف أوله الياء باملاضي يف اإلفراد دون غريه الشتراكهما يف الداللة على 
  الفعل وعلى موضوع له غري معني وليس حبق 

هذا املعىن فمفترقان من جهة داللة الياء على املوضوع الذي ليس معينا خبالف املاضي حيث  فإهنما وإن اشتركا يف
  إنه مل يوجد منه حرف يدل على املوضوع كما سبق 

الفصل السادس يف احلرف وأصنافه احلرف ما دل على معىن يف غريه وهو على أصناف منها حرف اإلضافة وهو ما 
  ء يفضي مبعاين األفعال إىل األمسا

  وهو ثالثة أقسام األول منه ما ال يكون إال حرفا كمن وإىل وحىت ويف والباء والالم ورب وواو القسم وتائه 
أما من فهي قد تكون البتداء الغاية كقولك سرت من بغداد وللتبعيض كقولك أكلت من اخلبز ولبيان اجلنس 

  كقولك خامت من حديد وزائدة كقولك ما جاءين من أحد 
وال تأكلوا أمواهلم إىل { فهي قد تكون النتهاء الغاية كقولك سرت إىل بغداد ومبعىن مع كقوله تعاىل وأما إىل 
  وأما حىت ففي معىن إىل وأما يف فللظرفية كقولك وزيد يف الدار )  ٢النساء )  ٤( } أموالكم 

  وقد ترد مبعىن على 

  )  ٧١طه )  ٢٠( } وألصلبنكم يف جذوع النخل { كقوله تعاىل 
  وقد يتجوز هبا يف قوهلم نظرت يف العلم الفالين 

  وأما الباء فلإللصاق كقولك به داء 
  وقد تكون لالستعانة كقولك كتبت بالقلم 

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه { واملصاحبة كقولك اشتريت الفرس بسرجه وقد ترد مبعىن على قال اهللا تعاىل 
أي على قنطار وعلى دينار )  ٧٥آل عمران )  ٣( } ال يؤده إليك  بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار

أي ألجل دعائك وقيل )  ٤مرمي )  ١٩( } ومل أكن بدعائك رب شقيا { وقد ترد مبعىن من أجل قال اهللا تعاىل 
  مبعىن يف دعائك 

  )  ١٩٥البقرة )  ٢( } وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة { وقد تكون زائدة كقوله تعاىل 
  أما الالم فهي لالختصاص كقولك املال لزيد وقد تكون زائدة كقوله ردف لكم و

  وأما رب فهي للتقليل وال تدخل إال على النكرة كقولك رب رجل عامل 
  وأما واو القسم فمبدلة عن باء اإللصاق يف قولك أقسمت باهللا 

  و التاء مبدلة من الواو يف تاهللا 



  كعلى وعن والكاف ومذ ومنذالقسم الثاين ما يكون حرفا وامسا 

  فأما على فهي لالستعالء وهي إما حرف كقولك على زيد دين وإما اسم كقول الشاعر 

{ غدت من عليه بعدما مت ظمئها تصل وعن قيض بزيزاء جمهل وأما عن فللمباعدة وهي إما حرف كقوله تعاىل 
  لك جلست من عن ميينه وإما اسم كقو)  ٦٣النور )  ٢٤( } فليحذر الذين خيالفون عن أمره 

  وأما الكاف فقد تكون حرفا للتشبيه كقولك زيد كعمرو 
وقد تكون امسا كقول الشاعر يضحكن عن كالربد املنهم وأما مذ و منذ فحرفان البتداء الغاية يف الزمان تقول ما 

  رأيته مذ اليوم ومنذ يوم اجلمعة 
  وقد يكونان امسني إذا رفعا ما بعدمها 

  ما يكون حرفا وفعال كحاشا وخال وعداالقسم الثالث 

فإهنا ختفض ما بعدها باحلرفية وقد تنصبه بالفعلية ومنها احلرف املضارع للفعل وهو ينصب االسم ويرفع اخلرب مثل 
  إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل 

ختتلف يف  ومنها حروف العطف وهي عشرة منها أربعة تشترك يف مجيع املعطوف واملعطوف عليه يف حكم غري أهنا
  أمور أخرى وهذه هي الواو والفاء ومث وحىت 

  أما الواو فقد اتفق مجاهري أهل األدب على أهنا للجمع املطلق غري مقتضية ترتيبا وال معية 
يا أيها الذين آمنوا { ونقل عن بعضهم أهنا للترتيب مطلقا ونقل عن الفراء أهنا للترتيب حيث يستحيل اجلمع كقوله 

( } أويل أجنحة مثىن وثالث ورباع { وقيل إهنا ترد مبعىن أو كقوله تعاىل )  ٧٧احلج )  ٢٢( } ا اركعوا واسجدو
  قيل أراد مثىن أو ثالث أو رباع )  ١فاطر )  ٣٥

  وقد ترد لالستئناف كالواو 

تقديره  ) ٧آل عمران )  ٣( } وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به { يف قوله تعاىل 
  والراسخون يقولون آمنا به وقد ترد مبعىن مع يف باب املفعول معه تقول جاء الربد والطيالسة 

{ إىل قوله )  ١٥٤آل عمران )  ٣( } مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا { وقد ترد مبعىن إذ قال اهللا تعاىل 
  فة قد أمهتهم أنفسهم أي إذ طائ)  ١٥٤آل عمران )  ٣( } وطائفة قد أمهتهم أنفسهم 

احتج القائلون باجلمع املطلق من تسعة أوجه األول أنه لو كانت الواو يف قول القائل رأيت زيدا وعمرا للترتيب ملا 
وقولوا حطة { يف آية ويف آية أخرى )  ٥٨البقرة )  ٢( } ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة { صح قوله تعاىل 

  مع احتاد القضية ملا فيه من جعل املتقدم متأخرا واملتأخر متقدما )  ١٦١عراف األ)  ٧( } وادخلوا الباب سجدا 
  الثاين أنه لو كانت للترتيب ملا حسن قول القائل تقاتل زيد وعمرو إذ ال ترتيب فيه 

  الثالث أنه كان يلزم أن يكون قول القائل جاء زيد وعمرو كاذبا عند جميئهما معا أو تقدم املتأخر وليس كذلك 
  لرابع أنه كان يلزم أن يكون قوله رأيت زيدا وعمرا بعده تكريرا وقبله تناقضا ا

  اخلامس أهنا لو كانت للترتيب ملا حسن االستفسار عن تقدم أحدمها وتأخر اآلخر لكونه مفهوما من ظاهر العطف 
  السادس أنه كان جيب على العبد الترتيب عند قول سيده له إيت بزيد وعمرو 



واو العطف يف األمساء املختلفة جارية جمرى واو اجلمع ويف األمساء املتماثلة جمرى ياء التثنية ومها ال  السابع هو أن
  يقتضيان الترتيب فكذلك ما هو جار جمرامها 

الثامن أن اجلمع املطلق معقول فال بد له من حرف يفيده وليس مث من احلروف ما يفيده سوى الواو باإلمجاع فتعني 
  لواو أن يكون هو ا

التاسع أهنا لو أفادت الترتيب لدخلت يف جواب الشرط كالفاء وال حيسن أن يقال إذا دخل زيد الدار وأعطه درمها 
  كما حيسن أن يقال فأعطه درمها 

ولقائل أن يقول على الوجه األول إذا كان من أصل املخالف أن الواو ظاهرة يف الترتيب فال مينع ذلك من محلها 
جتوزا وعلى هذا فحيث تعذر محلها على الترتيب يف اآليتني املذكورتني ال مينع من استعماهلا يف غري  على غري الترتيب

  الترتيب جبهة التجوز 
وكذلك الكالم يف قوهلم تقاتل زيد وعمرو وال يلزم من التجوز بالواو يف غري الترتيب أن يتجوز عنه بالفاء ومث إذ 

  هو غري الزم مع اختالف احلروف 
الوجه الثالث أنه ال يلزم أن يكون كاذبا بتقدير املعية أو تقدم املتأخر يف اللفظ إلمكان التجوز هبا عن اجلمع وعلى 

  املطلق كما لو قال رأيت أسدا وكان قد رأى إنسانا شجاعا 
ع املطلق وعلى الرابع أنه إذا قال رأيت زيدا وعمرا بعده ال يكون تكريرا ألنه يكون مفيدا المتناع محله على اجلم

  الحتمال تومهه جبهة التجوز 
  وإذا قال رأيت زيدا وعمرا قبله ال يكون تناقضا لكونه مفيدا إلرادة جهة التجوز 

  وعلى اخلامس أنه إمنا حسن االستفسار الحتمال اللفظ له جتوزا 
  وعلى السادس أنه إمنا مل جيب على العبد الترتيب نظرا إىل قرينة احلال 

  هة التجوز حىت إنه لو فرض عدم القرينة لقد كان ذلك موجبا للترتيب املقتضية إلرادة ج
فإن قيل لو كانت الواو حقيقة يف الترتيب فإفادهتا للجمع املطلق عند تفسريها به إن كان جمازا فهو خالف األصل 

  وإن كان حقيقة فليزم منه االشتراك وهو أيضا على خالف األصل 
ملطلق فإفادهتا للترتيب عند تفسريها به وإن كان جمازا فهو خالف األصل وإن كان قلنا ولو كانت حقيقة يف اجلمع ا

  حقيقة كان مشتركا وهو خالف األصل 
وليس أحد األمرين أوىل من اآلخر فإن قيل بل ما ذكرناه أوىل ألهنا إذا كانت حقيقة يف الترتيب خال اجلمع املطلق 

جلمع املطلق مل خيل الترتيب عن حرف يدل عليه لداللة الفاء ومث عن حرف خيصه ويدل عليه وإذا كانت حقيقة يف ا
  عليه 

قلنا فنحن إمنا جنعلها حقيقة يف الترتيب املطلق املشترك بني الفاء ومث وذلك مما ال تدل عليه الفاء و مث داللة مطابقة 
  بل إما جبهة التضمن أو االلتزام 

  من أو االلتزام فتدل على اجلمع املطلق هذه الداللة وكما أهنا تدل على الترتيب املشترك بداللة التض
  وعند ذلك فليس إخالء الترتيب املشترك عن لفظ يطابقه أوىل من إخالء اجلمع املطلق 

وعلى السابع أن ما ذكروه إمنا يلزم أن لو كانت الواو جارية جمرى واو اجلمع وياء التثنية مطلقا وليس كذلك ألنه 
  جمرامها يف مطلق اجلمع مع كوهنا خمتصة بالترتيب  ال مانع من كوهنا جارية

  كما يف الفاء ومث 



وعلى الثامن أنه كما أن اجلمع املطلق معقول وال بد له من حرف يدل عليه فالترتيب املطلق أيضا معقول وال بد له 
  من حرف يدل عليه 

  له رأيت زيدا رأيت عمرا وليس ما يفيده باإلمجاع سوى الواو فتعني كيف وإن اجلمع املطلق حاصل بقو

  وعلى التاسع أن ما ذكروه منتقض بثم وبعد 
يا أيها الذين آمنوا اركعوا { وأما املثبتون للترتيب فقد احتجوا بالنقل واحلكم واملعىن أما النقل فقوله تعاىل 

الصفا واملروة من إن { فإنه مقتض للترتيب وأيضا ما روي أنه ملا نزل قوله تعاىل )  ٧٧احلج )  ٢٢( } واسجدوا 
قال الصحابة للنيب عليه السالم مب نبدأ قال ابدؤوا مبا بدأ اهللا به ولوال أن الواو )  ٥٨البقرة )  ٢( } شعائر اهللا 

  للترتيب ملا كان كذلك 
وأيضا ما روي أن واحدا قام بني يدي رسول اهللا وقال من أطاع اهللا ورسوله فقد اهتدى ومن عصامها فقد غوى 

ه السالم بئس خطيب القوم أنت قل ومن عصى اهللا ورسوله فقد غوى ولو كانت الواو للجمع املطلق ملا فقال علي
  وقع الفرق 

وأيضا ما روي عن عمر أنه قال لشاعر قال كفى الشيب واإلسالم للمرء ناهيا لو قدمت اإلسالم على الشيب 
  ألجزتك وكان عمر من أهل اللسان وذلك يدل على الترتيب 

وأمتوا احلج { ا روي أن الصحابة أنكروا على ابن عباس وقالوا له مل تأمرنا بالعمرة قبل احلج وقد قال اهللا وأيضا م
وكانوا أيضا من أهل اللسان وذلك يدل على الترتيب ولوال أن الواو للترتيب )  ١٩٦البقرة )  ٢( } والعمرة هللا 

  ملا كان كذلك 
ل الدخول هبا أنت طالق وطالق وطالق وقع هبا طلقة واحدة ولو كانت وأما احلكم فإنه لو قال الزوج لزوجته قب

  الواو للجمع املطلق لوقعت الثالث كما لو قال هلا أنت طالق ثالثا 

  وأما املعىن فهو أن الترتيب يف اللفظ يستدعي سببا والترتيب يف الوجود صاحل له فوجب احلمل عليه 
م أن الترتيب مستفاد منها بل من دليل آخر وهو أن النيب عليه السالم أجاب النافون عن النقل أما اآلية فال نسل

صلى ورتب الركوع قبل السجود وقال صلوا كما رأيتموين أصلي ولو كانت الواو للترتيب ملا احتاج النيب عليه 
  السالم إىل هذا البيان 

الصحابة عن ذلك مع أهنم من أهل اللسان وأما قوله عليه السالم ابدؤوا مبا بدأ اهللا به فهو دليل عليهم حيث سأله 
  ولو كانت الواو للترتيب ملا احتاجوا إىل ذلك السؤال 

ولقائل أن يقول ولو كانت للجمع املطلق ملا احتاجوا إىل السؤال فيتعارضان ويبقى قوله عليه السالم ابدؤوا مبا بدأ 
  اهللا به وهو دليل الترتيب 

هللا ورسوله فقد غوى إمنا قصد به إفراد ذكر اهللا تعاىل أوال مبالغة يف تعظيمه وأما قوله عليه السالم قل ومن عصى ا
  ال أن الواو للترتيب ويدل عليه أن معصية اهللا ورسوله ال انفكاك إلحدامها عن األخرى حىت يتصور فيهما الترتيب 

  وأما قول عمر فمبين على قصد التعظيم بتقدمي ذكر األعظم على قصد الترتيب 
ة الصحابة مع ابن عباس فلم يكن مستند إنكارهم ألمره بتقدمي العمرة على احلج كون اآلية مقتضية وأما قص

لترتيب العمرة بعد احلج بل ألهنا مقتضية للجمع املطلق وأمره بالترتيب خمالف ملقتضى اآلية كيف وإن فهمهم 



  القرآن  لترتيب العمرة على احلج من اآلية معارض مبا فهمه ابن عباس وهو ترمجان
  وأما احلكم فهو ممنوع على أصل من يعتقد أن الواو للجمع املطلق 

  وبه قال أمحد بن حنبل وبعض أصحاب مالك والليث بن سعد وربيعة بن أيب ليلى 
  وقد نقل عن الشافعي ما يدل عليه يف القدمي 

فسري لألول والكالم يعترب جبملته وإن سلم ذلك فالوجه يف خترجيه أن يقال إذا قال هلا أنت طالق ثالثا فاألخري ت
  خبالف قوله أنت طالق وطالق وطالق 

وأما املعىن فهو منقوض بقوله رأيت زيدا رأيت عمرا فإن تقدمي أحد االمسني يف الذكر ال يستدعي تقدميه يف نفس 
  األمر إمجاعا 

عنه أو ألنه قصد اإلخبار عنه ال  كيف وإنه جيوز أن يكون السبب يف تقدميه ذكرا لزيادة حبه له واهتمامه باإلخبار
  غري مث جتدد له قصد اإلخبار عن اآلخر عند إخباره عن األول 

  وباجلملة فالكالم يف هذه املسألة متجاذب وإن كان األرجح هو األول يف النفس 
  وأما الفاء و مث و حىت فإهنا تقتضي الترتيب 

  وختتلف من جهات أخر 
   بعد األول من غري مهلة فأما الفاء فمقتضاها إجياب الثاين

  هذا مما اتفق األدباء على نقله عن أهل اللغة 
وإن كان جميء البأس ال يتأخر عن )  ٤األعراف )  ٧( } وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا { وقوله تعاىل 

  اهلالك فيجب تأويله باحلكم مبجيء البأس بعد هالكها ضرورة موافقة للنقل 
وإن كنتم على سفر ومل { وقوله تعاىل )  ٦١طه )  ٢٠( } تروا على اهللا كذبا فيسحتكم بعذاب ال تف{ وقوله تعاىل 

فإنه وإن كان اإلسحات بالعذاب مما يتراخى عن االفتراءه )  ٢٨٣البقرة )  ٢( } جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة 
  بالكذب 

فتراء اإلسحات وحكم املداينة الرهنية ملا وكذلك الرهن مما يتراخى عن املداينة غري أنه جيب تأويله بأن حكم اال
  ذكرناه من موافقة النقل 

وقد ترد الفاء مورد الواو كقول الشاعر بسقط اللوى بني الدخول فحومل وأما مث فإهنا توجب الثاين بعد األول 
  وإين { مبهلة وقوله تعاىل 

االهتداء يتراخى عن التوبة واإلميان وإن كان )  ٨٢طه )  ٢٠( } لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى 
  والعمل الصاحل فيجب محله على دوام االهتداء وثباته ضرورة موافقة النقل 

)  ٤٦يونس )  ١٠( } فإلينا مرجعهم مث اهللا شهيد على ما يفعلون { وقيل إهنا قد ترد مبعىن الواو كقوله تعاىل 
  الستحالة كونه شاهدا بعد أن مل يكن شاهدا 

فموجبة لكون املعطوف جزءا من املعطوف عليه حنو قولك مات الناس حىت األنبياء وقدم احلاج حىت  وأما حىت
  املشاة 

  فاألول أفضله والثاين دونه 
  وثالثة منها تشترك يف تعليق احلكم بأحد املذكورين وهي أو وإما وأم 



  إال أن أو و إما يقعان يف اخلرب واألمر واالستفهام 
   االستفهام و أم ال تقع إال يف

غري أن أو و إما يف اخلرب للشك تقول جاء زيد أو عمرو وجاء إما زيد وإما عمرو ويف األمر للتخيري تقول اضرب 
  زيدا أو عمرا واضرب إما زيدا وإما عمرا 

  ولإلباحة تقول جالس احلسن أو ابن سريين 
  الشك يف تعيينه وأو يف االستفهام مع الشك يف وجود األمرين وأم مع العلم بأحدمها و

  وثالثة منها تشترك يف أن املعطوف خمالف للمعطوف عليه يف حكمه وهي ال وبل ولكن 
تقول جاءين زيد ال عمر بل عمرو وما جاءين زيد لكن عمرو ومنها حروف النفي وهي ما وال ومل وملا ولن وإن 

  بالتخفيف 
  فعل ما فعل فأما ما فلنفي احلال أو املاضي القريب من احلال كقولك ما ت
  وأما ال فلنفي املستقبل إما خربا كقولك ال رجل يف الدار أو 

  هنيا كقولك ال تفعل أو دعاء كقولك ال رعاك اهللا 
وأما مل و ملا فلقلب املضارع إىل املاضي تقول مل يفعل وملا يفعل و لن لتأكيد املستقبل كقولك لن أبرح اليوم مكاين 

  ين تأكيدا كقولك ال أبرح اليوم مكا
  )  ٢٩يس )  ٣٦( } إن كانت إال صيحة واحدة { و إن لنفي احلال كقوله تعاىل 

  ومنها حروف التنبيه وهي ها وأال وأما 
  تقول ها أفعل كذا وأال زيد قائم وأما إنك خارج 

  ومنها حروف النداء وهي يا وأيا وهيا وأي واهلمزة ووا 
  و وا للندبة  والثالثة األول لنداء البعيد وأي واهلمزة للقريب

ومنها حروف التصديق واإلجياب وهي نعم وبلى وأجل وجري وإي وإن فنعم مصدقة ملا سبق من قول القائل قام زيد 
  ما قام زيد و بلى إلجياب ما نفي كقولك بلى ملن قال ما قام زيد 

  وأجل لتصديق اخلرب ال غري كقولك أجل ملن قال جاء زيد 
جري ألفعلن كذلك وإن األمر كذا وإي واهللا ومنها حروف االستثناء وهي إال و جري و إن و إي للتحقيق تقول 

  وحاشا وعدا وخال 
  واحلرف املصدري وهو ما يف قولك أعجبين ما صنعت أي صنعك 

  و أن يف قولك أريد أن تفعل كذا أي فعلك 
  وحروف التحضيض وهي لوال ولوما وهال وأال فعلت كذا إذا أردت احلث على الفعل 

  تقريب املاضي من احلال وهو قد يف قولك قد قام زيد  وحرف
وحروف االستفهام وهي اهلمزة وهل يف قولك أزيد قام وهل زيد قائم وحروف االستقبال وهي السني وسوف وأن 

  وال وإن 
  يف قولك سيفعل وسوف يفعل وأريد أن تفعل وال تفعل وإن تفعل 

  جئتين أكرمتك وحروف الشرط وهي إن ولو يف قولك إن جئتين ولو 



  وحرف التعليل وهو كي يف قولك قصدت فالنا كي حيسن إيل 
  وحرف الردع وهو كال يف قولك جوابا ملن قال لك إن األمر كذا 

ومنها حروف الالمات وهي الم التعريف الداخلة على االسم املنكر لتعريفه كالرجل والم جواب القسم يف قولك 
 قولك واهللا لئن أكرمتين ألكرمنك والم جواب لو ولوال يف قولك لو كان كذا واهللا ألفعلن كذا واملوطئة للقسم يف

  لكان كذا ولوال كان كذا لكان كذا والم األمر يف قولك ليفعل زيد والم االبتداء يف قولك لزيد منطلق 
  ومنها تاء التأنيث الساكنة يف قولك فعلت 

  كذا ومنها التنوين والنون املؤكدة يف قولك واهللا ألفعلن 
  وهذا اخر الكالم يف النوع األول 

  النوع الثاين يف حتقيق مفهوم املركب من مفردات األلفاظ وهو الكالم 
  اعلم أن اسم الكالم قد يطلق على العبارات الدالة بالوضع تارة وعلى 

  مدلوهلا القائم بالنفس تارة على ما حققناه يف كتبنا الكالمية 
  لكالم اللساين دون النفساين واملقصود هاهنا إمنا هو معىن ا

والكالم اللساين قد يطلق تارة على ما ألف من احلروف واألصوات من غري داللة على شيء ويسمى مهمال وإىل ما 
  يدل 

  وهلذا يقال يف اللغة هذا كالم مهمل وهذا كالم غري مهمل وسواء كان إطالق الكالم على املهمل حقيقة أو جمازا 
بيان الكالم الذي ليس مبهمل لغة وقد اختلف فيه فذهب أكثر األصوليني إىل أن الكلمة  والغرض هاهنا إمنا هو

  الواحدة إذا كانت مركبة من حرفني فصاعدا كالم 
  وال جرم قالوا يف حده هو ما انتظم من احلروف املسموعة املميزة املتواضع على استعماهلا الصادرة عن خمتار واحد 

راز عن احلرف الواحد كالزاي من زيد وبالقيد الثاين االحتراز عن حروف الكتابة وقصدوا بالقيد األول االحت
وبالقيد الثالث االحتراز عن أصوات كثرية من البهائم واملهمالت من األلفاظ وبالقيد الرابع االحتراز عن االسم 

  الواحد إذا صدرت حروفه كل حرف من شخص فإنه ال يسمى كالما 
  الواحدة تسمى كالما  ومنهم من قال إن الكلمة

لكن اختلفوا فيما اجتمع من كلمات وهو غري مفيد كقول القائل زيد ال كلما وحنوه هل هو كالم فمنهم من قال 
  إنه كالم ألن آحاد كلماته وضعت للداللة 

  ومنهم من مل يسمه كالما 
  اللغة باتفاق من أهل األدب والنزاع يف إطالق اسم الكالم يف هذه الصور مائل إىل االصطالح اخلارج عن وضع 

وأما مأخذه يف اصطالح أهل اللغة قال الزخمشري وهو ناقد بصري يف هذه الصناعة الكالم هو املركب من كلمتني 
  أسندت إحدامها إىل األخرى 

  فقوله املركب من كلمتني احتراز عن الكلمة الواحدة 
  وقوله 

  و وعن قولك زيد على أو زيد يف أو قام يف أسندت إحدامها إىل األخرى احتراز عن قولك زيد عمر
  فإن اجملموع منهما مركب من كلمتني وليس بكالم لعدم إسناد إحدامها إىل األخرى 



وأقل ما يكون ذلك من امسني كقولك زيد قائم أو اسم وفعل كقولك زيد قام وتسمى األوىل مجلة امسية والثانية 
  مجلة فعلية 

  رف فقط وال من األفعال وحدها وال من احلروف وال من األفعال واحلروف وال يتركب الكالم من االسم واحل
فإن قيل ما ذكرمتوه من احلد منتقض مبا تركب من كلمتني أسندت إحدامها إىل األخرى ومها مهملتان فإنه ال يكون 

  كالما وذلك كما لو أسندت مقلوب زيد إىل مقلوب رجل فقلت ديز هو جلر 
  اليت منها التأليف اللفظة الواحدة الدالة بالوضع على معىن مفرد وال وجود لذلك فيما ذكروه  قلنا املراد من الكلمة

  غري أن ما ذكروه من احلد يدخل فيه قول القائل حيوان ناطق وإنسان عامل وغري ذلك من النسب التقييدية 
يقال الكالم ما تألف من كلمتني فإنه ال يعد كالما مفيدا وإن أسند فيه إحدى الكلمتني إىل األخرى والوجب أن 

  تأليفا حيسن السكوت عليه 

األصل الثاين يف مبدأ اللغات وطرق معرفتها أول ما جيب تقدميه أن ما وضع من األلفاظ الدالة على معانيها هل هو 
  ملناسبة طبيعية بني اللفظ ومعناه أم ال 

ىل أنه لو مل يكن بني اللفظ ومعناه مناسبة طبيعية ملا فذهب أرباب علم التكسري وبعض املعتزلة إىل ذلك مصريا منهم إ
كان اختصاص ذلك املعىن بذلك اللفظ أوىل من غريه وال وجه له فإنا نعلم أن الواضع يف ابتداء الوضع لو وضع 
لفظ الوجود على العدم والعدم على الوجود واسم كل ضد على مقابله ملا كان ممتنعا كيف وقد وضع ذلك كما 

  جلون والقرء وحنوه واالسم الواحد ال يكون مناسبا بطبعه لشيء ولعدمه يف اسم ا
وحيث خصص الواضع بعض األلفاظ ببعض املدلوالت إمنا كان ذلك نظرا إىل اإلرادة املخصصة كان الواضع هو 

أللفاظ اهللا تعاىل أو املخلوق إما لغرض أو ال لغرض وإذا بطلت املناسبة الطبيعية وظهر أن مستند ختصيص بعض ا
ببعض املعاين إمنا هو الوضع االختياري فقد اختلف األصوليون فيه فذهب األشعري وأهل الظاهر ومجاعة من 

  الفقهاء إىل أن الواضع هو اهللا تعاىل ووضعه متلقي لنا من جهة التوقيف اإلهلي إما بالوحي أو بأن 

و هلم العلم الضروري بأهنا قصدت للداللة على خيلق اهللا األصوات واحلروف ويسمعها لواحد أو جلماعة وخيلق له أ
وعلم آدم األمساء كلها مث عرضهم على املالئكة فقال أنبئوين { املعاين حمتجني على ذلك بآيات منها قوله تعاىل 

  بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني 
ة ال يعلمون إال بتعليم اهللا دل على أن آدم واملالئك)  ٣١البقرة )  ٢( } قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا 

( } تبيانا لكل شيء { وقوله تعاىل )  ٣٨األنعام )  ٦( } ما فرطنا يف الكتاب من شيء { تعاىل ومنها قوله تعاىل 
العلق )  ٩٦( } اقرأ باسم ربك األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم { وقوله تعاىل )  ٨٩النحل )  ١٦
إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا هبا من { ة يف هذه املعلومات وقوله تعاىل واللغات داخل)  ٥ ٣

  ذمهم على تسمية بعض األشياء من غري توقيف فدل على أن ما عداها توقيف )  ٢٣النجم )  ٥٣( } سلطان 
واملراد به اللغات ال )  ٢٢م الرو)  ٣٠( } ومن آياته خلق السموات واألرض واختالف ألسنتكم { وقوله تعاىل 

  نفس اختالف هيئات اجلوارح من األلسنة ألن اختالف اللغات أبلغ يف مقصود اآلية فكان أوىل باحلمل عليه 
وذهبت البهشمية ومجاعة من املتكلمني إىل أن ذلك من وضع أرباب اللغات واصطالحهم وأن واحدا أو مجاعة 

  األلفاظ بإزاء معانيها  انبعثت داعيته أو دواعيهم إىل وضع هذه



مث حصل تعريف الباقني باإلشارة والتكرار كما يفعل الوالدان بالولد الرضيع وكما يعرف األخرس ما يف ضمريه 
  وما أرسلنا من { باإلشارة والتكرار مرة بعد أخرى حمتجني على ذلك بقوله تعاىل 

  دم اللغة على البعثة والتوقيف وهذا دليل على تق)  ٤إبراهيم )  ١٤( } رسول إال بلسان قومه 
وذهب األستاذ أبو إسحاق األسفرائين إىل أن القدر الذي يدعو به اإلنسان غريه إىل التواضع بالتوقيف وإال فلو 

كان باالصطالح فاالصطالح عليه متوقف على ما يدعو به اإلنسان غريه إىل االصطالح على ذلك األمر فإن كان 
  ممتنع فلم يبق غري التوقيف وجوز حصول ما عدا ذلك بكل واحد من الطريقني  باالصطالح لزم التسلسل وهو

وذهب القاضي أبو بكر وغريه من أهل التحقيق إىل أن كل واحد من هذه املذاهب ممكن حبيث لو فرض وقوعه مل 
معها املصري إىل يلزم عنه حمال لذاته وأما وقوع البعض دون البعض فليس عليه دليل قاطع والظنون فمتعارضة ميتنع 

  التعيني 
  هذا ما قيل واحلق أن يقال إن كان املطلوب يف هذه املسألة يقني الوقوع لبعض هذه املذاهب 

  فاحلق ما قاله القاضي أبو بكر إذ ال يقني من شيء منها على ما يأيت حتقيقه 
النصوص لظهورها يف املطلوب فإن  وإن كان املقصود إمنا هو الظن وهو احلق فاحلق ما صار إليه األشعري ملا قيل من

  قيل ال نسلم ظهور النصوص املذكورة يف املطلوب 
فاملراد بالتعليم إمنا هو إهلامه وبعث داعيته على )  ٣١البقرة )  ٢( } وعلم آدم األمساء كلها { أما قوله تعاىل 

{ ى ما قال تعاىل يف حق داود الوضع ومسي بذلك معلما لكونه اهلادي إليه ال مبعىن أنه أفهمه ذلك باخلطاب عل
  معناه أهلمناه ذلك )  ٨٠األنبياء )  ٢١( } وعلمناه صنعة لبوس لكم 

  أي أهلمناه )  ٧٩األنبياء )  ٢١( } ففهمناها سليمان { وقوله تعاىل يف حق سليمان 

  سلمنا أن املراد به اإلفهام باخلطاب والتوقيف 
  ولكن أراد به كل األمساء مطلقا 

  ايل كانت موجودة يف زمانه  أو األمساء
  األول ممنوع والثاين مسلم 

سلمنا أنه أراد به مجيع األمساء مطلقا غري أن ذلك يدل على أن علم آدم هبا كان توقيفيا وال يلزم أن يكون أصلها 
  بالتوقيف جلواز أن يكون من مصطلح خلق سابق على آدم والباري تعاىل علمه ما اصطلح عليه غريه 

  مجيع األمساء املعلومة آلدم بالتوقيف له ولكنه حيتمل أنه أنسيها ومل يوقف عليها من بعده سلمنا أن 
  واصطلح أوالده من بعده على هذه اللغات والكالم إمنا هو يف هذه اللغات 

عرف  فال يدل على أن أصل اللغات التوقيف ملا)  ٣١البقرة )  ٢( } ال علم لنا إال ما علمتنا { وأما قول املالئكة 
  يف حق آدم 
فاملراد به أن ما ورد يف الكتاب ال تفريط فيه )  ٣٨األنعام )  ٦( } ما فرطنا يف الكتاب من شيء { وقوله تعاىل 

  وإن كان املراد به أنه بني فيه كل شيء فال منافاة بينه وبني كونه معرفا للغات من تقدم 
علم اإلنسان ما مل { وعن قوله )  ٨٩النحل )  ١٦( }  تبيانا لكل شيء{ وعلى هذا خيرج اجلواب عن قوله تعاىل 

  )  ٥العلق )  ٩٦( } يعلم 
  وأما آية الذم فالذم فيها إمنا كان على إطالقهم أمساء األصنام مع اعتقادهم كوهنا آهلة 



  وأما آية اختالف األلسنة فهي غري حممولة على نفس اجلارحة باإلمجاع فال بد من التأويل 
  احلمل على اللغات أوىل من تأويلها باحلمل على اإلقدار وليس تأويلها ب

  على اللغات كيف وأن التوقيف يتوقف على معرفة كون تلك األلفاظ دالة على تلك املعاين 
وذلك ال يعرف إال بأمر خارج عن تلك األلفاظ والكالم فيه إن كان توقيفيا كالكالم يف األول وهو تسلسل ممتنع 

   فلم يبق غري االصطالح
  )  ٤إبراهيم )  ١٤( } وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه { مث ما ذكرمتوه معارض بقوله تعاىل 

  وذلك يدل على سبق اللغات على البعثة 
  واجلواب قوهلم املراد من تعليم آدم إهلامه بالوضع واالصطالح مع نفسه وهو خالف الظاهر من إطالق لفظ التعليم 

واصطلح عليه مع نفسه يصح أن يقال إنه ما علمه أحد ذلك ولو كان إطالق التعليم وهلذا فإن من اخترع أمرا 
  مبعىن اإلهلام مبا يفعله اإلنسان مع نفسه حقيقة ملا صح نفيه 

  وحيث صح نفيه دل على كونه جمازا 
ويل فيما حنن فيه واألصل يف اإلطالق احلقيقة وال يلزم من التأويل فيما ذكروه من التعليم يف حق داود وسليمان التأ

  إال أن االشتراك يف دليل التأويل واألصل عدمه 
وقوهلم أراد به األمساء املوجودة يف زمانه إمنا يصح أن لو مل يكن مجيع األمساء موجودة يف زمانه وهو غري مسلم بل 

  الباري تعاىل علمه كل ما ميكن التخاطب به وجيب احلمل عليه عمال بعموم اللفظ 
  ائز أن يكون مجيع األمساء من مصطلح من كان قبل آدم قوهلم من اجل

قلنا وإن كان ذلك حمتمال إال أن األصل عدمه فمن ادعاه حيتاج إىل دليل وبه يبطل أنه حيتمل أنه أنسيها إذ األصل 
  عدم النسيان وبقاء ما كان على ما كان 

  ال { وعلى هذا فقد خرج اجلواب عما ذكروه من تأويل قول املالئكة 

  إذ هو مبين على ما قيل من التأويل يف حق آدم وقد عرف جوابه )  ٣١البقرة )  ٢( } لم لنا إال ما علمتنا ع
أنه ال تفريط فيما يف الكتاب ليس )  ٣٨األنعام )  ٦( } ما فرطنا يف الكتاب من شيء { قوهلم املراد من قوله تعاىل 

  كذلك 
  فإن ذلك معلوم لكل عاقل قطعا 

  ه ال يكون مفيدا فحمل اللفظ علي
قوهلم ال منافاة بينه وبني كونه معرفا للغات من تقدم فقد سبق جوابه وبه خيرج اجلواب عما ذكروه على قوله تعاىل 

  )  ٥العلق )  ٩٦( } علم اإلنسان ما مل يعلم { وعن قوله )  ٨٩النحل )  ١٦( } تبيانا لكل شيء { 
  ون األصنام آهلة فهو خالف الظاهر من إضافة الذم إىل التسمية قوهلم يف آية الذم إمنا ذمهم على اعتقادهم ك

  وال يقبل من غري دليل 
وما ذكروه على اآلية األخرية فال خيفى أن الترجيح حبمل اللفظ على اختالف اللغات دون محله على اإلقدار على 

  اللغات لكونه أقل يف اإلضمار إذ هو يفتقر إىل إضمار اللغات ال غري 
  ه يفتقر إىل إضمار القدرة على اللغات فال يصار إليه وما ذكرو

قوهلم يف املعىن إنه يفضي إىل التسلسل ليس كذلك فإنه ال مانع أن خيلق اهللا تعاىل العبارات وخيلق ملن يسمعها العلم 



  الضروري بأن واضعا وضعها لتلك املعاين كما سبق 
  يدعى به إىل الوضع واالصطالح ال بد وأن يكون معلوما مث ما ذكروه الزم عليهم يف القول باالصطالح فإن ما 

  فإن كان معلوما باالصطالح لزم التسلسل وهو ممتنع فلم يبق غري التوقيف 

وما ذكروه من املعارضة باآلية األخرية فإمنا يلزم أن لو كان طريق التوقيف منحصرا يف الرسالة وليس كذلك بل 
بالوحي من غري واسطة وإما خبلق اللغات وخلق العلم الضروري للسامعني جاز أن يكون أصل التوقيف معلوما إما 

  بأن واضعا وضعها لتلك املعاين على ما سبق 
وأما طرق معرفتها لنا فاعلم أن ما كان منها معلوما حبيث ال يتشكك فيه مع التشكيك كعلمنا بتسمية اجلوهر 

  ك إمنا هو التواتر القاطع جوهرا والعرض عرضا وحنوه من األسامي فنعلم أن مدرك ذل
  وما مل يكن معلوما لنا وال تواتر فيه فطريق حتصيل الظن به إمنا هو إخبار اآلحاد 

  ولعل األكثر إمنا هو األول 

  القسم الثالث يف املبادىء الفقهية واألحكام الشرعية

د أصال وهي أربعة أصول اعلم أن احلكم الشرعي يستدعي حاكما وحمكوما فيه وحمكوما عليه فلنفرض يف كل واح
  األصل األول يف احلاكم اعلم أنه ال حاكم سوى اهللا تعاىل وال حكم إال ما حكم به 

  ويتفرع عليه أن العقل ال حيسن وال يقبح وال يوجب شكر املنعم وأنه ال حكم قبل ورود الشرع 
فعال ال توصف باحلسن والقبح ولنرسم يف كل واحد مسألة املسألة األوىل مذهب أصحابنا وأكثر العقالء أن األ

  لذواهتا وأن العقل ال حيسن وال يقبح وإمنا إطالق اسم احلسن والقبح عندهم باعتبارات ثالثة إضافية غري حقيقية 
  أوهلا إطالق اسم احلسن على ما وافق الغرض والقبيح على ما خالفه 
  ف اتصاف احملل بالسواد والبياض وليس ذلك ذاتيا الختالفه وتبدله بالنسبة إىل اختالف األغراض خبال

وثانيها إطالق اسم احلسن على ما أمر الشارع بالثناء على فاعله ويدخل فيه أفعال اهللا تعاىل والواجبات واملندوبات 
  دون املباحات 

 وإطالق اسم القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله ويدخل فيه احلرام دون املكروه واملباح وذلك أيضا مما خيتلف
  باختالف ورود أمر الشارع يف األفعال 

  وثالثها إطالق اسم احلسن على ما لفاعله مع العلم به والقدرة عليه أن يفعله مبعىن نفي احلرج عنه يف فعله 
  وهو أعم من االعتبار األول لدخول املباح فيه 

  ذاتيا  والقبيح يف مقابلته وال خيفى أن ذلك أيضا مما خيتلف باختالف األحوال فال يكون
وعلى هذا فما كان من أفعال اهللا تعاىل بعد ورود الشرع فحسن باالعتبار الثاين والثالث وقبله باالعتبار الثالث وما 

  كان من أفعال العقالء قبل ورود الشرع فحسنه وقبيحه باالعتبار األول والثالث وبعده باالعتبارات الثالثة 
مهة والثنوية وغريهم إىل أن األفعال منقسمة إىل حسنة وقبيحة لذواهتا وذهب املعتزلة والكرامية واخلوارج والربا

لكن منها ما يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل كحسن اإلميان وقبح الكفران أو بنظره كحسن الصدق املضر 
غري وقبح الكذب النافع أو بالسمع كحسن العبادات لكن اختلفوا فزعمت األوائل من املعتزلة أن احلسن والقبيح 

خمتص بصفة موجبة حلسنه وقبحه ومنهم من أوجب ذلك كاجلبائية ومنهم من فصل وأوجب ذلك يف القبيح دون 



  احلسن 
ونشأ بينهم بسبب هذا االختالف اختالف يف العبارات الدالة على معىن للحسن والقبيح أومأنا إليها وإىل مناقضتهم 

  أنه لو كان الكذب قبيحا لذاته للزم منه أنه إذا قال إن بقيت  فيها يف علم الكالم وقد احتج أصحابنا حبجج األوىل

ساعة أخرى كذبت أن يكون احلسن منه يف الساعة األخرى الصدق أو الكذب واألول ممتنع ملا يلزمه من كذب 
  اخلرب األول وهو قبيح وما لزم منه القبيح فهو قبيح فلم يبق غري الثاين وهو املطلوب 

خلرب الكاذب ذاتيا فإذا قال القائل زيد يف الدار ومل يكن فيها فاملقتضي لقبحه إما نفس ذلك الثانية لو كان قبح ا
اللفظ وإما عدم املخرب عنه وإما جمموع األمرين وإما أمر خارج األول يلزمه قبح ذلك اخلرب وإن كان صادقا والثاين 

  عدم جزء علة األمر الثبويت والكل حمال يلزمه أن يكون العدم علة لألمر الثبويت والثالث يلزمه أن يكون ال
  وإن كان الرابع فذلك املقتضي اخلارج إما الزم للخرب املفروض وإما غري الزم 

فإن كان األول فإن كان الزما لنفس اللفظ لزم قبحه وإن كان صادقا وإن كان الزما لعدم املخرب عنه أو جملموع 
  و حمال األمرين كان العدم مؤثرا يف األمر الثبويت وه

  وإن كان الزما ألمر خارج عاد التقسيم يف ذلك اخلارج وهو تسلسل 
  وإن مل يكن ذلك املقتضي اخلارج الزما للخرب الكاذب أمكن مفارقته له فال يكون اخلرب الكاذب قبيحا 

الثبويت وهو إن  الثالثة لو كان اخلرب الكاذب قبيحا لذاته فاملقتضي له ال بد وأن يكون ثبوتيا ضرورة اقتضائه للقبح
كان صفة جملموع حروف اخلرب فهو حمال الستحالة اجتماعها يف الوجود وإن كان صفة لبعضها لزم أن تكون أجزاء 

  اخلرب الكاذب كاذبة ضرورة كون املقتضي لقبح اخلرب الكاذب إمنا هو الكذب وذلك حمال 
ألوضاع وقد اختلف حيث إن اخلرب الكاذب قد الرابعة أنه لو كان قبح الكذب وصفا حقيقيا ملا اختلف باختالف ا

  خيرج عن كونه كذبا وقبيحا بوضع الواضع له أمرا أو هنيا 
اخلامسة لو كان الكذب قبيحا لذاته ملا كان واجبا وال حسنا عند ما إذا استفيد به عصمة دم نيب عن ظامل يقصد 

  قتله 
  دما على السادسة لو كان الظلم قبيحا لكونه ظلما لكان املعلول متق

علته ألن قبح الظلم الذي هو معلول للظلم متقدم على الظلم وهلذا ليس لفاعله أن يفعله وكان القبح مع كونه 
وصفا ثبوتيا ضرورة اتصاف العدم بنقيضه معلال مبا العدم جزء منه وذلك ألن مفهوم الظلم أنه إضرار غري مستحق 

  وال استحقاق عدم وهو ممتنع 
لعبد غري خمتارة له وما يكون كذلك ال يكون حسنا وال قبيحا لذاته إمجاعا وبيان كونه غري خمتار السابعة أن أفعال ا

أن فعله إن كان الزما له ال يسعه تركه فهو مضطر إليه ال خمتار له وإن جاز تركه فإن افتقر يف فعله إىل مرجح عاد 
  التقسيم وهو تسلسل ممتنع وإال فهو اتفاقي ال اختياري 

جج ضعيفة أما األوىل فألنه أمكن أن يقال بأن صدقه يف الساعة األخرى حسن وال يلزم من مالزمة القبيح وهذه احل
له قبحه وإن كان قبيحا من جهة استلزامه للقبيح فال ميتنع احلكم عليه باحلسن والقبح بالنظر إىل ما اختص به من 

  بائية الوجوه واالعتبارات املوجبة للحسن والقبح كما هو مذهب اجل
  وإن قدر امتناع ذلك فال ميتنع احلكم بقبح صدقه ملا ذكروه وقبح كذبه لكونه كذبا 

  وأما الثانية فألنه ال امتناع من القول بقبح اخلرب مشروطا بعدم زيد يف الدار والشرط غري مؤثر 



  وأما الثالثة فلما يلزمها من امتناع اتصاف اخلرب بكونه كاذبا وهو حمال 
فألنه ال مانع من أن يكون قبح اخلرب الكاذب مشروطا بالوضع وعدم مطابقته للمخرب عنه مع علم  وأما الرابعة

  املخرب به كما كان ذلك مشروطا يف كونه كذبا 
وأما اخلامسة فألن الكذب يف الصورة املفروضة غري متعني خلالص النيب إلمكان اإلتيان بصورة اخلرب من غري قصد 

  اإلخبار عن الغري له أو مع التعريض وقصد 
  وإذا مل يكن متعينا له كان قبيحا 

  وإن قدر تعيينه فاحلسن والواجب ما الزمه من ختليص النيب ال نفس الكذب والالزم غري امللزوم 

  وغايته أنه ال يأمث به مع قبحه وال حيرم شرعا لترجح املانع عليه 
كونه صفة له بل املتقدم إمنا هو احلكم على ما سيوجد وأما السادسة فألنه أمكن منع تقدم قبح الظلم عليه ضرورة 

  من الظلم بكونه قبيحا شرعا وعرفا 
  وأمكن منع تعليل القبح بالعدم وعدم االستحقاق وإن كان الزما للظلم فال يلزم أن يكون داخال يف مفهومه 

  فأمكن أن يكون الظلم علة القبح مبا فيه من األمر الوجودي والعدم شرطه 
سابعة فألنه يلزم أن يكون الرب تعاىل مضطرا إىل أفعاله غري خمتار فيها لتحقق عني ما ذكروه من القسمة يف وأما ال

  أفعاله وهو حمال 
  ويلزم أيضا منها امتناع احلكم باحلسن والقبح الشرعي على األفعال واجلواب يكون مشتركا 

يحا لذاته فاملفهوم من كونه قبيحا وحسنا ليس هو واملعتمد يف ذلك أن يقال لو كان فعل من األفعال حسنا أو قب
نفس ذات الفعل وإال كان من علم حقيقة الفعل عاملا حبسنه وقبحه وليس كذلك جلواز أن يعلم حقيقة الفعل 

  ويتوقف العلم حبسنه وقبحه على النظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع 
ف به فهو صفة وجودية ألن نقيضه وهو ال حسن وال قبح صفة وإن كان مفهومه زائدا على مفهوم الفعل املوصو

  للعدم احملض فكان عدميا 
ويلزم من ذلك كون احلسن والقبح وجوديا وهو قائم بالفعل لكونه صفة له ويلزم من ذلك قيام العرض بالعرض 

  وهو حمال 
يف آخر األمر قائم باجلوهر قطعا وذلك ألن العرض الذي هو حمل العرض ال بد وأن يكون قائما باجلوهر أو مبا هو 

للتسلسل املمتنع وقيام العرض باجلوهر ال معىن له غري وجوده يف حيث اجلوهر تبعا له فيه وقيام أحد العرضني 
باآلخر ال معىن له سوى أنه يف حيث العرض الذي قيل إنه قائم به وحيث ذلك العرض هو حيث اجلوهر فهما يف 

عىن لقيام أحدمها باآلخر وإن كان قيام أحدمها باآلخر مشروطا بقيام العرض اآلخر حيث اجلوهر وقائمان به وال م
  به فإن قيل ما ذكرمتوه يلزم منه امتناع اتصاف الفعل بكونه ممكنا ومعلوما ومقدورا ومذكورا وهو حمال 

  مث ما ذكرمتوه معارض مبا يدل على نقيض مدلوله 

ستدالل فمن وجهني األول اتفاق العقالء على حسن الصدق النافع وقبح وبيانه من جهة االستدالل واإللزام أما اال
الكذب املضر وكذلك حسن اإلميان وقبح الكفران وغري ذلك مع قطع النظر عن كل حالة تقدر من عرف أو 

  شريعة أو غري ذلك فكان ذاتيا والعلم به ضروري 
قطع النظر يف حقه عن االعتقادات والشرائع الثاين إنا نعلم أن من استوى يف حتصيل غرضه الصدق والكذب و



وغري ذلك من األحوال فإنه مييل إىل الصدق ويؤثره وليس ذلك إال حلسنه يف نفسه وكذلك نعلم أن من رأى 
شخصا مشرفا على اهلالك وهو قادر على إنقاذه فإنه مييل إليه وإن كان حبيث ال يتوقع يف مقابلة ذلك حصول 

  رمبا كان يتضرر بالتعب والتعين  غرض دنياوي وال أخروي بل
  وليس ذلك إال حلسنه يف ذاته 

وأما من جهة اإللزام فهو أنه لو كان السمع وورود األمر والنهي هو مدرك احلسن والقبح ملا فرق العاقل بني من 
الطاعة وجلاز أحسن إليه وأساء وملا كان فعل اهللا حسنا قبل ورود السمع وجلاز من اهللا األمر باملعصية والنهي عن 

إظهار املعجزة على يد الكذاب وال امتنع احلكم بقبح الكذب على اهللا تعاىل قبل ورود السمع ولكان الوجوب 
  أيضا متوقفا على السمع 

ويلزم من ذلك إفحام الرسل من حيث إن النيب إذا بعث وادعى الرسالة ودعا إىل النظر يف معجزته فللمدعو أن 
  ما مل جيب علي النظر يقول ال أنظر يف معجزتك 

ووجوب النظر متوقف على استقرار الشرع بالنظر يف معجزتك وهو دور واجلواب عن األول أن ما ذكروه من 
الصفات فأمور تقديرية فمفهوم نقائضها سلب التقدير واألمور املقدرة ليست من الصفات العرضية فال يلزم منه 

  قيام العرض بالعرض 
  القبح فقد خرج عن كونه من الصفات الثبوتية للذات فإن قيل مثله يف احلسن و

  وهو املطلوب وعن املعارضة األوىل مبنع إمجاع العقالء على احلسن والقبح فيما ذكروه 
فإن من العقالء من ال يعتقد ذلك كبعض املالحدة وحنن أيضا ال نوافق على قبح إيالم البهائم من غري جرم وال 

ان ذلك متفقا عليه بني العقالء فال يلزم أن يكون العلم به ضروريا وإال ملا غرض وهو من صور النزاع وإن ك
  خالف فيه أكثر العقالء عادة 

وإن كان ذلك معلوما ضرورة فال يلزم من أن يكون ذاتيا إال أن يكون جمردا من أمر خارج وهو غري مسلم على ما 
  يأيت 

  فاوت بني الصدق والكذب ولو بوجه أو ال يقال به وعن املعارضة الثانية أنه ال خيلو إما أن يقال بالت
  واألول يلزمه إبطال االستدالل 

  والثاين مينع معه إيثار أحد األمرين دون اآلخر 
وعلى هذا إن كان ميله إىل اإلنقاذ لتحقق أمر خارج فاالستدالل باطل وإن مل يكن فامليل إىل اإلنقاذ ال يكون مسلما 

 حق الشاهد فال يلزم مثله يف حق الغائب إال بطريق قياسه على الشاهد وهو متعذر ملا وإن سلم داللة ما ذكرمتوه يف
  بيناه يف علم الكالم 

مث كيف يقاس واإلمجاع منعقد على التفرقة بتقبيح متكني السيد لعبيده من الفواحش مع العلم هبم والقدرة على 
  منعهم دون تقبيح ذلك بالنسبة إىل اهللا تعاىل 

ا مل يقبح من اهللا ذلك لعدم قدرته على منع اخللق من املعاصي وذلك ألن ما يقع من العبد من املعصية ال فإن قيل إمن
  بد وأن يكون وقوعها معلوما للرب وإال كان جاهال بعواقب األمور وهو حمال 

  ومنع الرب تعاىل من وقوع ما هو معلوم الوقوع له ال يكون مقدورا كما ذهب إليه النظام 
  ما قيل فهو بعينه الزم بالنسبة إىل السيد وأوىل أن ال يكون السيد قلنا ف



  قيدا على املنع ومع ذلك فالفرق واقع 
واجلواب عن اإللزام األول أن مفهوم احلسن والقبح مبعىن موافقة الغرض وخمالفته ومبعىن ما للفاعل أن يفعله وأن ال 

  يفعله متحقق قبل ورود الشرع ال باملعىن الذايت 
  ن الثاين أن فعل اهللا قبل ورود الشرع حسن مبعىن أن له فعله وع

  وعن الثالث أنه ال معىن للطاعة عندنا إال ما ورد األمر به وال معىن للمعصية إال ما ورد النهي عنه 
  وعلى هذا فال ميتنع ورود األمر مبا كان منهيا والنهي مبا كان مأمورا 

ن المتناع إظهار املعجزة على يد الكاذب مدرك سوى القبح الذايت وليس وعن الرابع أنه إمنا يلزم أن لو مل يك
  كذلك وبه اندفاع اإللزام اخلامس أيضا 

وعن السادس ما سيأيت يف املسألة بعدها وإذا بطل معىن احلسن والقبح الذايت لزم منه امتناع وجوب شكر املنعم 
  لى ذلك عقال وامتناع حكم عقلي قبل ورود الشرع إذ مها مبنيان ع

غري أن عادة األصوليني جارية لفرض الكالم يف هاتني املسألتني إظهارا ملا خيتص بكل واحد من اإلشكاالت 
  واملناقضات 

  املسألة الثانية مذهب أصحابنا وأهل السنة أن شكر املنعم واجب

  مسعا ال عقال خالفا للمعتزلة يف الوجوب العقلي 
ل لذلك بأن قالوا لو كان العقل موجبا فال بد وأن يوجب لفائدة وإال كان احتج أصحابنا على امتناع إجياب العق

  إجيابه عبثا وهو قبيح 
  وميتنع عود الفائدة إىل اهللا تعاىل لتعاليه عنها وإن عادت إىل العبد 

  فإما أن تعود إليه يف الدنيا أو يف األخرى 

 تعاىل ألن الشكر فرع املعرفة وإمنا هو عبارة عن األول حمال فإن شكر اهللا تعاىل عند اخلصوم ليس هو معرفة اهللا
إتعاب النفس وإلزام املشقة هلا بتكليفها جتنب املستقبحات العقلية وفعل املستحسنات العقلية وهو فرع التحسني 

  والتقبيح العقلي وقد أبطلناه فلم يبق سوى التعب والعناء احملض الذي ال حظ للنفس فيه 
ل العقل مبعرفة الفائدة األخروية دون إخبار الشارع هبا وال إخبار وأيضا فإنه ال معىن لكون والثاين حمال لعدم استقال

  الشيء واجبا سوى ترجح فعله على تركه 
  وبالعقل يعرف الترجيح ال أنه مرجح فال يكون موجبا إذ املوجب هو املرجح 

  ع على حصر الوجوب يف الشرع والعقل وإذا بطل اإلجياب العقلي تعني اإلجياب الشرعي ضرورة انعقاد اإلمجا
  فإذا بطل أحد القسمني تعني الثاين منهما 

  فإن قيل شكر املنعم معلوم لكل أحد ضرورة فما ذكرمتوه استدالل على إبطال أمر ضروري فال يقبل 
  يحا وإن مل يكن كذلك فلم قلتم إن إجياب العقل للشكر ال بد وأن يكون لفائدة قولكم حىت ال يكون عبثا قب

فهذا منكم ال يستقيم مع إنكار القبح العقلي كيف وإن تلك الفائدة إما أن تكون واجبة التحصيل وإما أن ال تكون 
  كذلك فإن كانت واجبة التحصيل استدعت فائدة أخرى وهو تسلسل ممتنع 



أن تكون الفائدة يف الشكر  وإن مل تكن واجبة فما يوجبه العقل هبا أوىل أن ال يكون واجبا وإن كان لفائدة فما املانع
  نفس الشكر ال أمرا خارجا عنه كما أن حتصيل املصلحة ودفع املفسدة عن النفس مطلوب 

  لنفسه ال لغريه 
وإن كان ال بد من فائدة خارجة عن كون الشكر شكرا فما املانع أن تكون الفائدة األمن من احتمال العقاب 

يه من النعم إذ هو حمتمل وال خيلو العاقل عن خطور هذا االحتمال بباله بتقدير عدم الشكر على ما أنعم اهللا به عل
وذلك من أعظم الفوائد وإن سلم داللة ما ذكرمتوه على امتناع اإلجياب العقلي لكنه بعينه دال على امتناع اإلجياب 

  الشرعي 
  واجلواب أن ذاك يكون مشتركا وإن مل يكن كذلك 

  لى جواز اإلجياب العقلي ولكن ما ذكرمتوه معارض مبا يدل ع
  وذلك إنه مل يكن العقل موجبا الحنصرت مدارك الوجوب يف الشرع ملا ذكرمتوه يف اإلمجاع 

  وذلك حمال ملا يلزم عنه من إفحام الرسل وإبطال مقصود البعثة 
أن يقول ال وذلك أن النيب إذا ادعى الرسالة وحتدى باملعجزة ودعا الناس إىل النظر فيها لظهور صدقه فللمدعو 

  أنظر يف معجزتك إال أن يكون النظر واجبا علي شرعا 
  ووجوب النظر شرعا متوقف على استقرار الشرع وذلك متوقف على وجوب النظر وهو دور ممتنع 

واجلواب ال نسلم أن العلم الضروري مبا ذكروه عقال إذ هو دعوى حمل النزاع وإن سلم ذلك لكن بالنسبة إىل من 
  ويتضرر بعدمه ينتفع بالشكر 

  وأما بالنسبة إىل اهللا تعاىل مع استحالة ذلك يف حقه فال 
  قوهلم مل قلتم برعاية الفائدة قلنا ملا ذكرناه 

قوهلم هذا منكم ال يستقيم قلنا إمنا ذكرنا ذلك بطريق اإللزام للخصم لكونه قائال به وبه يبطل ما ذكروه يف إبطال 
  رعاية الفائدة 

ل بوجوب حتصيل احلكمة حلكمة هي نفسها كما ذكروه من جلب املصلحة ودفع املفسدة كيف وقد أمكن أن يقا
  عن النفس 

  وال ميكن أن يقال مثل ذلك يف فعل الشكر 
فإن نفس الفعل ليس هو احلكمة املطلوبة من إجياده ولو أمكن ذلك ألمكن أن يقال مثله يف مجيع األفعال وهو 

  خالف اإلمجاع 
  وإذا مل تكن الفائدة 

  املطلوبة من إجياده بقي التقسيم حبالة 
قوهلم ما املانع أن تكون الفائدة هي األمن على ما ذكروه فهو مبين على امتناع خلو العاقل عن خطور ما ذكروه 

من االحتمال بباله وهو غري مسلم على ما هو معلوم من أكثر العقالء شاهدا وبتقدير صحة ذلك فما ذكروه 
لعقاب بباله على شكر اهللا تعاىل وإتعابه لنفسه وتصرفه فيها مع أهنا مملوكة هللا تعاىل دون معارض باحتمال خطور ا

  إذنه من غري منفعة ترجع إليه وال إىل اهللا تعاىل 
وليس أحدمها أوىل من اآلخر بل رمبا كان هذا االحتمال راجحا وذلك من جهة أنه قد تقرر يف العقول أن من أخذ 



بعض امللوك العظماء بتحريك أمنلته يف كسر بيته وإظهار شكره بني العباد يف البالد على  يف التقرب واخلدمة إىل
  إعطائه لقمة من اخلبز مع استغنائه واستغناء امللك عنها فإنه يعد مستهزئا بذلك امللك مستحقا للعقاب على صنعه 

لة بالنسبة إىل جالل امللك وأن ما أنعم اهللا وال خيفى أن شكر الشاكرين بالنسبة إىل جالل اهللا تعاىل دون حتريك األمن
به على العبيد لعدم تناهي ملكه وتناهي ملك غريه دون تلك اللقمة فكان املتعاطي خلدمة اهللا وشكره على ما أنعم 

  به عليه به أوىل بالذم واستحقاق العقاب 
  ولوال ورود الشرع بطلب ذلك من العبيد وحثهم عليه ملا وقع اإلقدام عليه 

  ما يقال من حال املشتغل بالشكر واخلدمة أرجى حاال من املعرض عن ذلك عرفا فكان أوىل و
  فهو مسلم يف حق من ينتفع باخلدمة والشكر ويتضرر بعدمهما 

  والباري تعاىل منزه عن ذلك فال يطرد ما ذكروه يف حقه 
  قوهلم ما ذكرمتوه الزم عليكم يف اإلجياب الشرعي ليس كذلك 

  األخروية وإن مل يستقل العاقل مبعرفتها فاهللا تعاىل عامل هبا فإن الفائدة 
  كيف وإن ذلك إمنا يلزم منا أن لو اعتربنا احلكمة يف اإلجياب الشرعي وليس ذلك على ما عرف من أصلنا 

 وأما املعارضة مبا ذكروه من إفحام الرسل فجوابه من وجهني األول منع توقف استقرار الشرع على نظر املدعو يف
املعجزة بل مهما ظهرت املعجزة يف نفسها وكان صدق النيب فيما ادعاه ممكنا وكان املدعو عاقال متمكنا من النظر 

  واملعرفة فقد استقر الشرع وثبت واملدعو مفرط يف حق نفسه 
إال ملا خال الثاين إن الدور الزم على القائل باإلجياب العقلي ألن العقل جبوهره غري موجب دون النظر واالستدالل و

  عاقل عن ذلك 
وعند ذلك فللمدعو أن يقول ال أنظر يف معجزتك حىت أعرف وجوب النظر وال أعرف وجوب النظر حىت أنظر 

  وهو دور مفحم 
  واجلواب إذ ذاك يكون واحدا 

  وعلى كل تقدير فاملسألة ظنية ال قطعية 

  املسألة الثالثة مذهب األشاعرة وأهل احلق

  عقالء قبل ورود الشرع أنه ال حكم ألفعال ال
وأما املعتزلة فإهنم قسموا األفعال اخلارجة عن األفعال االضطرارية إىل ما حسنه العقل وإىل ما قبحه وإىل ما مل يقض 
العقل فيه حبسن وال قبح فما حسنه العقل إن استوى فعله وتركه يف النفع والضرر مسوه مباحا وإن ترجح فعله على 

كه مسوه واجبا وسواء كان مقصودا لنفسه كاإلميان أو لغريه كالنظر املفضي إىل معرفة اهللا تركه فإن حلق الذم بتر
  تعاىل وإن مل يلحق الذم بتركه مسوه مندوبا 

  وما قبحه العقل فإن التحق الذم بفعله مسوه حراما وإال فمكروه 
من أباحه ومنهم من وقف عن وما مل يقض العقل فيه حبسن وال قبح فقد اختلفوا فيه فمنهم من حظره ومنهم 

  األمرين 
  احتجت األشاعرة باملنقول واملعقول 



ووجه الداللة منه أنه أمن )  ١٥اإلسراء )  ١٧( } وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال { أما املنقول فقول اهللا تعاىل 
  من العذاب قبل بعثه الرسل 

  وذلك يستلزم انتفاء الوجوب واحلرمة قبل البعثة 
  أمن من العذاب بتقدير ترك الواجب وفعل احملرم إذ هو الزم هلما وإال ملا 

ومفهومه يدل على )  ١٦٥النساء )  ٤( } لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل { وأيضا قوله تعاىل 
  االحتجاج قبل البعثة 

  ويلزم من ذلك نفي املوجب واحملرم 
أو بالعقل باإلمجاع وال شرع قبل ورود الشرع والعقل غري  وأما من جهة املعقول فألن ثبوت احلكم إما بالشرع

  موجب وال حمرم ملا سبق يف املسألة املتقدمة فال حكم 
فإن قيل أما اآلية األوىل فال حجة فيها فإنه ليس العذاب من لوازم ترك الواجب وفعل احملرم وهلذا جيوز انفكاكه 

  رع ال يلزم منه نفيهما عنهما بناء على عفو أو شفاعة فنفيه قبل ورود الش
  سلمنا أنه الزم هلما لكن بعد ورود الشرع ال قبله 

  وعلى هذا فال يلزم نفيهما من نفيه قبل ورود الشرع 
  سلمنا أنه الزم هلما لكنه الزم للواجب واحملرم شرعا أو عقال األول مسلم والثاين ممنوع 

م شرعا ال عقال سلمنا ذلك ولكن ليس يف اآلية ما يدل وعلى هذا فالالزم من نفيه قبل الشرع نفي الواجب واحملر
  على نفي اإلباحة والوقف لعدم مالزمة العذاب لشيء من ذلك إمجاعا 

  وأما اآلية األخرى وإن سلمنا كون املفهوم حجة فاالعتراض على اآلية 

  األوىل بعينه وارد هاهنا 
كرمتوه من الداللة على نفي احلكم حكم بنفي احلكم وأما ما ذكرمتوه من املعقول فقد سبق ما فيه كيف وأن ما ذ

  فكان متناقضا 
واجلواب عن السؤال األول أن وقوع العذاب بالفعل وإن مل يكن الزما من ترك الواجب وفعل احملرم فالزمه عدم 

  األمن من ذلك لعدم حتقق الواجب واحملرم دونه 
  ية فال ملزوم وهذا الالزم منتف قبل ورود الشرع على ما دلت عليه اآل

  وبه يندفع ما ذكروه من السؤال الثاين والثالث 
والتمسك باآلية إمنا هو يف نفي الوجوب واحلرمة قبل ال غري ونفي ما سوى ذلك فإمنا يستفاد من دليل آخر على ما 

  سنبينه وبه اندفع السؤال الرابع 
كان حكما غري أن املنفي ليس هو احلكم  وما ذكروه على الدليل العقلي فقد سبق أيضا جوابه ونفي احلكم وإن

  مطلقا ليلزم التناقض بل نفي ما أثبتوه من األحكام املذكورة فال تناقض 
وأما القائلون باإلباحة إن فسروها بنفي احلرج عن الفعل والترك فال نزاع يف هذا املعىن وإمنا النزاع يف صحة إطالق 

  لفظ اإلباحة بإزائه 
لفظ اإلباحة على أفعال اهللا تعاىل مع حتقق ذلك املعىن فيها وإن فسروها بتخيري الفاعل بني  وهلذا فإنه ميتنع إطالق

الفعل والترك فإما أن يكون ذلك التخيري للفاعل من نفسه وإما من غريه فإن كان األول فيلزم منه تسمية أفعال اهللا 
  مباحة لتحقق ذلك يف حقه 



  وهو ممتنع باإلمجاع 
خري إما الشرع وإما العقل باإلمجاع وال شرع قبل ورود الشرع وختيري العقل عندهم إمنا يكون وإن كان الثاين فامل

فيما استوى فعله وتركه من األفعال احلسنة عقال أو فيما مل يقض العقل فيه حبسن وال قبح وهو فرع احلسن والقبح 
  العقلي وقد أبطلناه وإن فسروه بأمر آخر فال بد من تصويره 

  ملباح هو املأذون يف فعله وقد ورد دليل اإلذن من اهللا تعاىل فإن قيل ا

  قبل ورود الشرع وإن مل ترد صورة اإلذن 
وبيانه من وجهني األول هو أن اهللا تعاىل خلق الطعوم من املأكوالت والذوق فينا وأقدرنا عليها وعرفنا باألدلة 

  ع هبا وهو دليل اإلذن منه لنا يف ذلك العقلية أهنا نافعة لنا غري مضرة وال ضرر عليه يف االنتفا
  وصار هذا كما لو قدم إنسان طعاما بني يدي إنسان على هذه الصفات فإن العقالء يقضون بكونه قد أذن له فيه 

الثاين أن خلقه للطعوم يف األجسام مع إمكان أال خيلقها ال بد له من فائدة نفيا للعبث عنه وليست تلك الفائدة 
تعاىل لتعاليه عنها فال بد من عودها إىل العبد وليست هي اإلضرار وال ما هو خارج عن اإلضرار عائدة إىل اهللا 

  واالنتفاع إذ هو خالف اإلمجاع فكانت فائدهتا االنتفاع هبا وهو دليل اإلذن يف إدراكها 
الستدالل هبا على معرفة اهللا وسواء كان االنتفاع هبا جبهة االلتذاذ هبا وتقوم البنية أو جبهة جتنبها لنيل الثواب أو ا

تعاىل لتوقف ذلك كله على إدراكها واحتمال وجود مفسدة فيه مع عدم االطالع عليها ال يكون مانعا من اإلذن 
  واحلكم باإلباحة بدليل االستضاءة بسراج الغري واالستظالل حبائطه 

  بطلناه وقلنا أما الوجه األول فحاصله يرجع إىل قياس الغائب على الشاهد وقد أ
  وأما الثاين فمبين على وجوب رعاية احلكمة يف أفعاله تعاىل وهو ممنوع على ما عرف من أصلنا 

  مث إذا كان مأذونا فيه من جهة الشارع فإباحته شرعية ال عقلية 
وأما القائلون بالوقف إن عنوا به توقف احلكم هبذه األشياء على ورود السمع فحق وإن عنوا به اإلحجام عن 

  كم بالوجوب أو احلظر أو اإلباحة لتعارض أدلتها ففاسد ملا سبق احل

األصل الثاين يف حقيقة احلكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من املسائل ويشتمل على مقدمة وستة فصول أما 
احلكم الشرعي وأقسامه أما حقيقته فقد قال بعض األصوليني إنه عبارة عن خطاب الشارع املقدمة ففي بيان حقيقة 
  املتعلق بأفعال املكلفني 

} واهللا خلقكم وما تعملون { وقيل إنه عبارة عن خطاب الشارع املتعلق بأفعال العباد ومها فاسدان ألن قوله تعاىل 
خطاب من الشارع وله تعلق )  ١٠٢األنعام )  ٦( } خالق كل شيء { وقوله تعاىل )  ٩٦الصافات )  ٣٧( 

  بأفعال املكلفني والعباد وليس حكما شرعيا باالتفاق 
  وقال آخرون إنه عبارة عن خطاب الشارع املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري 

أحكام شرعية وليست  وهو غري جامع فإن العلم بكون أنواع األدلة حججا وكذلك احلكم بامللك والعصمة وحنوه
  على ما قيل 

  والواجب أن نعرف معىن اخلطاب أوال ضرورة توقف معرفة احلكم الشرعي عليه فنقول 



قد قيل فيه هو الكالم الذي يفهم املستمع منه شيئا وهو غري مانع فإنه يدخل فيه الكالم الذي مل يقصد التكلم به 
  ابا إفهام املستمع فإنه على ما ذكر من احلد وليس خط

  واحلق إنه اللفظ املتواضع عليه املقصود به إفهام من هو متهىيء لفهمه 
  احتراز عما وقعت املواضعة عليه من احلركات واإلشارات املفهمة ) فاللفظ ( 
  احتراز عن األلفاظ املهملة ) املتواضع عليه ( و 
  احتراز عما ورد على احلد األول ) املقصود هبا اإلفهام ( و 

  احتراز عن الكالم ملن ال يفهم كالنائم واملغمى عليه وحنوه ) ملن هو متهىيء لفهمه ( وقولنا 
  وإذا عرف معىن اخلطاب فاألقرب أن يقال يف حد احلكم الشرعي أنه خطاب الشارع املفيد فائدة شرعية 

  احتراز عن خطاب غريه ) خطاب الشارع ( فقولنا 
فائدة شرعية كاإلخبار عن املعقوالت واحملسوسات وحنوها وهو مطرد  والقيد الثاين احتراز عن خطابه مبا ال يفيد

  منعكس ال غبار عليه 
وإذا عرف معىن احلكم الشرعي فهو إما أن يكون متعلقا خبطاب الطلب واالقتضاء أو ال يكون فإن كان األول 

  فالطلب إما للفعل أو للترك وكل واحد منهما إما جازم أو غري جازم 
ب اجلازم للفعل فهو الوجوب وما تعلق بغري اجلازم منه فهو الندب وما تعلق بالطلب اجلازم للترك فما تعلق بالطل

  فهو احلرمة وما تعلق بغري اجلازم منه فهو الكراهة 

  وإن مل يكن متعلقا خبطاب االقتضاء فإما أن يكون متعلقا خبطاب التخيري أو غريه 
فهو احلكم الوضعي كالصحة والبطالن ونصب الشيء سببا أو مانعا أو فإن كان األول فهو اإلباحة وإن كان الثاين 

  شرطا وكون الفعل عبادة وقضاء وأداء وعزمية ورخصة إىل غري ذلك 
  فلنرسم يف كل قسم منها فصال وهي ستة فصول 

قد يطلق الفصل األول يف حقيقة الوجوب وما يتعلق به من املسائل أما حقيقة الوجوب فاعلم أن الوجوب يف اللغة 
  مبعىن السقوط ومنه يقال وجبت الشمس إذا سقطت ووجب احلائط إذا سقط 

وقد يطلق مبعىن الثبوت واالستقرار ومنه قوله عليه السالم إذا وجب املريض فال تبكني باكية أي استقر وزال عنه 
  التزلزل واالضطراب 

ما يستدعي ) باالستحقاق ( ه وهو إن أريد وأما يف العرف الشرعي فقد قيل هو ما يستحق تاركه العقاب على ترك
مستحقا عليه فباطل لعدم حتقق ذلك بالنسبة إىل اهللا تعاىل على ما بيناه يف علم الكالم وبالنسبة إىل أحد من 

  املخلوقني باإلمجاع 
  وإن أريد به أنه لو عوقب لكان ذلك مالئما لنظر الشارع فال بأس به 

ه وهو باطل ألن التوعد بالعقاب على الترك خرب ولو ورد لتحقق العقاب وقيل هو ما توعد بالعقاب على ترك
بتقدير الترك الستحالة اخللف يف خرب الصادق وإن كان ذلك يف حق غريه يعد كرما وفضيلة ملا يلزمه من املصلحة 

  الراجحة وليس كذلك جلواز العفو عنه 



وبه كيف وإن هذه احلدود ليست حدا للحكم وقيل هو الذي خياف العقاب على تركه ويبطل باملشكوك يف وج
  الشرعي وهو الوجوب بل للفعل الذي هو متعلق الوجوب 

  واحلق يف ذلك أن يقال الوجوب الشرعي عبارة عن خطاب الشارع مبا ينتهض تركه سببا للذم شرعا يف حالة ما 
الثالث احتراز عن ترك الواجب فالقيد األول احتراز عن خطاب غري الشارع والثاين احتراز عن بقية األحكام و

املوسع أول الوقت فإنه سبب للذم بتقدير إخالء مجيع الوقت عنه وإخالء أول الوقت من غري عزم على الفعل بعده 
وعن ترك الواجب املخري فإنه سبب للذم بتقدير ترك البدل وليس سببا له بتقدير فعل البدل وعلى هذا إن قلنا إن 

  كفاية واتفق أهل بلدة على تركه قوتلوا األذان وصالة العيد فرض 
  وإن قلنا إنه سنة فال 

  وباجلملة فال بد يف الوجوب من ترجيح الفعل على الترك مبا يتعلق به من الذم أو الثواب اخلاص به 
  فإنه ال حتقق للوجوب مع تساوي طريف الفعل والترك يف الغرض 

  ورمبا أشار القاضي أبو بكر إىل خالفه 
  عىن الوجوب الشرعي فال بد من اإلشارة إىل ما يتعلق به من املسائل وهي سبع وإذا عرف م

  املسألة األوىل هل الفرض غري الواجب

أو هو هو أما يف اللغة فالواجب هو الساقط والثابت كما سبق تعريفه وأما الفرض فقد يطلق يف اللغة مبعىن التقدير 
  تيه موضع الوتر وفرضة النهر وهو موضع ومنه قوهلم فرضتا القوس للحزتني اللتني يف سي

  اجتماع السفن ومنه قوهلم فرض احلاكم النفقة أي قدرها 
  وقد يطلق مبعىن اإلنزال 

أي أنزل وقد يطلق مبعىن احلل ومنه قوله )  ٨٥القصص )  ٢٨( } إن الذي فرض عليك القرآن { ومنه قوله تعاىل 
  أي أحل له )  ٣٨األحزاب )  ٣٣( }  له ما كان على النيب من حرج فيما فرض اهللا{ تعاىل 

وأما يف الشرع فال فرق بني الفرض والواجب عند أصحابنا إذ الواجب يف الشرع على ما ذكرناه عبارة عن خطاب 
  الشارع مبا ينتهض تركه سببا للذم شرعا يف حالة ما 

  وهذا املعىن بعينه متحقق يف الفرض الشرعي 
  ض مبا كان من ذلك مقطوعا به وخص أصحاب أيب حنيفة اسم الفر

واسم الواجب مبا كان مظنونا مصريا منهم إىل أن الفرض هو التقدير واملظنون مل يعلم كونه مقدرا علينا خبالف 
  املقطوع 

  فلذلك خص املقطوع باسم الفرض دون املظنون 
معلوما وهذا مظنونا غري واألشبه ما ذكره أصحابنا من حيث إن االختالف يف طريق إثبات احلكم حىت يكون هذا 

  موجب الختالف ما ثبت به 
وهلذا فإن اختالف طرق الواجبات يف الظهور واخلفاء والقوة والضعف حبيث إن املكلف يقتل بترك البعض منها 

  دون البعض ال يوجب اختالف الواجب يف حقيقته من حيث هو واجب 
  وكذا اختالف طرق النوافل غري موجب الختالف حقائقها 



لك اختالف طرق احلرام بالقطع والظن غري موجب الختالفه يف نفسه من حيث هو حرام كيف وإن الشارع وكذ
  أي أوجب )  ١٩٧البقرة )  ٢( } فمن فرض فيهن احلج { قد أطلق اسم الفرض على الواجب يف قوله تعاىل 

  تراك عن اللفظ واألصل أن يكون مشعرا به حقيقة وأن ال يكون له مدلول سواه نفيا للتجوز واالش
  والذي يؤيد إخراج قيد القطع عن مفهوم الفرض 

إمجاع األمة على إطالق اسم الفرض على ما أدى من الصلوات املختلف يف صحتها بني األئمة بقوهلم أد فرض اهللا 
  تعاىل 

إن  واألصل يف اإلطالق احلقيقة وما ذكره اخلصوم يف ختصيص اسم الفرض املقطوع به فمن باب التحكم حيث
  الفرض يف اللغة هو التقدير مطلقا كان مقطوعا به أو مظنونا 

  فتخصيص ذلك بأحد القسمني دون اآلخر بغري دليل ال يكون مقبوال وباجلملة فاملسألة لفظية 

  املسألة الثانية ال فرق عند أصحابنا بني واجب العني والواجب على الكفاية

  من جهة الوجوب لشمول حد الواجب هلما 
لبعض الناس مصريا منه إىل أن واجب العني ال يسقط بفعل الغري خبالف واجب الكفاية وغايته االختالف يف  خالفا

  طريق اإلسقاط وذلك ال يوجب االختالف يف احلقيقة كاالختالف يف طريق الثبوت كما سبق 
  وهلذا فإن من ارتد وقتل فقتله بالردة وبالقتل واجب 

  لتوبة دون الواجب اآلخر ومع ذلك فأحد الواجبني يسقط با
  ومل يلزم من ذلك اختالفهما 

  املسألة الثالثة اختلفوا يف الواجب املخري

  كما يف خصال الكفارة فمذهب األشاعرة والفقهاء أن الواجب منها واحد ال بعينه ويتعني بفعل املكلف 

  وأطلق اجلبائي وابنه القول بوجوب اجلميع على التخيري 
  خيلو إما أن يقال بوجوب اجلميع أو بوجوب واحد حجة أصحابنا أنه ال 

  والواحد إما معني وإما غري معني 
ال جائز أن يقال باألول خلمسة أوجه األول أنه لو كان التخيري موجبا للجميع لكان األمر بإجياب عتق عبد من 

  العبيد على طريق التخيري موجبا للجميع وهو حمال 
ري وهلذا فإنه ال حيسن أن يقول القائل لغريه أوجبت عليك صالتني فصل أيهما شئت الثاين أن ذلك مما مينع من التخي

  واترك أيهما شئت 
كما ال حيسن أن يقول أوجبت عليك الصالة وخريتك يف فعلها وتركها ملا فيه من رفع الواجب وليس ذلك من لغة 

  العرب يف شيء 
  مر فيما حنن فيه خبالفه الثالث أن الواجب ما ال جيوز تركه مع القدرة عليه واأل

  الرابع أن اخلصوم قد وافقوا على أنه لو أتى باجلميع أو ترك اجلميع فإنه ال يثاب وال يعاقب على اجلميع 



اخلامس أنه لو كان اجلميع واجبا لنوى نية أداء الواجب يف كل واحدة من اخلصال عندما إذا فعل اجلميع وهو 
  خالف اإلمجاع 

  ن الواجب واحد معني إذ هو خالف مقتضى التخيري وألنه كان يلزم أن وال جائز أن يقال بأ

  ال حيصل اإلجزاء بتقدير أداء غريه مع القدرة عليه وهو خالف اإلمجاع 
  فلم يبق غري اإلهبام 

غري أن أبا احلسني البصري قد تكلف رد اخلالف يف هذه املسألة إىل اللفظ دون املعىن وذلك أنه قال معىن إجياب 
ميع أن اهللا تعاىل حرم ترك اجلميع ال كل واحد واحد منها بتقدير فعل املكلف لواحد منها مع تفويض فعل أي اجل

  واحد منها كان إىل املكلف 
  وهذا هو بعينه مذهب الفقهاء 

غري أن ما ذكره يف تفسري وجوب اجلميع وإن كان رافعا للخالف غري أنه خالف ما نقله األئمة عن اجلبائي وابنه 
  ن إطالق القول بوجوب اجلميع والدالئل املشعرة بذلك م

  فلننسج يف احلجاج على منواهلم 
} فكفارته إطعام عشرة مساكني { فإن قيل ما ذكرمتوه من الدليل إمنا يلزم أن لو كانت آية التكفري وهي قوله تعاىل 

  ل الكفارة جبهة اإلجياب اآلية دالة على ختيري كل واحد واحد من األمة بني خصا)  ٨٩املائدة )  ٥( 
وما املانع أن يكون ذلك إخبارا عما يوجد من الكفارة وتقديره فما يوجد من الكفارة هو إطعام من حانث أو 

  كسوة من حانث آخر أو عتق من حانث آخر 
طعام على سلمنا داللتها على اإلجياب لكن ال أهنا خطاب بالتخيري لكل واحد واحد من األمة بل املراد هبا إجياب اإل

  البعض والكسوة على البعض والعتق على البعض 
فكأنه قال فكفارته إطعام عشرة مساكني لبعضهم أو الكسوة لبعض آخر أو العتق لبعض آخر سلمنا داللة ما 

  ذكرمتوه لكنه معارض مبا يدل على إبطال مدلوله 
ية فيما يرجع إىل الصفات املقتضية وبيانه من أحد عشر وجها األول أن اخلصال املذكورة إما أن تكون مستو

  للوجوب أو أهنا خمتصة بالبعض دون البعض 
  فإن كان األول فيلزم التسوية يف الوجوب بني الكل 

  وإن كان الثاين كان ذلك البعض هو الواجب بعينه دون غريه 

ن املبهم وهلذا فإنه ميتنع الثاين أن الواجب ما تعلق به خطاب الشرع باإلجياب وخطاب الشرع إمنا يتعلق باملعني دو
تعلق اإلجياب بأحد شخصني ال بعينه فكذلك بفعل أحد أمرين ال يعينه وعند ذلك فيلزم تعلقه بالكل أو ببعض منه 

  معني 
  الثالث أن اإلجياب طلب والطلب يستدعي مطلوبا معينا ملا حتقق قبل 

  واملعني إما الكل أو البعض 
إنه يثاب ثواب من فعل واجبا فسببه جيب أن يكون مقدورا للمكلف معينا الرابع أنه لو فعل العبد اجلميع ف

الستحالة الثواب على ما ال يكون من فعل العبد واستحالة إسناد املعني إىل غري معني واملبهم ليس كذلك فلزم أن 
  يكون الثواب على اجلملة أو بعض معني منها 



ك واجبا منها وذلك يدل على أن اجلميع واجب أو بعض منه اخلامس أنه لو ترك اجلميع فإنه يعاقب عقاب من تر
  معني كما سبق 

  السادس أنه كان الواجب واحدا ال بعينه من اخلصال لكان منها شيء ال بعينه غري واجب 
  والتخيري بني الواجب وما ليس بواجب حمال ملا فيه من رفع حقيقة الواجب 

ند التكفري باجلميع إما أن يسقط الفرض مبجموعها أو بكل واحد منها السابع أنه لو كان الواجب واحدا ال بعينه فع
  أو بواحد منها فإن كان األول أو الثاين فالكل واجب وإن كان الثالث فذلك هو الفرض 

الثامن وخيص إجياب اجلميع أنه لو كان الواجب واحدا لنصب اهللا عليه دليال ومل يكله إىل تعيني العبد لعدم معرفته 
  املصلحة كما يف سائر الواجبات  مبا فيه

  فحيث مل يعني دل على أن الكل واجب 
التاسع أنه إذا كان الواجب واحدا ال بعينه ويتعني بفعل املكلف فالباري تعاىل يعلم ما سيعينه العبد فيكون الواجب 

  معينا عند اهللا تعاىل 
  وإن مل يكن معينا عند العبد قبل الفعل 

   الواجب املعني ويلزم من ذلك التخيري بني

  وبني ما ليس واجبا وهو حمال 
  فثبت أن اجلميع واجب 

العاشر أنه لو كان الواجب واحدا ال بعينه فكفر ثالثة كل واحد بواحد من اخلصال غري ما كفر به اآلخر لكان 
  الواحد منهم ال بعينه هو املكفر بالواجب دون الباقني 

  ان اجلميع واجبا وحيث وقع ما فعله كل واحد موقع الواجب ك
احلادي عشر أن الوجوب قد يعم عددا من املتعبدين ويسقط بفعل الواحد منهم كفرض الكفاية فال ميتنع أن يعم 

  الوجوب عددا من العبادات ويسقط بفعل واحدة منها 
  ر واجلواب عن السؤال األول أن اإلمجاع من األمة منعقد على أن املراد من اآلية الوجوب ال نفس اإلخبا

وعن الثاين أن محل اآلية على ما ذكروه مع خمالفته إلمجاع السلف مما حيوج إىل إضمارات كثرية يف اآلية وهي ما 
قدروه من البعض يف قوهلم فكفارته إطعام عشرة مساكني لبعضهم وكذلك يف الكسوة والعتق وهو على خالف 

إطعام عشرة مساكني وكسوهتم وحترير رقبة  األصل من غري حاجة كيف وإنه لو كان كما ذكروه لقال فكفارته
  لوجوب اخلصال الثالث على اجلميع بالنسبة إىل احلانثني املذكورين 

وعن املعارض األول أنه مبين على وجوب رعاية املصلحة يف أحكام اهللا تعاىل وهو غري مسلم كيف وإنه يلزم منه أن 
  يكون األمر على ما ذكروه يف عقد اإلمامة ألحد 

مني الصاحلني وتزويج املرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين اخلاطبني ويف إجياب عتق عبد من العبيد وهو اإلما
خمالف لإلمجاع وحيث تعذر الوجوب على أحد شخصني ال بعينه إمنا كان لتوقف حتقق الوجوب على ارتباطه بالذم 

  الف الذم على أحد فعلني ال بعينه والعقاب على ما سبق يف حتديده وذم أحد شخصني ال بعينه متعذر خب
  وهبذه الصور يكون اندفاع ما ذكروه من املعارض الثاين وما بعده إىل آخر التاسع 

  وعن العاشر أن الواجب على كل واحد من املكفرين خصلة من اخلصال الثالث ال بعينها 



ال أن الواجب على الكل خصلة وقد أتى مبا وجب عليه وسقط به الفرض عنه فكان ما أتى به كل واحد واجبا 
  واحدة ال بعينها ليلزم ما قيل 

وعن احلادي عشر أنا ال مننع سقوط الواجب دون أدائه ولكن ال يلزم من ذلك أن تكون خصال الكفارة كلها 
واجبة كما كان الوجوب ثابتا على أعداد املكلفني يف فرض الكفاية ألن اإلمجاع منعقد على تأثيم الكل بتقدير ٢
  فاقهم على الترك وال كذلك يف خصال الكفارة ات

  وعلى هذه القاعدة لو قال لزوجتيه إحداكما طالق 
  فاملطلقة منهما واحدة ال بعينها 

  وأن وجب الكف عنهما والتخيري يف التعيني إىل املطلق كما لو قيل يف خصال الكفارة من غري فرق 
  وال خيفى وجه احلجاج من الطرفني 

  إذا كان وقت الواجب فاضال عنه املسألة الرابعة

كصالة الظهر مثال فمذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء ومجاعة من املعتزلة كاجلبائي وابنه وغريمها أنه واجب موسع 
وأن مجيع أجزاء ذلك الوقت وقت ألداء ذلك الواجب فيه فيما يرجع إىل سقوط الفرض به وحصول مصلحة 

  الوجوب 

طه بتقدير تأخري الواجب عنه إىل ما بعده بدل اختلف هؤالء فيه فأثبته أصحابنا وهل للواجب يف أول الوقت ووس
  واجلبائي وابنه وهو العزم على الفعل 

  وأنكره بعض املعتزلة كأيب احلسني البصري وغريه 
  وقال قوم وقت الوجوب هو أول الوقت وفعل الواجب بعد ذلك يكون قضاء 

هو آخر الوقت لكن اختلفوا يف وقوع الفعل قبل ذلك فمنهم من وقال بعض أصحاب أيب حنيفة وقت الوجوب 
  قال هو نفل يسقط به الفرض 

  ومنهم من قال كالكرخي إن املكلف إذا بقي بنعت املكلفني إىل آخر الوقت كان ما فعله واجبا وإال فنفل 
  وحكي عنه أن الواجب يتعني بالفعل يف أي وقت كان 

أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل { األمر بصالة الظهر وهو قوله تعاىل حجة القائلني بالوجوب املوسع أن 
  عام جلميع أجزاء الوقت املذكور )  ٧٨اإلسراء )  ١٧( } 

وليس املراد به تطبيق أول فعل الصالة على أول الوقت وآخره على آخره وال إقامة الصالة يف كل وقت من أوقاته 
ذ هو خالف اإلمجاع وال تعيني جزء منه الختصاصه بوقوع الواجب فيه إذ ال حىت ال خيلو جزء منه عن صالة إ

  داللة للفظ عليه 
  فلم يبق إال أنه أراد به أن كل جزء منه صاحل لوقوع الواجب فيه 

  ويكون املكلف خمريا يف إيقاع الفعل يف أي جزء شاء منه ضرورة امتناع قسم آخر وهو املطلوب 
مال حصول اإلجزاء عن الواجب بأداء الصالة يف أي وقت قدر منه فإنه يدل على ويدل على إرداة هذا االحت

حصول مقصود الواجب من الكل وأن الفعل يف كل وقت قائم مقامه يف غريه من األوقات فيكون واجبا وإال فلو 
  مل يكن حمصال ملقصود الواجب فيلزم منه إما فوات مصلحة الواجب بتقدير فعل 



الوجوب فتكون الصالة حراما لكوهنا مفوتة ملصلحة الواجب وهو حمال وإما بقاء مصلحة  الصالة يف غري وقت
الوجوب ويلزم منه وجوب فعل الصالة لبقاء مقصودها املوجب هلا بعد فعل الصالة يف الوقت املفروض وهو 

  خالف اإلمجاع 
عل واجبا يف أول الوقت أو وسطه فإن قيل ما ذكرمتوه معارض مبا يدل على نقيض مطلوبكم وذلك أنه لو كان الف

  ملا جاز تركه مع القدرة عليه إذ هو حقيقة الواجب 
  وإمنا يتحقق ذلك بالنسبة إىل آخر الوقت النعقاد اإلمجاع على حلوق اإلمث بتركه فيه بتقدير عدم فعله قبله 

  وأما قبل ذلك فالفعل فيه ندب لكونه مثابا مع جواز تركه 
لوقت وال ميتنع سقوط الفرض عن املكلف بفعل ما ليس بفرض كالزكاة املعجلة قبل ويسقط الفرض به يف آخر ا

احلول سلمنا أنه ليس بنفل ولكن ما املانع من القول بتعيني وقت الوجوب بالفعل أو تعيني الوقت األول للوجوب 
  يل من املذاهب السابقة وما بعده قضاء أو احلكم بكونه واجبا بتقدير بقائه بصفة املكلفني إىل آخر الوقت كما ق

  واجلواب عن جواز ترك الفعل يف أول الوقت أنه ال يدل على عدم الوجوب مطلقا بل على عدم الوجوب املضيق 
  وأما املوسع فال 

  والفرق بني املندوب والواجب املوسع جواز ترك املندوب مطلقا واملوسع بشرط الفعل بعده يف الوقت املوسع 
واجب على املكلف إيقاع الفعل يف أي وقت شاء من أجزاء ذلك الوقت املوسع على طريق وحاصله راجع إىل أن ال

  اإلهبام والتعيني إىل املكلف كما سبق يف خصال الكفارة أو بشرط العزم على الفعل بعده 
  مث لو كان نفال ملا سقط به الفرض ملا سبق 

صاب ال أهنا نافلة ولكان ينبغي أن تصح الصالة بنية والزكاة املعجلة واجبة مؤجلة بعد انعقاد سببها وهو ملك الن
  النفل وليس كذلك 

فإن قيل لو كان العزم بدال عن الفعل يف أول الوقت ملا وجب الفعل بعده وملا جاز املصري إليه مع القدرة على املبدل 
ن عاصيا لكونه تاركا كسائر األبدال مع مبدالهتا ولكان من أخر الصالة عن أول الوقت مع الغفلة عن العزم يكو

لألصل وبدله كيف وإن األمر الوارد بإجياب الصالة يف هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم فإجيابه يكون زيادة على 
  مقتضى األمر 

مث جعل العزم بدال من صفة الفعل أو عن أصل الفعل مع أنه من أفعال القلوب بعيد إذ ال عهد لنا يف الشرع جبعل 
   عن األفعال أفعال القلوب أبداال

  وال جيعل صفة الفعل مبدال 
  قلنا مل يكن بدال عن أصل الفعل بل عن تقدمي الفعل فال يكون موجبا لسقوط الفعل مطلقا 

  ومعىن كونه بدال أنه خمري بينه وبني تقدمي الفعل واملصري إىل أحد املخريين غري مشروط بالعجز عن اآلخر 
ا مل يعص مع تركه غافال لعدم تكليف الغافل واألمر وإن مل يكن متعرضا للعزم ال أنه من باب الوضوء من التيمم وإمن

  فال يلزم منه امتناع جعله بدال فإنه ال يلزم من انتفاء بعض املدارك انتفاء الكل 
  وأما استبعاد كون العزم بدال عن صفة الفعل على ما ذكروه فغري مستحق للجواب 

حلامل عند خوفها على جنينها وكذلك املرضع على ولدها بدل عن تقدمي مث كيف يستبعد ذلك والفدية يف حق ا
  الصوم يف حقها وهو صفة الفعل 

  وكذلك الندم توبة وهو من أعمال القلوب 



  وقد جعل بدال عما فرط من أفعال الطاعات الواجبة حالة الكفر األصلي 
نتبني سقوط الغرض بالفعل يف ذلك الوقت فهو واجلواب عن القول بتعيني وقت الوجوب بالفعل أنه إن أريد به أنا 

  مسلم وال منافاة بينه وبني ما ذكرناه 
وإن أرادوا به أنا نتبني أن غري ذلك الوقت مل يكن وقتا للوجوب مبعىن أنه لو أدى فيه الفعل مل يقع املوقع فهو 

  خالف اإلمجاع 
  وإن أريد به غري ذلك فال بد من تصويره 

  األول للوجوب وما بعده للقضاء فيما سبق  وعن القول بتعني الوقت
  كيف وأن اإلمجاع منعقد على أن ما يفعل بعد ذلك الوقت ليس بقضاء وال يصح بنية القضاء 

وعن الوقت أنه خالف اإلمجاع من السلف على أن من فعل الصالة يف أول الوقت ومات فيه أثنائه أنه أدى فرض 
ه من الوجوب املوسع لو أخر املكلف الصالة عن أول الوقت بشرط العزم اهللا وأثبت ثواب الواجب وعلى ما حققنا

  ومات مل يلق اهللا عاصيا نظرا إىل إمجاع السلف على ذلك 
  وليس يلزم من ذلك إبطال معىن الوجوب حيث إنه ال جيوز تركه مطلقا بل بشرط العزم على ما تقدم 

لكوهنا منطوية عنه وال بد من احلكم اجلزم يف هذه احلال إما  وال ميكن أن يقال جواز التأخري مشروط بسالمة العاقبة
بالبعضية وهو خالف اإلمجاع وإما بنفيها ضرورة امتناع التوقف على ظهور العاقبة باإلمجاع من سلف األمة وإذا 

  عرف معىن الواجب املوسع ففعله يف وقته أول مرة يسمى أداء 
  ال على نوع من اخللل وسواء كان فعله على نوع من اخللل لعذر أو 

وإن فعل على نوع من اخللل لعذر مث فعل يف ذلك الوقت مرة ثانية مسي إعادة وإن مل يفعل يف وقته املقدر وسواء 
  كان ذلك بعذر أو بغري عذر مث فعل بعد خروج وقته مسي قضاء 

  املسألة اخلامسة اتفق الكل يف الواجب املوسع

  ميوت بتقدير التأخري عن أول الوقت فأخره أنه يعصي وإن مل ميت على أن املكلف لو غلب على ظنه أنه 
  واختلفوا يف فعله بعد ذلك يف الوقت هل يكون قضاء أو أداء 
  فذهب القاضي أبو بكر إىل كونه قضاء وخالفه غريه يف ذلك 

  حجة القاضي أن الوقت صار مقدرا مضيقا مبا غلب على ظن املكلف أنه 

  عصى بالتأخري عنه ال يعيش أكثر منه ولذلك 
فإذا فعل الواجب بعد ذلك فقد فعله خارج وقته فكان قضاء كما يف غريه من العبادات الفائتة يف أوقاهتا املقدرة 

  احملدودة 
ولقائل أن يقول غاية ظن املكلف أنه أوجب العصيان بالتأخري عن الوقت الذي ظن حياته فيه دون ما بعده فال يلزم 

  عىن أنه إذا بقي بعد ذلك الوقت كان فعله للواجب فيه قضاء وذلك ألنه كان وقتا لألداء من ذلك تضييق الوقت مب
  واألصل بقاء ما كان على ما كان 

  وال يلزم من جعل ظن املكلف موجبا للعصيان بالتأخري خمالفة هذا األصل أيضا 



ن غري عزم على الفعل عند القاضي وهلذا فإنه ال يلزم من عصيان املكلف بتأخري الواجب املوسع عن أول الوقت م
  أن يكون فعل الواجب بعد ذلك يف الوقت قضاء وهو يف غاية االجتاه 

  املسألة السادسة اتفقوا على أن الواجب إذا مل يفعل يف وقته

  املقدر وفعل بعده أنه يكون قضاء وسواء تركه يف وقته عمدا أو سهوا 
به يف األوقات املقدرة ففعله بعد ذلك ال يكون قضاء ال حقيقة وال واتفقوا على أن ما مل جيب ومل ينعقد سبب وجو

  جمازا كفوائت الصلوات يف حالة الصىب واجلنون 
واختلفوا فيما انعقد سبب وجوبه ومل جيب ملانع أو لفوات شرط من خارج وسواء كان املكلف قادرا على اإلتيان 

 قادر عليه إما شرعا كالصوم يف حق احلائض وإما عقال بالواجب يف وقته كالصوم يف حق املريض واملسافر أو غري
  كالنائم أنه هل يسمى قضاء حقيقة أو جمازا 

منهم من مال إىل التجوز مصريا منه إىل أن القضاء إمنا يكون حقيقة عند فوات ما وجب يف الوقت استدراكا 
  ملصلحة الواجب الفائت 

  وقت بأمر جمدد ال ارتباط له بالوقت األول وذلك غري متحقق فيما حنن فيه ووجوبه بعد ذلك ال
  فكان إطالق القضاء عليه جتوزا 

ومنهم من مال إىل أنه قضاء حقيقة ملا فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه ومل جيب للمعارض وإطالق 
ما انعقد سبب اسم القضاء يف هذه الصور يف حمل الوفاق إمنا كان باعتبار ما اشتركا فيه من استدراك مصلحة 

  وجوبه ال استدراك مصلحة ما وجب 
  وهذا هو األشبه ملا فيه من نفي التجوز واالشتراك عن اسم القضاء 

  املسألة السابعة ما ال يتم الواجب إال به

  هل يوصف بالوجوب 
أن يكون اختلفوا فيه وال بد قبل اخلوض يف احلجاج من تلخيص حمل النزاع فنقول ما ال يتم الواجب إال به إما 

  وجوبه مشروطا بذلك الشيء أو ال يكون مشروطا به 
فإن كان األول فهو كما لو قال الشارع أوجبت عليك الصالة إن كنت متطهرا فال خالف يف أن حتصيل الشرط 

  ليس واجبا وإمنا الواجب الصالة إذا وجد الشرط 

لغري بل مشروط الوقوع فذلك هو حمل وإن كان الثاين وهو أن يكون وجوبه مطلقا غري مشروط الوجوب بذلك ا
النزاع إن كان الشرط مقدورا للمكلف وذلك كما لو وجبت الصالة وتعذر وقوعها دون الطهارة أو وجب غسل 

  الوجه ومل يكن إال بغسل جزء من الرأس إىل غري ذلك 
  وإن مل يكن الشرط مقدورا للمكلف فال إال على رأي من جيوز تكليف ما ال يطاق 

  ضور اإلمام اجلمعة وحصول متام العدد فيها فإن ذلك غري مقدور آلحاد املكلفني وذلك كح
وإذا تلخص حمل النزاع فنقول اتفق أصحابنا واملعتزلة على أن ما ال يتم الواجب إال به وهو مقدور للمكلف فهو 



  واجب 
  خالفا لبعض األصوليني 

ألنه لو مل جيب بل كان تركه مباحا لكان اآلمر كأنه  قال أبو احلسني البصري وإمنا قلنا إن حتصيل الشرط واجب
  قال للمأمور لك مباح أال تأيت بالشرط وأوجب عليك الفعل مع عدم اإلتيان مبا ال يتم إال به 

  وذلك تكليف مبا ال يطاق وهو حمال 
ط أن يكون وهذه الطريقة يف غاية الفساد وذلك ألن وجوب املشروط إذا كان مطلقا فال يلزم من إباحة الشر
  التكليف باملشروط حالة عدم الشرط فإن عدمه غري الزم من إباحته بل حالة عدم وجوب الشرط 

  وفرق بني األمرين 
  فال يكون التكليف باملشروط تكليفا مبا ال 

  يطاق 
ا مث يقال له إن كان التكليف باملشروط حالة عدم الشرط حماال فالتكليف باملشروط مشروط بوجود الشرط وكل م

  وجوبه مشروط بشرط فالشرط ال يكون واجب التحصيل ملا سبق وال جواب عنه 
  وإال قرب يف ذلك أن يقال انعقد إمجاع األمة على إطالق القول بوجوب حتصيل ما أوجبه الشارع 

  وحتصيله إمنا هو بتعاطي األمور املمكنة من اإلتيان به 
  قضا فإذا قيل جيب التحصيل مبا ال يكون واجبا كان متنا

  وباجلملة فاملسألة وعرة والطرق ضيقة فليقنع مبثل هذا يف هذا املضيق 
فإن قيل القول بوجوب الشرط زيادة على ما اقتضاه األمر باملشروط إذ ال داللة عليه والزيادة على النص نسخ 

  ونسخ مدلول النص ال يكون إال بنص آخر وال نص 
  يف مبا ال يطاق مث لو كان واجبا لكان مقدورا حذرا من التكل

  وما جيب غسله من الرأس وإمساكه من الليل غري مقدور ولكان مثابا عليه ومعاقبا على تركه 
والثواب والعقاب إمنا هو على غسل الوجه وتركه وعلى صوم اليوم وتركه ال على مسح بعض الرأس وإمساك 

  شيء من الليل 
  كذلك وهلذا فإنه لو تصور اإلتيان باملشروط دون شرطه كان 

قلنا جواب األول أن النسخ إمنا يلزم إن لو كان ما قيل بوجوبه رافعا ملقتضى النص الوارد باملشروط وليس كذلك 
  فإن مقتضاه وجوبه ووجوبه باق حباله 

  وجواب الثاين أنه مبين على القول بأن كل واجب ال يقدر بقدر حمدود 
وجوب لكون نسبة الكل إىل الوجوب نسبة واحدة أو فالزيادة على أقل ما ينطلق عليه االسم هل توصف بال

  الواجب أقل ما ينطلق عليه االسم والزيادة ندب 
  فمن ذهب إىل القول األول قال كل ما يأيت به من ذلك فهو واجب 

  واألصح 

ة من إمنا هو القول الثاين وهو أن الواجب أقل ما ينطلق عليه االسم إذ هو مكتفي به من غري لوم على ترك الزياد
  غري بدل وهو مقدور 



  وجواب الثالث مبنع ما ذكروه 
  وجواب الرابع بأن الوجوب إمنا يتحقق بالنسبة إىل العاجز عن اإلتيان باملشروط دون الشرط ال القادر 

  الفصل الثاين يف احملظور وقد يطلق يف اللغة على ما كثرت آفاته ومنه يقال لنب حمظور أي كثري اآلفة 
املنع والقطع ومنه قوهلم حظرت عليه كذا أي منعته منه ومنه احلظرية للبقعة املنقطعة تأيت إليها  وقد يطلق مبعىن

  املواشي 
  وأما يف الشرع فقد قيل فيه ضد ما قيل يف الواجب من احلدود املزيفة السابق ذكرها 

  وال خيفى وجه الكالم عليها 
  بوجه ما من حيث هو فعل له واحلق فيه أن يقال هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا 

  فالقيد األول فاصل له عن الواجب واملندوب وسائر األحكام والثاين فاصل له عن املخري كما ذكرناه يف الواجب 
والثالث فاصل له عن املباح الذي يستلزم فعله ترك واجب فإنه يذم عليه لكن ال من جهة فعله بل ملا لزمه من ترك 

  لشارع مبا فعله سبب للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعله الواجب واحلظر فهو خطاب ا
  ومن أمسائه أنه حمرم ومعصية وذنب 

  وإذا عرف 

معىن احملظور فال بد من ذكر ما خيتص به من املسائل وهي ثالث مسائل املسألة األوىل جيوز أن يكون احملرم أحد 
  ورود النهي بقوله ال تكلم زيدا أو عمرا أمرين ال بعينه عندنا خالفا للمعتزلة وذلك ألنه ال مانع من 

  وقد حرمت عليك كالم أحدمها ال بعينه ولست أحرم عليك اجلميع وال واحدا بعينه 
  فهذا الورود كان معقوال غري ممتنع 

وال شك أنه إذا كان كذلك فليس احملرم جمموع كالميهما وال كالم أحدمها على التعيني لتصرحيه بنقيضه فلم يبق 
  يكون احملرم أحدمها ال بعينه إال أن 

  ومنهج اخلصم يف االعتراض ومنهجنا يف اجلواب فكما سبق يف الواجب املخري وال خيفى وجهه 
ولكن رمبا تشبث اخلصوم هاهنا بقوهلم إن حرف أو إذا ورد يف النهي اقتضى اجلمع دون التخيري ودليله قوله تعاىل 

فإن املراد به إمنا هو النهي عن الطاعة لكل واحد منهما ال )  ٢٤نسان اإل)  ٧٦( } وال تطع منهم آمثا أو كفورا { 
  النهي عن أحدمها 

وجوابه أن يقال مقتضى اآلية إمنا هو التخيري وحترمي أحد األمرين ال بعينه واجلمع يف التحرمي هاهنا إمنا كان مستفادا 
  لدليل من دليل آخر وجيب أن يكون كذلك مجعا بني اآلية وما ذكرناه من ا

  املسألة الثانية اتفق العقالء على استحالة اجلمع بني احلظر والوجوب

  يف فعل واحد 

  من جهة واحدة لتقابل حديهما كما سبق تعريفه إال على رأي من جيوز التكليف باحملال 
والسجود وإمنا اخلالف يف أنه هل جيوز انقسام النوع الواحد من األفعال إىل واجب وحرام كالسجود هللا تعاىل 

للصنم وأن يكون الفعل الواحد بالشخص واجبا حراما من جهتني كوجوب الفعل املعني الواقع يف الدار املغصوبة 



  من حيث هو صالة وحترميه من حيث هو غصب شاغل مللك الغري فذلك مما جوزه أصحابنا مطلقا وأكثر الفقهاء 
ع واحد وهو مأمور به هللا تعاىل فال يكون حراما وال وخالف يف الصورة األوىل بعض املعتزلة وقالوا السجود نو

منهيا بالنسبة إىل الصنم من حيث هو سجود وإال كان الشيء الواحد مأمورا منهيا وذلك حمال وإمنا احملرم املنهي 
  قصد تعظيم الصنم وهو غري السجود 

  ة وخالف يف الصورة الثانية اجلبائي وابنه وأمحد بن حنبل وأهل الظاهر والزيدي
  وقيل إنه رواية عن مالك 

وقالوا الصالة يف الدار املغصوبة غري واجبة وال صحيحة وال يسقط هبا الفرض وال عندها ووافقهم على ذلك 
  القاضي أبو بكر إال يف سقوط الفرض فإنه قال يسقط الفرض عندها ال هبا مصريا 

يس من فعله واألفعال املوجودة من املصلي يف الدار منهم إىل أن الوجوب والتحرمي إمنا يتعلق بفعل امللكف ال مبا ل
املغصوبة أفعال اختيارية حمرمة عليه وهو عاص هبا مأثوم بفعلها وليس له من األفعال غري ما صدر عنه فال يتصور أن 

  تكون واجبة طاعة وال مثابا عليها متقربا هبا إىل اهللا تعاىل 
طاعة وال مثابا عليها وال متقربا هبا مع أن التقرب شرط يف صحة ألن احلرام ال يكون واجبا واملعصية ال تكون 

  الصالة واحلق يف ذلك ما قاله األصحاب 
  أما يف الصورة األوىل فلضرورة التغاير بالشخصية بني السجود هللا تعاىل والسجود للصنم 
السجود مأمور به هللا تعاىل  وال يلزم من حترمي أحد السجودين حترمي اآلخر وال من الوجوب الوجوب وما قيل من أن

فإن أريد به السجود من حيث هو كذلك فهو غري مسلم بل السجود املقيد بقصد تعظيم الرب تعاىل دون ما قصد 
  به تعظيم الصنم 

ولو كان كما ذكروه )  ٤١فصلت )  ٣٧( } ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا هللا { وهلذا قال اهللا تعاىل 
  ه منهيا عنه وهو حمال لكان عني املأمور ب

  وأما يف الصورة الثانية فلضرورة تغاير الفعل احملكوم عليه باعتبار اختالف جهتيه من الغصب والصالة 
وذلك ألن التغاير بني الشيئني كما أنه قد يقع بتعدد النوع تارة كاإلنسان والفرس وبتعدد الشخص تارة كزيد 

  وعمرو 
احملكوم عليه شخصا بسبب اختالف صفاته بأن يكون احملكوم عليه بأحد احلكمني  فقد يقع التغاير مع احتاد املوضوع

املتقابلني هو اهليئة االجتماعية من ذاته وإحدى صفتيه واحملكوم عليه باحلكم اآلخر باهليئة االجتماعية والصفة 
  األخرى كاحلكم على زيد بكونه 

  لتقابل بني احلكمني واملنع منهما مذموما لفسقه ومشكورا لكرمه وذلك مما ال يتحقق معه ا
  وقوهلم إن الفعل املوجود منه يف الدار املغصوبة متحد وهو حرام فال يكون واجبا 

  قلنا احملكوم عليه باحلرمة ذات الفعل من حيث هو فعل أو من جهة كونه غصبا األول غري مسلم 
  ة ضرورة االختالف كما سبق والثاين فال يلزم منه امتناع احلكم عليه بالوجوب من جهة كونه صال

فإن قيل متعلق الوجوب إما أن يكون هو متعلق احلرمة أو هو مغاير له واألول يلزم منه التكليف مبا ال يطاق 
  واخلصم ال يقول بذلك فيما حنن فيه سواء قيل بإحالته أو جبوازه 

 جائز أن يقال بالثاين فإن الغصب والثاين إما أن يكون متعلق الوجوب والتحرمي متالزمني أو غري متالزمني ال



  والصالة وإن انفك أحدمها عن اآلخر يف غري مسألة النزاع فهما متالزمان يف مسألة النزاع 
  فلم يبق غري التالزم وعند ذلك فالواجب متوقف على فعل احملرم وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب 

  ال يطاق فاحملرم الذي ذكرمتوه يكون واجبا وهو تكليف مبا 
وأيضا فإن احلركات املخصوصة يف الصالة والسكنات داخلة يف مفهومها واحلركات والسكنات تشغل احليز إذ 
  احلركة عبارة عن شغل اجلوهر للحيز بعد أن كان يف غريه والسكون شغل اجلوهر للحيز أكثر من زمان واحد 

م الصالة فكان داخال يف مفهوم الصالة ألن جزء فشغل احليز داخل يف مفهوم احلركة والسكون الداخلني يف مفهو
  اجلزء جزء وشغل احليز فيما حنن فيه حرام 

  فالصالة اليت جزءها حرام ال تكون واجبة ألن وجوهبا إما أن يستلزم إجياب مجيع أجزائها أو ال يستلزم 
  واألول يلزم منه إجياب ما كان من أجزائها حمرما وهو تكليف مبا ال يطاق 

يلزم منه أن يكون الواجب بعض أجزاء الصالة ال نفس الصالة ألن مفهوم اجلزء مغاير ملفهوم الكل وذلك  والثاين
  حمال 

  قلنا أما اإلشكال األول فيلزم عليه ما لو قال السيد لعبده أوجبت عليك 

نه إذا سكن خياطة هذا الثوب وحرمت عليك السكن يف هذا الدار فإن فعلت هذا أثبتك وإن فعلت هذا عاقبتك فإ
الدار وخاط الثوب فإنه يصح أن يقال فعل الواجب واحملرم وحيسن من السيد ثوابه له على الطاعة وعقابه له على 

  املعصية إمجاعا 
  وعند ذلك فكل ما أوردوه من التقسيم فهو بعينه وارد هاهنا 

وليس كذلك فيما فرض من وذلك أن يقال متعلق الوجوب إن كان هو متعلق احلرمة فهو تكليف مبا ال يطاق 
الصورة وإن تغايرا فهما يف الصورة املفروضة متالزمان وإن جاز انفكاكهما حسبما قيل يف الصالة يف الدار 

  املغصوبة 
  فالواجب متوقف على احملرم فيلزم أن يكون واجبا ال حمرما ملا قيل 

  ورة هو اجلواب يف صورة حمل النزاع وقد قيل باجلمع بني الواجب واحملرم فيها فما هو اجلواب يف هذه الص
على هذا فقد اندفع اإلشكال الثاين أيضا من حيث إن شغل احليز داخل يف مفهوم احلركات املخصوصة الداخلة يف 

  مفهوم اخلياطة 
وشغل احليز بالسكن حمرم على ما قيل يف صورة حمل النزاع من غري فرق واجلواب يكون مشتركا كيف وإن إمجاع 

وهلم جرا منعقد على الكف عن أمر الظلمة بقضاء الصلوات املؤدات يف الدور املغصوبة مع كثرة  سلف األمة
وقوع ذلك منهم ولو مل تكن صحيحة مع وجوهبا عليهم لبقي الوجوب مستمرا وامتنع على األمة عدم اإلنكار 

  ه عادة وهو الزم على املعتزلة وأمحد بن حنبل حيث اعترفوا ببقاء الفرض وعدم سقوط
وأما القاضي أبو بكر فإنه قال إن الفرض يسقط عندها ال هبا مجعا بني اإلمجاع على عدم النكري على ترك القضاء 

  وبني ما ظنه دليال على امتناع صحة الصالة 
  وقد بينا إبطال مستنده 

  املسألة الثالثة مذهب الشافعي أن احملرم بوصفه مضاد لوجوب أصله



  خالفا أليب حنيفة 
  ملسألة ما إذا أوجب الصوم وحرم إيقاعه يف يوم العيد وصورة ا

  وعلى هذا النحو فالشافعي اعتقد أن احملرم هو الصوم الواقع وأحلقه باحملرم باعتبار أصله 

  فكان حترميه مضادا لوجوبه 
غريه وحيث قضى وأبو حنيفة اعتقد أن احملرم نفس الوقوع ال الواقع ومها غريان فال تضاد إحلاقا له باحملرم باعتبار 

بتحرمي صالة احملدث وبطالهنا إمنا كان لفوات شرطها من الطهارة ال للنهي عن إيقاعها مع احلدث خبالف الطواف 
  حيث ال يقم الدليل عنده على اشتراط الطهارة فيه 

ث إن اللغوي وباجلملة فاملسألة اجتهادية ظنية ال حظ هلا من اليقني وإن كان األشبه إمنا هو مذهب الشافعي من حي
ال يفرق عند مساعه لقول القائل حرمت عليك الصوم يف هذا اليوم مع كونه موجبا لتحرمي الصوم وبني قوله حرمت 

  عليك إيقاع الصوم يف هذا اليوم من جهة أنه ال معىن إليقاع الصوم يف اليوم سوى فعل الصوم يف اليوم 
  ه ال حمالة فإذا كان فعل الصوم فيه حمرما كان ذلك مضادا لوجوب

فإن قيل لو كان حترمي إيقاع الفعل يف الوقت حترميا للفعل الواقع لزم أن يكون حترمي إيقاع الطالق يف زمن احليض 
حترميا لنفس الطالق ولو كان الطالق نفسه حمرما ملا كان معتربا وكذلك وقوع الصلوات يف األوقات واألماكن 

  املنهي عن إيقاعها فيها 
يف زمن احليض إمنا قضى الشافعي بصحته لظهور صرف التحرمي عنده عن أصل الطالق وصفته إىل  قلنا أما الطالق

  أمر خارج وهو ما يفضي إليه من تطويل العدة لدليل دل عليه 
  وأما الصلوات يف األوقات واألماكن املنهي عنها فقد منع بعض أصحابنا صحتها يف األوقات دون األماكن 

هي فيها عن الصوم وصفته إىل أمر خارج لدليل دل عليه أيضا خبالف ما حنن فيه حىت لو ومن عمم اعتقد صرف الن
  قام الدليل فيه على ترك الظاهر لترك 

الفصل الثالث يف حتقيق معىن املندوب وما يتعلق به من املسائل واملندوب يف اللغة مأخوذ من الندب وهو الدعاء إىل 
وأما يف الشرع فقد قيل ) ن أخاهم حني يندهبم يف النائبات على ما قال برهانا ال يسألو( أمر مهم ومنه قول الشاعر 
  هو ما فعله خري من تركه 

ويبطل باألكل قبل ورود الشرع فإنه خري من تركه ملا فيه من اللذة واستبقاء املهجة وليس مندوبا وقيل هو ما ميدح 
  ا كذلك وليست مندوبة على فعله وال يذم على تركه ويبطل بأفعال اهللا تعاىل فإهن

  فالواجب أن يقال هو املطلوب فعله شرعا من غري ذم على تركه مطلقا 
  احتراز عن احلرام واملكروه واملباح وغريه من األحكام الثابتة خبطاب الوضع واألخبار ) فاملطلوب فعله ( 
  احتراز عن الواجب املخري واملوسع يف أول الوقت ) نفي الذم ( و 

ىن املندوب ففيه مسألتان املسألة األوىل ذهب القاضي أبو بكر ومجاعة من أصحابنا إىل أن املندوب وإذا عرف مع
  مأمور به 

  خالفا للكرخي وأيب بكر الرازي من أصحاب أيب حنيفة 
احتج املثبتون بأن فعل املندوب يسمى طاعة باالتفاق وليس ذلك لذات الفعل املندوب إليه وخصوص نفسه وإال 



بتقدير ورود النهي عنه وال لصفة من الصفات اليت يشاركه فيها غريه من احلوادث وإال كان كل حادث  كان طاعة
طاعة وال لكونه مرادا هللا تعاىل وإال كان كل مراد الوقوع طاعة وليس كذلك وال لكونه مثابا عليه فإنه ال خيرج 

نه لو ورد فيه وعد لتحقق الستحالة اخللف يف عن كونه طاعة وإن مل يثب عليه وال لكونه موعودا بالثواب عليه أل
  خرب الشارع والثواب غري الزم له باإلمجاع واألصل عدم ما سوى ذلك 

فتعني أن يكون طاعة ملا فيه من امتثال األمر فإن امتثال األمر يسمى طاعة وهلذا يقال فالن مطاع األمر ومنه قول 
كيف وقد شاع وذاع إطالق أهل األدب ) املأمور يف كل أمركا  ولو كنت ذا أمر مطاع ملا بدا توان من( الشاعر 

  قوهلم بانقسام األمر إىل أمر إجياب وأمر ندب 
فإن قيل أمكن أن يكون طاعة لكون مقتضى ومطلوبا ممن له الطلب واالقتضاء وال يلزم أن يكون ذلك لكونه 

  مأمورا 
  ه مأمورا مث لو كان فعله طاعة لكونه مأمورا لكان تركه معصية لكون

  ولذلك يقال أمر فعصى 
  وليس كذلك باإلمجاع ) أمرتك أمرا جازما فعصيتين ( ومنه قول الشاعر 

ويدل على أنه غري مأمور قوله عليه السالم لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة وقوله عليه 
ل اهللا فقال ال إمنا أنا شافع نفى األمر يف السالم لربيرة وقد عتقت حتت عبد لو راجعتيه فقالت بأمرك يا رسو

  الصورتني مع أن الفعل فيهما مندوب 
  فدل على أن املندوب ليس مأمورا 

  قلنا أما االقتضاء والطلب فهو األمر عندنا على ما يأيت فتسليمه تسليم حملل النزاع 

  قوهلم ال يسمى تاركه عاصيا 
  إلجياب وال مبخالفة مطلق أمر قلنا ألن العصيان اسم ذم خمتص مبخالفة أمر ا

  وجيب أن يكون كذلك مجعا بني ما ذكروه من اإلطالق وما ذكرناه من الدليل 
  وملثل هذا جيب محل احلديثني على أمر اإلجياب دون الندب 

  وخيص احلديث األول أنه قيده باملشقة وهي ال تكون يف غري أمر اإلجياب 
عتبارات السابق ذكرها يف مسألة التحسني والتقبيح وهل هو داخل يف وإذا ثبت كونه مأمورا فهو حسن جبميع اال

  مسمى الواجب فالكالم فيه على ما سيأيت يف اجلائز نفيا وإثباتا 

  املسألة الثانية اختلف أصحابنا يف املندوب

  هل هو من أحكام التكاليف فأثبته األستاذ أبو إسحاق ونفاه األكثرون وهو احلق 
يف إمنا يكون مبا فيه كلفة ومشقة واملندوب مساو للمباح يف التخيري بني الفعل والترك من غري وحجة ذلك أن التكل

  حرج مع زيادة الثواب على الفعل 
  واملباح ليس من أحكام التكليف على ما يأيت فاملندوب أوىل 

خيلو عن كلفة ومشقة فإنه نعم إن قيل إنه تكليفي باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوبا فال حرج فإن قيل املندوب ال 
سبب للثواب فإن فعله رغبة يف الثواب ففعله مشق كفعل الواجب وإن تركه شق عليه ما فاته من الثواب اجلزيل 



  بفعله ورمبا كان ذلك أشق عليه من الفعل خبالف ترك املباح 
نه إن أتى بالفعل رغبة يف قلنا يلزم عليه أن يكون حكم الشارع على الفعل بكونه سببا للثواب حكما تكليفيا أل

  الثواب الذي هو مسببه فهو مشق وإن تركه شق عليه ما فاته من الثواب 
  وهو خالف اإلمجاع 

الفصل الرابع يف املكروه املكروه يف اللغة مأخوذ من الكريهة وهي الشدة يف احلرب ومنه قوهلم مجل كره أي شديد 
  الرأس ويف معىن ذلك الكراهة والكراهية 

 الشرع فقد يطلق ويراد به احلرام وقد يراد به ترك ما مصلحته راجحة وإن مل يكن منهيا عنه كترك وأما يف
  املندوبات 

  وقد يراد به ما هني عنه هني تنزيه ال حترمي كالصالة يف األوقات واألماكن املخصوصة 
  وقد يراد به ما يف القلب منه حزازة 

  وإن كان غالب الظن حله كأكل حلم الضبع 
  على هذا فمن نظر إىل االعتبار األول حده حبد احلرام كما سبق و

  ومن نظر إىل االعتبار الثاين حده بترك األوىل 
  ومن نظر إىل االعتبار الثالث جده باملنهي الذي ال ذم على فعله 

  ومن نظر إىل االعتبار الرابع حده بأنه الذي فيه شبهة وتردد 
كونه منهيا عنه ويف كونه من أحكام التكاليف فعلى حنو ما سبق يف املندوب وإذا عرف معىن املكروه فاخلالف يف 

  وال خيفى وجه الكالم يف الطرفني تزييفا واختيارا 

  الفصل اخلامس يف املباح وما يتعلق به من املسائل أما املباح فهو يف اللغة مشتق من اإلباحة وهي اإلظهار واإلعالن 
  ومنه يقال باح بسره إذا أظهره 

  وقد يرد أيضا مبعىن اإلطالق واإلذن ومنه يقال أحبته كذا أي أطلقته فيه وأذنت له 
  وأما يف الشرع فقد قال قوم هو ما خري املرء فيه بني فعله وتركه شرعا 

  وهو منقوض خبصال الكفارة املخرية 
  باحة بل واجبة فإنه ما من خصلة منها إال واملكفر خمري بني فعلها وتركها وبتقدير فعلها ال تكون م

  وكذلك الصالة يف أول وقتها املوسع خمري بني فعلها وتركها مع العزم وليست مباحة بل واجبة 
وقال قوم هو ما استوى جانباه يف عدم الثواب والعقاب وهو منتقض بأفعال اهللا تعاىل فإهنا كذلك وليست متصفة 

  بكوهنا مباحة 
ال ضرر عليه يف فعله وال تركه وال نفع له يف اآلخرة وهو غري جامع ومنهم من قال هو ما أعلم فاعله أو دل أنه 

  ألنه خيرج منه الفعل الذي خري الشارع فيه بني الفعل والترك مع إعالم فاعله أو داللة الدليل السمعي على 

  استواء فعله يف املصلحة واملفسدة دنيا وأخرى فإنه مباح وإن اشتمل فعله وتركه على الضرر 
يف ذلك أن يقال هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيري فيه بني الفعل والترك من غري واألقرب 

  بدل 



  فالقيد األول فاصل له عن فعل اهللا تعاىل والثاين عن الواجب املوسع يف أول الوقت والواجب املخري 
ى أن اإلباحة من األحكام الشرعية خالفا وإذا عرف معىن املباح ففيه مخس مسائل املسألة األوىل اتفق املسلمون عل

  لبعض املعتزلة مصريا منه إىل أن املباح ال معىن له سوى ما انتفى احلرج عن فعله وتركه 
  وذلك ثابت قبل ورود الشرع وهو مستمر بعده فال يكون حكما شرعيا 

ة الشرعية خطاب الشارع بالتخيري وحنن ال ننكر أن انتفاء احلرج عن الفعل والترك ليس بإباحة شرعية وإمنا اإلباح
  على ما قررناه 

  وذلك غري ثابت قبل ورود الشرع 
  وال خيفى الفرق بني القسمني 

  فإذا ما أثبتناه من اإلباحة الشرعية مل يتعرض لنفيها وما نفي غري ما أثبتناه 

  املسألة الثانية اتفق الفقهاء واألصوليون قاطبة على أن املباح

ا للكعيب وأتباعه من املعتزلة يف قوهلم إنه ال مباح يف الشرع بل كل فعل يفرض فو واجب مأمور غري مأمور به خالف
  به 

احتج من قال إنه غري مأمور به أن األمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك وهو غري متصور يف املباح ملا سبق 
  إباحة وغري ذلك يف حتديده وألن األمة جممعة على انقسام األحكام إىل وجوب وندب و

  فمنكر املباح يكون خارقا لإلمجاع 
وحجة الكعيب أنه ما من فعل يوصف بكونه مباحا إال ويتحقق بالتلبس به ترك حرام ما وترك احلرام واجب وال يتم 

  تركه دون التلبس بضد من أضداده وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ملا سبق 
ن قال جيب محله على ذات الفعل مع قطع النظر عن تعلق األمر به لسبب توقف مث اعتذر عن اإلمجاع احملتج به بأ

  ترك احلرام عليه 
  فإنه إذ ذاك ال يكون مأمورا به ضرورة اجلمع بني األدلة بأقصى اإلمكان 

 وقد اعترض عليه من ال يعلم عور كالمه بأنه وإن كان ترك احلرام واجبا فاملباح ليس هو نفس ترك احلرام بل شيء
  يترك به احلرام مع إمكان حتقق ترك احلرام بغريه فال يلزم أن يكون واجبا وهو غري سديد 

  فإنه إذا ثبت أن ترك احلرام واجب وأنه ال يتم بدون التلبس بضد من أضداده 
  وقد تقرر أن ما ال يتم الواحب دونه فهو واجب 

  معني قبل تعيني املكلف له  فالتلبس بضد من أضداده واجب غايته أن الواجب من األضداد غري
ولكن ال خالف يف وجوبه بعد التعيني وال خالص عنه إال مبنع وجوب ما ال يتم الواجب إال به وفيه خرق القاعدة 

  املمهدة على أصول األصحاب 
جبا وغاية ما ألزم عليه أنه لو كان األمر على ما ذكرت لكان املندوب بل احملرم إذا ترك به حمرم آخر أن يكون وا

وكان جيب أن تكون الصالة حراما على هذه القاعدة عندما إذا ترك هبا واجبا آخر وهو حمال فكان جوابه أنه ال 
مانع من احلكم على الفعل الواحد بالوجوب والتحرمي بالنظر إىل جهتني خمتلفتني كما يف الصالة يف الدار املغصوبة 



  وحنوه 
  غاية الغوص واإلشكال وعسى أن يكون عند غريي حله  وباجلملة وإن استبعده من استبعده فهو يف

  املسألة الثالثة اختلفوا يف املباح

  هل هو داخل يف مسمى الواجب أم ال وحجة من قال بالدخول أن املباح ما ال حرج على فعله 
  وهذا املعىن متحقق يف الواجب والزيادة اىل اختص هبا الواجب غري نافية لالشتراك فيما قيل 

ن قال بالتباين أن املباح ما خري فيه بني الفعل والترك بالقيود املذكورة وهو غري متحقق يف الواجب وهو وحجة م
  احلق 

فإن قيل العادة مطردة بإطالق اجلائز على الصالة الواجبة والصوم الواجب يف قوهلم صالة جائزة وصوم جائز ولو مل 
  الشتراك وإما التجوز هو خالف األصل يكن مفهوم اجلائز متحققا يف الواجب لزم منه إما ا

  قلنا ولو كان إطالقه عليه حقيقة فال مشترك بينهما سوى نفي احلرج عن الفعل بدليل البحث والسري 
فلو كان ذلك هو املسمى حقيقة فالعادة أيضا مطردة بإطالق اجلائز على ما انتفى احلرج عن تركه وهلذا يقال احملرم 

  جائز الترك 
  اجلائز أوال غري متحقق هاهنا وما هو مسمى 

  ويلزم من ذلك أن يكون إطالق اسم اجلائز على ترك احملرم جمازا أو مشتركا وهو خالف األصل 
وليس أحد األمرين أوىل من اآلخر بل احتمال التجوز فيما ذكرناه أوىل ملا فيه من موافقة اإلطالق يف قوهلم هذا 

  واجب وليس جبائز 
  ة لفظية وهي يف حمل االجتهاد وعلى كل تقدير فاملسأل

  املسألة الرابعة اختلفوا يف املباح

  هل هو داخل حتت التكليف 
  واتفاق مجهور من العلماء على النفي خالفا لالستاذ أيب إسحاق اإلسفرايين 

  واحلق أن اخلالف يف هذه املسألة لفظي 
  فإن النايف يقول إن التكليف إمنا يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة 

  منه قوهلم كلفتك عظيما أي محلتك ما و

  فيه كلفة ومشقة 
  وال طلب يف املباح وال كلفة لكونه خمريا بني الفعل والترك 

  ومن أثبت ذلك مل يثبته بالنسبة إىل أصل الفعل بل بالنسبة إىل وجوب اعتقاد كونه مباحا 
  والوجوب من خطاب التكليف فما التقيا على حمز واحد 

  اختلفوا يف املباحاملسألة اخلامسة 



هل هو حسن أم ال واحلق امتناع النفي واإلثبات يف ذلك مطلقا بل الواجب أن يقال إنه حسن باعتبار أن لفاعله أن 
  يفعله شرعا أو باعتبار موافقته للغرض 

  وليس حسنا باعتبار أنه مأمور بالثناء على فاعله على ما تقرر يف مسألة التحسني والتقبيح 

يف األحكام الثابتة خبطاب الوضع واألخبار وهي على أصناف الصنف األول احلكم على الوصف  الفصل السادس
بكونه سببا والسبب يف اللغة عبارة عما ميكن التوصل به إىل مقصود ما ومنه مسي احلبل سببا والطريق سببا إلمكان 

  التوصل هبما إىل املقصود 
  يف اللغة  وإطالقه يف اصطالح املتشرعني على بعض مسمياته

  وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا حلكم شرعي 
وال خيفى ما فيه من االحتراز وهو منقسم إىل ما ال يستلزم يف تعريفة للحكم حكمة باعثة عليه كجعل زوال 

ويف )  ٧٨راء اإلس)  ١٧( } أقم الصالة لدلوك الشمس { الشمس أمارة معرفة لوجوب الصالة يف قوله تعاىل 
قوله عليه السالم إذا زالت الشمس فصلوا وكجعل طلوع هالل رمضان أمارة على وجوب صوم رمضان بقوله 

وقوله عليه السالم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )  ١٨٥البقرة )  ٢( } فمن شهد منكم الشهر فليصمه { تعاىل 
املسبب كالشدة املطربة املعرفة لتحرمي شرب النبيذ ال  وحنوه وإىل ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع احلكم

  لتحرمي شرب اخلمر يف األصل املقيس عليه 
  فإن حترمي شرب اخلمر معروف بالنص أو اإلمجاع ال بالشدة 

  املطربة 
  وألهنا لو كانت معرفة له فهي ال يعرف كوهنا علة باالستنباط 

  إال بعد معرفة احلكم يف األصل 
   وذلك دور ممتنع

  وعلى هذا فاحلكم الشرعي ليس هو نفس الوصف احملكوم عليه بالسببية بل حكم الشرع عليه بالسببية 
وعلى هذا فكل واقعة عرف احلكم فيها بالسبب ال بدليل آخر من األدلة السمعية فلله تعاىل فيها حكمان أحدمها 

للحكم وفائدة نصبه سببا معرفا للحكم  احلكم املعرف بالسبب واآلخر السببية احملكوم هبا على الوصف املعرف
عسر وقوف املكلفني على خطاب الشرع يف كل واقعة من الوقائع بعد انقطاع الوحي حذرا من تعطيل أكثر 

  الوقائع عن األحكام الشرعية 
وسواء كان السبب مما يتكرر بتكرره احلكم كما ذكرناه من زوال الشمس وطلوع اهلالل وغريه من أسباب 

والعقوبات واملعامالت أو غري متكرر به كاالستطاعة يف احلج وحنوه وسواء كان وصفا وجوديا أو عدميا  الضمانات
  شرعيا أو غري شرعي ما يأيت حتقيقه يف القياس 

وإذا أطلق على السبب أنه موجب للحكم فليس معناه أنه يوجبه لذاته وصفة نفسه وإال كان موجبا له قبل ورود 
  نه معرف للحكم ال غري كما ذكرناه يف حتديده الشرع وإمنا معناه أ

  فإن قيل لو كانت السببية حكما شرعيا الفتقرت يف معرفتها إىل سبب آخر يعرفها 
  ويلزم من ذلك إما الدور إن افتقر كل واحد من السببني إىل اآلخر وإما التسلسل وهو حمال 

  ئدة وأيضا فإن الوصف املعرف للحكم إما يعرفة بنفسه أو بصفة زا



  فإن كان األول لزم أن يكون معرفا له قبل ورود الشرع وهو حمال 
  وإن كان بصفة زائدة عليه فالكالم يف تلك الصفة كالكالم يف األول وهو تسلسل ممتنع 

وأيضا فإن الطريق إىل معرفة كون الوصف سببا للحكم إمنا هو ما يستلزمه من احلكمة املستدعية للحكم من جلب 
  مفسدة  مصلحة أو دفع

  وذلك ممتنع لوجهني األول أنه لو كانت احلكمة معرفة حلكم السببية ألمكن 

  تعريف احلكم املسبب هبا من غري حاجة إىل توسط الوصف 
  وليس كذلك باإلمجاع 

  الثاين أن احلكمة إما أن تكون قدمية أو حادثة 
  فإن كان األول لزم من قدمها قدم موجبها وهو معرفة السببية 

  ن الثاين فال بد هلا من معرف آخر خلفائها وإن كا
  والتقسيم يف ذلك املعرف عائد بعينه 

قلنا معرفة السببية مستندة إىل اخلطاب أو إىل احلكمة املالزمة للوصف مع اقتران احلكم هبا يف صورة فال تستدعي 
  الثاين أيضا سببا آخر يعرفها حىت يلزم الدور أو التسلسل ومبا ذكرناه هاهنا يكون دفع إشكال 

وأما الوجه األول من اإلشكال الثالث فالوجه يف دفعه أن احلكمة املعرفة للسببية ليس مطلق حكمة بل احلكمة 
املضبوطة بالوصف املقترن باحلكم فال تكون مبجردها معرفة للحكم فإهنا إذا كانت خفية غري مضبوطة بنفسها وال 

ا لعدم الوقوف على ما به التعريف الضطراهبا واختالفها باختالف مبلزومها من الوصف فال ميكن تعريف احلكم هب
األشخاص واألحوال واألزمان وما هذا شأنه فدأب الشارع فيه رد الناس إىل املظان الظاهرة املنضبطة املستلزمة 

  الحتمال احلكمة دفعا للعسر واحلرج عنهم 
كانت مضبوطة بالوصف فهي معروفة بنفسها غري مفتقرة  وأما الوجه الثاين منه فالوجه يف دفعه أن يقال احلكمة إذا

إىل معرف آخر وال يلزم من تقدمها على ورود الشرع أن تكون معرفة للسببية لتوقف ذلك على اعتبارها يف 
  الشرع وال اعتبار هلا قبل ورود الشرع 

  ه أم ال وإذا عرف معىن السبب شرعا فلو ختلف احلكم عنه يف صورة من الصور فهل تبطل سببيت
  فسيأيت الكالم عليه يف مسألة ختصيص العلة فيما بعد 

  الصنف الثاين احلكم على الوصف بكونه مانعا 
  واملانع منقسم إىل مانع احلكم ومانع السبب 

أما مانع احلكم فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم حلكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء 
  باب القصاص مع القتل العمد العدوان  حكمة السبب كاألبوة يف

  وأما مانع السبب فهو كل وصف خيل وجوده حبكمة السبب يقينا كالدين يف باب الزكاة مع ملك النصاب 
  الصنف الثالث الشرط 

والشرط ما كان عدمه خمال حبكمة السبب فهو شرط السبب كالقدرة على التسليم يف باب البيع وما كان عدمه 
مة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب فهو شرط احلكم كعدم الطهارة يف مشتمال على حك

الصالة مع اإلتيان مبسمى الصالة واحلكم الشرعي يف ذلك إمنا هو قضاء الشارع على الوصف بكونه مانعا أو 



  شرطا ال نفس الوصف احملكوم عليه 
  يف دفعها ما سبق وقد يرد هاهنا من اإلشكاالت ما وردت على السبب والوجه 

  الصنف الرابع احلكم بالصحة 
وهي يف اللغة مقابل للسقم وهو املرض وأما يف الشرع فقد تطلق الصحة على العبادات تارة وعلى عقود املعامالت 

  تارة 
  أما يف العبادات فعند املتكلم الصحة عبارة عن موافقة أمر الشارع وجب القضاء أو مل جيب 

بارة عن سقوط القضاء بالفعل فمن صلى وهو يظن أنه متطهر وتبني أنه مل يكن متطهرا وعند الفقهاء الصحة ع
فصالته صحيحة عند املتكلم ملوافقة أمر الشارع بالصالة على حسب حاله وغري صحيحة عند الفقهاء لكوهنا غري 

  مسقطة للقضاء 

  ه وأما يف عقود املعامالت فمعىن صحة العقد ترتب مثرته املطلوبة منه علي
  ولو قيل للعبادة صحيحة هبذا التفسري فال حرج 

  ومن فسر صحة العقد بإذن الشارع يف االنتفاع باملعقود عليه فهو فاسد 
فإن البيع بشرط اخليار صحيح باإلمجاع وإن مل يتحقق إذن الشارع باالنتفاع بتقدير الفسخ قبل انقضاء املدة مع أنه 

  ريها من العبادات ال يطرد هذا التفسري يف صحة الصالة وغ
  وإن صح فالنزاع يف أمر لفظي وال بأس بتفسري كون العبادة جمزية بكوهنا مسقطة لوجوب القضاء 

وحيث مل تكن متصفة بكوهنا جمزية عند أدائها مع اختالل شرطها وسقوط القضاء باملوت إمنا كان ألنه مل يسقط 
  القضاء بفعلها بل باملوت 

  ن الصنف اخلامس احلكم بالبطال
  وهو نقيض الصحة بكل اعتبار من االعتبارات السابقة 

وأما الفاسد فمرادف للباطل عندنا وهو عند أيب حنيفة قسم ثالث مغاير للصحيح والباطل وهو ما كان مشروعا 
  بأصله ممنوعا بوصفه كبيع مال الربا جبنسه متفاضال وحنوه 

  وسيأيت حتقيق ذلك يف املناهي 
  الرخصة الصنف السادس العزمية و

فنسي ومل جند له { أما العزمية ففي اللغة الرقية وهي مأخوذة من عقد القلب املؤكد على أمر ما ومنه قوله تعاىل 
  أي قصدا مؤكدا )  ١١٥طه )  ٢٠( } عزما 

  ومنه مسي بعض الرسل ألو العزم لتأكد قصدهم يف إظهار احلق 
  عاىل كالعبادات اخلمس وحنوها وأما يف الشرع فعبارة عما لزم العباد بإلزام اهللا ت

  وأما الرخصة يف اللغة بتسكني اخلاء فعبارة عن التيسري والتسهيل 

  ومنه يقال رخص السعر 
  إذا تيسر وسهل 

  وبفتح اخلاء عبارة عن األخذ بالرخص 
  وأما يف الشرع فقد قيل الرخصة ما أبيح فعله مع كونه حراما وهو تناقض ظاهر 



ه حراما وهو مع ما فيه من تعريف الرخصة بالترخيص املشتق من الرخصة غري خارج وقيل ما رخص فيه مع كون
  عن اإلباحة 

  فكان يف معىن األول 
  وقال أصحابنا الرخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب احملرم وهو غري جامع 

 من الرباعية يف فإن الرخصة كما قد تكون بالفعل قد تكون بترك الفعل كإسقاط وجوب صوم رمضان والركعتني
  السفر 

  فكان من الواجب أن يقال الرخصة ما شرع من األحكام لعذر إىل آخر احلد املذكور حىت يعم النفي واإلثبات 
  مث العذر املرخص ال خيلو إما أن يكون راجحا على احملرم أو مساويا أو مرجوحا 

بت بدليل راجح مع وجود املعارض فإن كان األول فموجبه ال يكون رخصة بل عزمية وإال كان كل حكم ث
  املرجوح رخصة وهو خالف اإلمجاع 

وإن كان مساويا فإن قلنا بتساقط الدليلني املتعارضني من كل وجه والرجوع إىل األصل فال يكون ذلك رخصة 
  وإال كان كل فعل يقينا فيه على 

  النفي األصلي قبل ورود الشرع رخصة وهو ممتنع 
قائل قائالن قائل يقول بالوقف عن احلكم باجلواز وعدمه إىل حني ظهور الترجيح وذلك وإن مل نقل بالتساقط فال

  عزمية ال رخصة وقائل يقول بالتخيري بني احلكم باجلواز واحلكم بالتحرمي 
  ويلزم من ذلك أن ال يكون أكل امليتة حالة االضطرار رخصة 

  ضرورة عدم التخيري بني جواز األكل والتحرمي 
  اجب جزما وقد قيل بكونه رخصة ألن األكل و

  فلم يبق إال أن يكون الدليل احملرم راجحا على املستبيح 
ويلزم من ذلك العلم باملرجوح وخمالفة الراجح وهو يف غاية اإلشكال وإن كان هذا القسم هو األشبه بالرخصة ملا 

  فيها من التيسري والتسهيل بالعمل باملرجوح وخمالفة الراجح 
حة شرب اخلمر والتلفظ بكلمة الكفر عند اإلكراه وإسقاط صوم رمضان والقصر يف الرباعية يف وعلى هذا فإبا

السفر والتيمم مع وجود املاء للجراحة أو لبعد املاء أو لبيعه بأكثر من مثن املثل رخصة حقيقة وأكل امليتة حالة 
ما يف امليتة من اخلبث احملرم وما مل االضطرار وإن كان عزمية من حيث هو واجب استبقاء للمهجة فرخصة من حهة 

  يوجبه اهللا علينا وإن كان واجبا على من قبلنا فليس رخصة حقيقة وإن مسي رخصة لعدم الدليل احملرم لتركه 
وكذلك كل حكم ثبت جوازه على خالف العموم للمخصص ال يكون رخصة ألن املخصص بني لنا أن املتكلم مل 

خصيص فال يكون إثبات احلكم فيها على خالف الدليل ألن العموم إمنا يكون دليال يرد باللفظ العام لغة صورة الت
  على احلكم يف آحاد الصور الداخلة حتت العموم لغة مع إرداة املتكلم هلا ومع املخصص فال إرداة 

يب احلسن األصل الثالث يف احملكوم فيه وهو األفعال املكلف هبا وفيه مخس مسائل املسألة األوىل اختلف قول أ
األشعري يف جواز التكليف مبا ال يطاق نفيا وإثباتا وذلك كاجلمع بني الضدين وقلب األجناس وإجياد القدمي 

  وإعدامه وحنوه 



وميله يف أكثر أقواله إىل اجلواز وهو الزم على أصله يف اعتقاد وجوب مقارنة القدرة احلادثة للمقدور هبا مع تقدم 
  التكليف بالفعل على 

وأن القدرة احلادثة غري مؤثرة يف مقدورها بل مقدورها خملوق هللا تعاىل وال خيفى أن التكليف بفعل الغري حالة الفعل 
  عدم القدرة عليه تكليف مبا ال يطاق 

وهذا هو مذهب أكثر أصحابه وبعض معتزلة بغداد حيث قالوا جبواز تكليف العبد بفعل يف وقت علم اهللا تعاىل أنه 
  والبكرية حيث زعموا أن اخلتم والطبع على األفئدة مانعان من اإلميان مع التكليف به يكون ممنوعا عنه 

  غري أن من قال جبواز ذلك من أصحابه اختلفوا يف وقوعه نفيا وإثباتا 
ووافقه على القول بالنفي بعض األصحاب وهو مذهب البصريني من املعتزلة وأكثر البغداديني وأمجع الكل على 

مبا علم اهللا أنه ال يكون عقال وعلى وقوعه شرعا كالتكليف باإلميان ملن علم اهللا أنه ال يؤمن كأيب جواز التكليف 
  جهل خالفا لبعض الثنوية 

واملختار إمنا هو امتناع التكليف باملستحيل لذاته كاجلمع بني الضدين وحنوه وجوازه يف املستحيل باعتبار غريه وإليه 
  ميل الغزايل رمحه اهللا 

ض الكالم يف الطرفني أما الطرف األول وهو امتناع التكليف باملستحيل لذاته فيدل عليه أن التكليف طلب ولنفر
  ما فيه كلفة 

  والطلب يستدعي مطلوبا متصورا يف نفس الطالب 
فإن طلب ما ال تصور له يف النفس حمال واملستحيل لذاته كاجلمع بني الضدين والنفي واإلثبات معا يف شيء واحد 

  وه ال تصور له يف النفس وحن
  ولو تصور يف النفس ملا كان وقوعه يف اخلارج ممتنعا لذاته 

وكما ميتنع التكليف باجلمع بني الضدين يف طرف الوجود فكذلك ميتنع التكليف باجلمع بني الضدين طرف السلب 
  ة ذلك لذاتيهما إذا مل يكن بينهما واسطة كالتكليف بسلب احلركة والسكون معا يف شيء واحد الستحال

وعلى هذا فمن توسط مزرعة مغصوبة فال يقال له ال متكث وال خترج كما ذهب إليه أبو هاشم وإن كان يف كل 
واحد من املكث واخلروج إفساد زرع الغري بل يتعني التكليف باخلروج ملا فيه من تقليل الضرر وتكثريه يف املكث 

ن كان به ماسا للفرج احملرم ألن ارتكاب أدىن الضررين يصري واجبا كما يكلف املوجل يف الفرج احلرام بالنزع وإ
  نظرا إىل رفع أعالمها كإجياب شرب اخلمر من غص بلقمة وحنوه 

ووجوب الضمان عليه مبا يفسده عند اخلروج ال يدل على حرمة اخلروج كما جيب الضمان على املضطر يف 
إن قدر انتفاء الترجيح بني الطرفني وذلك كما إذا سقط إنسان املخمصة مبا يتلفه باألكل وإن كان األكل واجبا و

من شاهق على صدر صيب حمفوف بصبيان وهو يعلم أنه إن استمر قتل من حتته وإن انتقل قتل من يليه فيمكن أن 
س يقال بالتخيري بينهما أو خيلو مثل هذه الواقعة عن حكم الشارع وهو أوىل من تكليفه طلب ما ال تصور له يف نف

  الطالب على ما حققناه 
  وهذا خبالف ما إذا كان حماال باعتبار غريه فإنه يكون ممكنا باعتبار ذاته 

  فكان متصورا يف نفس الطالب وهو واضح ال غبار عليه 



فإن قيل ما ذكرمتوه من إحالة طلب اجلمع بني الضدين بناء على عدم تصوره يف نفس الطالب غري صحيح وذلك 
  تصورا يف نفس الطالب ملا علم إحالته فإن العلم بصفة الشيء فرع تصور ذلك الشيء ألنه لو مل يكن م

والالزم ممتنع وإن سلم داللة ما ذكرمتوه إال أنه معارض مبا يدل على جواز التكليف باجلمع بني الضدين ووقوعه 
  شرعا 

أخرب أنه ال يؤمن غري من مل )  ٣٦هود )  ١( } إنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن { وبيانه قوله تعاىل لنوح 
يؤمن مع أهنم كانوا مكلفني بتصديقه فيما خيرب به ومن ضرورة ذلك تكليفهم بأن ال يصدقوه تصديقا له يف خربه 

  أهنم ال يؤمنون 
  وأيضا فإن اهللا تعاىل كلف أبا هلب بتصديق النيب عليه السالم يف أخباره 

ال يصدقه إلخبار اهللا تعاىل لنبيه بذلك فقد كلفه بتصديقه يف إخباره بعدم  ومن أخبار النيب عليه السالم أن أبا هلب
  تصديقه له ويف ذلك تكليفه بتصديقه وعدم تصديقه وهو تكليف باجلمع بني الضدين 

  قلنا أما اإلشكال األول فمندفع 
املختلفات اليت ليست متضادة  وذلك ألن اجلمع املعلوم املتصور احملكوم بنفيه عن الضدين إمنا هو اجلمع املعلوم بني

  وال يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا هلما وهو دقيق فليتأمل وما ذكروه من املعارضة 
  فال نسلم وجود اإلخبار بعدم اإلميان يف اآليتني مطلقا 

وليس يف ذلك ما )  ٣املسد )  ١١١( } سيصلى نارا ذات هلب { أما يف قصة أيب هلب فغاية ما ورد فيه قوله تعاىل 
{ يدل على اإلخبار بعدم تصديقه للنيب مطلقا فإنه ال ميتنع تعذيب املؤمن وبتقدير امتناع ذلك أمكن محل قوله تعاىل 

  على تقدير عدم إميانه )  ٣املسد )  ١١١( } سيصلى نارا ذات هلب 
أي بتقدير عدم هداية )  ٣٦هود )  ١١( } إنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن { وكذلك التأويل يف قوله تعاىل 

  اهللا تعاىل هلم إىل ذلك 
  وذلك ال يدل على اإلخبار بعدم اإلميان مطلقا وإن سلمنا ذلك ولكن ال نسلم أهنم كلفوا 

  بتصديق النيب عليه السالم فيما أخرب من عدم تصديقهم بتكذيبه 
  وهذا مما اتفق عليه نفاة التكليف باجلمع بني الضدين 

لطرف الثاين وهو بيان جواز التكليف باملستحيل لغريه فقد احتج األصحاب عليه بالنص واملعقول أما النص وأما ا
  سألوا دفع التكليف مبا ال يطاق )  ٢٨٦البقرة )  ٢( } ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به { فقوله تعاىل 

  نهم حاجة ولو كان ذلك ممتنعا لكان مندفعا بنفسه ومل يكن إىل سؤال دفعه ع
فإن قيل إمنا ميكن محل اآلية على سؤال دفع ماال يطاق أن لو كان ذلك ممكنا وإال لتعذر السؤال بدفع ما ال إمكان 

لوقوعه كما ذكرمتوه وإمكانه متوقف على كون اآلية ظاهرة فيه فيكون دورا سلمنا كوهنا ظاهرة فيما ذكرمتوه 
فيه مشقة على النفس وإن كان مما يطاق وجيب احلمل عليه ملوافقته ولكن أمكن تأويلها باحلمل على سؤال دفع ما 

ملا سنذكره من الدليل بعد هذا سلمنا إرادة دفع ما ال يطاق لكنه حكاية حال الداعني وال حجة فيه سلمنا صحة 
  االحتجاج بقول الداعني لكن ال خيلو إما أن يقال بأن مجيع التكاليف غري مطاقة أو البعض دون البعض 

  األول يوجب إبطال فائدة ختصيصهم بذكر ما ال يطاق بل كان الواجب أن يقال ال يكلفنا 
ال يكلف اهللا نفسا إال { وإن كان الثاين فهو خالف أصلكم سلمنا داللة ما ذكرمتوه لكنه معارض بقوله تعاىل 



  وهو صريح يف الباب )  ٢٨٦البقرة )  ٢( } وسعها 
   وما جعل عليكم يف{ وقوله تعاىل 

  وال حرج أشد من التكليف مبا ال يطاق )  ٨٧احلج )  ٢٢( } الدين من حرج 
واجلواب عن السؤال األول أن اآلية بوضعها ظاهرة فيما ال يطاق فيجب تقدير إمكان التكليف به ضرورة محل 

  اآلية على ما هي ظاهرة فيه حذرا من التأويل من غري دليل 
  ليل وعن الثاين أنه ترك الظاهر من غري د

  وعن الثالث أن اآلية إمنا وردت يف معرض التقرير هلم واحلث على مثل هذه الدعوات 
  فكان االحتجاج بذلك ال بقوهلم 

وعن الرابع أنه وإن كان كل تكليف عندنا تكليفا مبا ال يطاق غري أنه جيب تنزيل السؤال على ما ال يطاق وهو ما 
 يتعذر ملا فيه من إجراء اللفظ على حقيقته وموافقة أهل العرف يف يتعذر اإلتيان به مطلقا يف عرفهم دون ما ال

عرفهم غايته إخراج ما ال يطاق مما هو مستحيل يف نفسه لذاته من عموم اآلية ملا ذكرنا من استحالة التكليف به 
  وامتناع سؤال الدفع للتكليف مبا ال تكليف به وال خيفى أنه ختصيص والتخصيص أوىل من التأويل 

  ن املعارضة باآليتني أن غايتهما الداللة على نفي وقوع التكليف مبا ال يطاق وع
وال يلزم من ذلك نفي اجلواز املدلول عليه من جانبنا كيف وإن الترجيح ملا ذكرناه من اآلية العتضادها بالدليل 

  العقلي على ما يأيت ومع ذلك فال خروج هلا عن الظن والتخمني 
)  ٦٨( } يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال يستطيعون { ب بقوله تعاىل ورمبا احتج بعض األصحا

وهو تكليف بالسجود مع عدم االستطاعة وإمنا يصح االحتجاج به أن لو أمكن أن يكون الدعاء يف )  ٤٢القلم 
  ليف اآلخرة مبعىن التكليف وليس كذلك لإلمجاع على أن الدار اآلخرة إمنا هي دار جمازاة ال دار تك

وأما من جهة املعقول فقد احتج فيه بعضهم حبجج واهية األوىل منها هو أن الفعل املكلف به إن كان مع استواء 
داعي العبد إىل الفعل والترك كان الفعل ممتنعا المتناع حصول الرجحان معه وإن كان مع الترجيح ألحد الطرفني 

  كون حماال كان الراجح واجبا واملرجوح ممتنعا والتكليف هبما ي
  الثانية أن الفعل الصادر من العبد إما أن يكون العبد متمكنا من فعله وتركه أو ال يكون 

فإن مل يكن متمكنا منه فالتكليف له بالفعل يكون تكليفا مبا ال يطاق وإن كان متمكنا منه فإما أن ال يتوقف ترجح 
موجود حادثا هكذا ويلزم منه سد باب إثبات فعله على تركه على مرجح أو يتوقف األول حمال وإال كان كل 

  واجب الوجود وإن توقف فذلك املرجح إن كان من فعل العبد عاد التقسيم وهو تسلسل ممتنع 
  وإن كان من فعل غريه فإما أن جيب وقوع الفعل أو ال جيب 

  وإذا مل جيب كان ممتنعا أو جائزا 
   عاد التقسيم بعينه وهو ممتنع فلم يبق سوى الوجوب واألول حمال وإال كان املرجح مانعا وإن كان الثاين

  والعبد إذ ذاك يكون جمبورا ال خمريا وهو عني التكليف مبا ال يطاق 
الثالثة أن قدرة العبد غري مؤثرة يف فعله وإال كانت مؤثرة فيه حال وجوده وفيه إجياد املوجود أو قبل وجوده ويلزم 

  قدور مغايرا له لتحقق التأثري يف الزمن األول دونه من ذلك أن يكون تأثري القدرة يف امل
  والكالم يف ذلك التأثري وتأثري مؤثره فيه كاألول وهو تسلسل ممتنع والقدرة غري مؤثرة يف الفعل وهو املطلوب 



الرابعة أن العبد مكلف بالفعل قبل وجود الفعل والقدرة غري موجودة قبل الفعل ألهنا لو وجدت لكان هلا متعلق 
متعلقها ال يكون عدما ألنه نفي حمض فال يكون أثرا هلا فكان وجودا ولزم من ذلك أن تكون موجودة مع الفعل و

  ال قبله 

والنظر متوقف على القضايا )  ١٠١يونس )  ١٠( } قل انظروا { اخلامسة أن العبد مأمور بالنظر لقوله تعاىل 
ا وهي غري مقدورة التحصيل ألنه إن كان عاملا هبا الضرورية قطعا للتسلسل وهي متوقفة على تصور مفرداهت

  فتحصيل احلاصل حمال وإن مل يكن عاملا هبا فطلبها حمال 
  فالنظر يكون ممتنع التحصيل 

وهذه احلجج ضعيفة جدا أما احلجة األوىل فلقائل أن يقول ما املانع أن يكون وجود الفعل مع رجحان الداعي إىل 
  اجبا الفعل قوله ألنه صار الفعل و

  قلنا صار واجبا بالداعي إليه واالختيار له أو لذاته 
  األول مسلم والثاين ممنوع 

وعلى هذا خرج العبد عن كونه مكلفا مبا ال يطاق مث يلزم عليه أن تكون أفعال الرب تعاىل غري مقدورة بعني ما 
  ذكروه وهو ممتنع 

  فما هو اجلواب عن أفعال اهللا يكون مشتركا 
  فهي بعينها أيضا الزمة على أفعال اهللا إذ أمكن أن يقال فعل اهللا وأما الثانية 

  إما أن ال يكون متمكنا منه أو يكون 
وهو إما أن يفتقر إىل مرجح أو ال وإن افتقر إىل مرجح فإن كان من فعله عاد التقسيم وإن مل يكن من فعله فإما أن 

  اب يكون مشتركا جيب وقوع الفعل معه أو ال جيب وهلم جرا إىل آخره واجلو
  وكذلك الثالثة أيضا الزمة على أفعال اهللا مع أهنا مقدورة له إمجاعا 

وأما الرابعة فيلزم منها أن تكون قدرة الرب تعاىل حادثة موجودة مع فعله ال قبله وهو مع إحالته فقائل هذه الطريقة 
فعله لكان هلا متعلق وليس متعلقها  غري قائل به وبيان ذلك أنه أمكن أن يقال لو وجدت قدرة الرب قبل وجود

  العدم 
  فلم يبق غري الوجود ويلزم أن ال يكون قبل الفعل بعني ما ذكروه 

وأما اخلامسة فأشد ضعفا مما قبلها إذ هي مبنية على امتناع اكتساب التصورات وقد أبطلناه يف كتاب دقائق احلقائق 
  الناظر مبراجعته  إبطاال ال ريبة فيه مبا ال حيتمله هذا الكتاب فعلى

  وبتقدير أن ال تكون التصورات مكتسبة فالعلم هبا يكون بالضرورة والتكليف بالنظر املستند إىل ما 

  ينقطع التسلسل عنده من املعلومات الضرورية ال يكون تكليفا مبا ال يطاق وهو معلوم بالضرورة 
  ه فكان مكلفا بفعل غريه وهو تكليف مبا ال يطاق واملعتمد يف ذلك مسلكان املسلك األول أن العبد غري خالق لفعل

  وبيان أنه غري خالق لفعله أنه لو كان خالقا لفعله فليس خالقا له بالذات والطبع إمجاعا بل باالختيار 
  واخلالق باالختيار ال بد وأن يكون خمصصا ملخلوقه باإلرادة 

  ويلزم من كونه مريدا له أن يكون عاملا به ضرورة 
   عامل جبميع أجزاء حركاته يف مجيع حاالته وال سيما يف حالة إسراعه فال يكون خالقا هلا والعبد غري



املسلك الثاين إن إمجاع السلف منعقد قبل وجود املخالفني من الثنوية على أن اهللا تعاىل مكلف باإلميان ملن علم أنه 
ع لزم أن يكون علم الباري تعاىل جهال ال يؤمن كمن مات على كفره وهو تكليف مبا يستحيل وقوعه ألنه لو وق

وهو حمال فإن قيل أما املسلك األول وإن سلمنا أن العبد ال بد وأن يكون عاملا مبا خيلقه من أفعاله لكن من جهة 
  اجلملة أو من جهة التفصيل 

  األول ال سبيل إىل نفيه والثاين ممنوع 
  عله لكنه معارض مبا يدل على خلقه له وإن سلمنا داللة ما ذكرمتوه على أن العبد غري خالق لف

ودليله املعقول واملنقول أما املعقول فهو أن قدرة العبد ثابتة باإلمجاع منا ومنكم على فعله فلو مل تكن هي املؤثرة فيه 
 النتفى الفرق بني املقدور وغريه وكان املؤثر فيه غري العبد ويلزم منه وجود مقدور بني قادرين وملا وقع االختالف

بني القوي والضعيف وجلاز أن يكون متعلقه باجلواهر واأللوان كما يف العلم ولكان العبد مضطرا مبا خلف فيه من 
الفعل ال خمتارا وجلاز أن يصدر عن العبد أفعال حمكمة بديعة وهو ال يشعر هبا وملا انقسم فعله إىل طاعة ومعصية ألنه 

  ليس من فعله 

د من إبليس حيث إنه خلق فيه الكفر وعاقبه عليه وإبليس داع ال غري وملا حسن ولكان الرب تعاىل أضر على العب
شكر العبد وال ذمه على أفعاله وال أمره وال هنيه وال عقابه وال ثوابه ولكان الرب تعاىل آمرا للعبد بفعل نفسه وهو 

اىل وقدره وهو إما أن يكون حقا قبيح معدود عند العقالء من اجلهل واحلمق ولكان الكفر واإلميان من قضاء اهللا تع
  أو باطال 

فإن كان حقا فالكفر حق وإن كان باطال فاإلميان باطل ولكان الرب تعاىل إما راضيا به أو غري راض واألول يلزم 
  منه الرضى بالكفر والثاين يلزم منه عدم الرضى باإلميان والكل حمال خمالف لإلمجاع 

أم حسب { وقوله تعاىل )  ٨٢طه )  ٢٠( } ر ملن تاب وآمن وعمل صاحلا وإين لغفا{ وأما النقل فقوله تعاىل 
وقول النيب عليه السالم اعملوا وقاربوا وسددوا وقوله عليه )  ٢١اجلاثية )  ٤٥( } الذين اجترحوا السيئات 

متوافقون على  السالم نية املؤمن خري من عمله إىل غري ذلك من النصوص الدالة على نسبة العمل إىل العبد والعقالء
  إطالق إضافة الفعل إىل العبد بقوهلم فالن فعل كذا وكذا 

  واألصل يف اإلطالق احلقيقة 
  وأما املسلك الثاين فهو أن تعلق علم الباري تعاىل بالفعل أو بعدمه 

  إما أن يكون موجبا لوجود ما علم وجوده وامتناع وجود ما علم عدمه أو ال يكون كذلك 
زمه حماالت وهو أن يكون العلم هو القدرة أو أن يستغىن به عن القدرة وال يكون الرب قادرا فإن كان األول فلي

على إجياد شيء أو عدمه وأن ال يكون للرب اختيار وال للعبد يف وجود فعل من األفعال لكونه واجبا بالعلم أو 
لكنه معارض مبا سبق من األدلة  ممتنعا وإن مل يكن موجبا للوجود وال للعدم فقد بطل االستدالل وإن سلم ذلك

  العقلية والنقلية 
واجلواب عما ذكروه أوال على املسلك األول بأن الفعل املخلوق للعبد بتقدير خلقه له خملوق جبميع أجزائه وكل 
ا جزء منه خملوق له بانفراده فيجب أن يكون عاملا به ملا سبق وهذا هو العلم بالتفصيل وهو غري عامل ملا حققناه وعم

  ذكروه من إللزام األول مبنع عدم الفرق بني املقدور وغريه 
  وعن الثاين أنه إمنا ميتنع وجود مقدور بني قادرين خالقني أو مكتسبني أما بني خالق ومكتسب فهو غري مسلم 



قدورات وعن الثالث بأن االختالف بني القوي والضعيف إمنا هو واقع يف كثرة ما خيلقه اهللا تعاىل من القدر على امل
  يف أحد الشخصني دون اآلخر ال يف التأثري 

  وعن الرابع أنه إمنا يلزم أن لو كان تعلق العلم باجلواهر واألعراض من جهة كونه غري مؤثر فيها وهو غري مسلم 
 وعن اخلامس أنه إمنا يلزم أن يكون العبد مضطرا أن لو مل يكن فعله مكتسبا له ومقدورا وال يلزم من عدم التأثري

  عدم االكتساب 
  وعن السادس أنه ال مانع من تالزم القدرة على الشيء والعلم به 

وعن السابع أنه ال معىن النقسام فعل العبد إىل الطاعة واملعصية غري كونه مأمورا هبذا ومنهيا عن هذا لكسبه وهو 
  كذلك 

  يه أضر من الدعاء إليه وعن الثامن أنه الزم على أصلهم أيضا فإن التمكن من الكفر خبلق القدرة عل
  وقد فعل اهللا تعاىل ذلك بالعبد فما هو جواب هلم هو جوابنا 

وعما ذكروه من األمر والنهي والشكر والذم والثواب والعقاب واألمر للعبد مبا هو من فعل اهللا تعاىل باملنع من 
  تقبيح ذلك بتقدير أن يكون قادرا غري مؤثر 

  بيح العقلي وقد أبطلناه كيف وإنه مبين على التحسني والتق
وعن اإللزام بالقضاء والقدر أن القضاء قد يطلق مبعىن اإلعالم واألمر واالختراع وانقضاء األجل وإلزام احلكم 

  وتوفية احلقوق واإلرادة لغة 
وعلى هذا فاإلميان من قضائه جبميع هذه االعتبارات وهو حق وأما الكفر فليس من قضائه مبعىن كونه مأمورا بل 

  مبعىن خلقه وإرادة وقوعه وهو حق من هذا الوجه أيضا 
  وعن اإللزام بالرضى أنه راض باإلميان وغري راض بالكفر وعن املنقول بأن ما ذكروه غايته إضافة إىل العبد حقيقية 

  وحنن نقول به فإن الفاعل عندنا على احلقيقة هو من وقع الفعل مقدورا له 
  وهو أعم من املوجد 

  ذكروه يف املسلك الثاين بأن تعلق العلم بوجود الفعل  واجلواب عما

  مبالزمة الوجود املقدور فإنه إمنا يعلم وجوده مقدورا ال غري مقدور وكذلك يف العدم 
  وعلى هذا فال يلزم منه عدم القدرة يف حق اهللا تعاىل وال سلب اختياره يف فعله 

  للعبد واملعارضات فقد سبق اجلواب عنها وكذلك العبيد فإنه إمنا علم وقوع فعل العبد مقدورا 

  املسألة الثانية مذهب اجلمهور من أصحابنا ومن املعتزلة أنه ال يشترط يف

  التكليف 
بالفعل أن يكون شرطه حاصال حالة التكليف بل ال مانع من ورود التكليف باملشروط وتقدمي شرطه عليه وهو 

وأيب حامد األسفراين من أصحابنا وذلك كتكليف الكفار  جائز عقال وواقع مسعا خالفا ألكثر أصحاب الرأي
  بفروع اإلسالم حالة كفرهم 

ودليل اجلواز العقلي أنه لو خاطب الشارع الكافر املتمكن من فهم اخلطاب وقال له أوجبت عليك العبادات 
ذاته حمال عقال وال معىن اخلمس املشروط صحتها باإلميان وأوجبت عليك اإلتيان باإلميان مقدما عليها مل يلزم منه ل



  للجواز العقلي سوى هذا 
  فإن قيل التكليف بالفروع املشروطة باإلميان إما أن تكون حالة وجود اإلميان أو حالة عدم 

  فإن كان األول فال تكليف قبل اإلميان وهو املطلوب 
  وإن كان حالة عدمه فهو تكليف مبا هو غري جائز عقال 

غري ممكن االمتثال الستحالة أدائها حالة الكفر وامتناع أدائها بعد اإلميان لكونه  وأيضا فإن التكليف بالفروع
  مسقطا هلا باإلمجاع 

  وما ال ميكن امتثاله فالتكليف به تكليف مبا ال يطاق ومل يقل به قائل يف هذه املسألة 

فروع حالة الكفر إن لو كان تكليفه قلنا أما اإلشكال األول فإمنا يلزم منه التكليف مبا ال يطاق بتقدير تكليفه بال
مبعىن إلزامه اإلتيان هبا مع الكفر وليس كذلك بل مبعىن أنه لو أصر على الكفر حىت مات ومل يأت هبا مع اإلميان فإنه 

  يعاقب يف الدار اآلخرة وال إحالة فيه 
  وهبذا احلرف يندفع ما ذكروه من اإلشكال الثاين أيضا 

  الم غري ممتنع كيف وإن االمتثال بعد اإلس
غري أن الشارع أسقطه ترغيبا يف الدخول يف اإلسالم بقوله عليه السالم اإلسالم جيب ما قبله وهذا خبالف املرتد 

  حيث إنه أوجب عليه فعل ما فاته يف حال ردته ليكون ذلك مانعا من الردة 
  وأما الوقوع شرعا فيدل عليه النص واحلكم 

إىل )  ١البينة )  ٩٨( } مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني { تعاىل أما النص فمن وجوه األول قوله 
)  ٥البينة )  ٩٨( } وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة { قوله تعاىل 

  ب عائد إىل املذكورين أوال وهو صريح يف البا) وما أمروا ( والضمري يف قوله 
ذم على ترك اجلميع ولو مل )  ٣١القيامة )  ٧٥( } فال صدق وال صلى ولكن كذب وتوىل { وأيضا قوله تعاىل 

  يكن مكلفا بالكل ملا ذم عليه 
والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس الىت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون ومن { وأيضا قوله تعاىل 

حكم مبضاعفة العذاب على جمموع )  ٦٨الفرقان )  ٢٥( } ضاعف له العذاب يوم القيمة يفعل ذلك يلق آثاما ي
  املذكور والزىن من مجلته 

  ولوال أنه حمرم عليه ومنهي عنه ملا أمثه به 

  وهذه حجة على من نفى التكليف باألمر والنهي دون من جوز التكليف بالنهي دون األمر 
والكافر داخل فيه )  ٩٧آل عمران )  ٣( } س حج البيت من استطاع إليه سبيال وهللا على النا{ وأيضا قوله تعاىل 
  لكونه من الناس 
لكن قال املفسرون املراد )  ٧ ٦فصلت )  ٤١( } فويل للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة { وأيضا قوله تعاىل 

  ماسلككم يف سقر { وأيضا قوله تعاىل } ال إله إال اهللا { بالزكاة يف هذه اآلية إمنا هو قول 
ولو مل يكونوا قد كلفوا بالصالة ملا )  ٤٤ ٤٢املدثر )  ٧٤( } قالوا مل نك من املصلني ومل نك نطعم املسكني 

  عوقبوا عليها 
فإن قيل هذه حكاية قول الكفار وال حجة فيها وإن كانت حجة لكن أمكن أن يكون املراد من قوهلم مل نك من 



  املصلني أي من املؤمنني 
  منه قوله عليه السالم هنيت عن قتل املصلني وأراد به املؤمنني وإن كان املراد الصالة الشرعية حقيقة و

غري أن العذاب إمنا كان لتكذيبهم بيوم الدين غري أن غلظ بإضافة ترك الطاعات إليه وأنه كان ذلك مضافا إىل 
تركها بترك اإلميان وإن كان ذلك على ترك  الصالة لكن ال إىل تركها بل إىل إخراجهم أنفسهم عن العلم بقبح

  الصالة لكن أمكن أن يكون ذلك إخبارا عن مجاعة من املرتدين تركوا الصالة حالة ردهتم وذلك حمل الوفاق 
واجلواب عن قوهلم إنه حكاية قول الكفار أن علماء األمة من السلف وغريهم أمجعوا على أن املراد بذلك إمنا هو 

  وه والتحذير لغريهم من ذلك تصديقهم فيما قال

  ويدل على ذلك تعذيبهم بالتكذيب بيوم الدين وقد عطف على ما قبله 
  واألصل اشتراك املعطوف واملعطوف عليه يف أصل احلكم 

{ وعن محل لفظ املصلني على املؤمنني أنه ترك للظاهر من غري دليل وإن أمكن تأويل لفظ الصالة فبماذا نتأول قوله 
فإن املراد به إمنا هو اإلطعام الواجب ال ستحالة التعذيب على ترك )  ٤٤املدثر )  ٧٤( } املسكني  ومل نك نطعم

  إطعام ليس بواجب 
  وعن قوهلم بتغليظ عذاب التكذيب بإضافة ترك الطاعات إليه إهنا لو كانت مباحة ملا غلظ العذاب هبا 

صالة أنه ترك للظاهر من غري دليل وأنه يوجب التسوية وعن قوهلم بالتعذيب بإخراج أنفسهم عن العلم بقبح ترك ال
  بني كافر ارتكب مجيع احملرمات وبني من مل يباشر شيئا منها الستوائهما فيما قيل وهو خالف اإلمجاع 

وعن احلمل على صالة املرتدين أن اآلية بلفظها عامة يف كل اجملرمني املذكورين يف قوله يتساءلون عن اجملرمني وهو 
   املرتدين وغريهم فال جيوز ختصيصها من غري دليل عام يف

  هذا من جهة النصوص 
وأما من جهة اإللزام فهو أنه لو امتنع الكتليف بالفعل مع عدم شرط الفعل المتنع التكليف بالصالة مع عدم 

  م الطهارة إال به الطهارة ولكان من ترك الطهارة والصالة أبدا ال يعاقب وال يذم إال على ترك الطهارة بل ما ال تت
  وذلك خالف إمجاع األمة 

  املسألة الثالثة اتفق أكثر املتكلمني على أن التكليف

  ال يتعلق إال مبا هو من كسب العبد 

من الفعل وكف النفس عن الفعل فإنه فعل خالفا أليب هاشم يف قوله إن التكليف قد يكون بأن ال يفعل العبد مع 
  وذلك ليس بفعل  قطع النظر عن التلبس بضد الفعل

من جاء { احتج املتكلمون بأن ممتثل التكليف مطيع والطاعة حسنة واحلسنة مستلزمة للثواب على ما قال تعاىل 
ليجزي الذين أساؤا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا { وقال تعاىل )  ١٦٠األنعام )  ٦( } باحلسنة فله عشر أمثاهلا 

ل عدم حمض وليس بشيء وما ليس بشيء ال يكون من كسب العبد وال وال فع)  ٣١النجم )  ٥٣( } باحلسىن 
  } وأن ليس لإلنسان إال ما سعى { متعلق القدرة وما ال يكون من كسب العبد ال يكون مثابا عليه لقوله تعاىل 

متثال به طاعة فإن قيل عدم الفعل وإن مل يكن أمرا وجوديا وال ذاتا ثابتة فإمنا ميتنع التكليف به وميتنع أن يكون اال
  وحسنة مثابا عليها أن لو مل يكن مقدورا للعبد ومكتسبا له وهو غري مسلم كما قاله القاضي أبو بكر يف أحد قوليه 



قال املتكلمون عدم الفعل من حيث هو كذلك متحقق قبل قدرة العبد وهو غري مقدور للعبد قبل خلق قدرته وهو 
قدورا للعبد وال مكتسبا له ويلزم من ذلك امتناع التكليف به على ما مستمر إىل ما بعد خلق القدرة فال يكون م

  تقرر 
إال أن للخصم أن يقول ال يلزم من كون عدم الفعل السابق على خلق القدرة غري مقدور أن يكون املقارن منه 

  للقدرة غري مقدور 

  املسألة الرابعة اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه

  من أصحابنا وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل سوى شذوذ 

  واختلفوا يف جواز تعلقه به يف أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا 
  ونفاه املعتزلة 

احتج أصحابنا بأن الفعل يف أول زمان حدوثه مقدور باالتفاق وسواء قيل بتقدم القدرة عليه كما هو مذهب 
  ابنا املعتزلة أم بوجودها مع وجوده كما هو مذهب أصح

  وإذا كان مقدورا أمكن تعلق التكليف به 
  فإن قيل القول جبواز تعلق التكليف به يف أول زمان حدوثه يلزم منه األمر بإجياد املوجود وهو حمال 

  قلنا يلزم منه األمر بإجياد ما كان موجودا أو مبا مل يكن موجودا 
  األول ممنوع 

مهم من ذلك أن ال يكون الفعل يف أول زمان حدوثه أثرا للقدرة والثاين فدعوى إحالته نفس حمل النزاع مث يلز
  القدمية وال للحادثة على اختالف املذهبني وال موجدة له ملا فيه من إجياد املوجود وهو حمال 

  فما هو جواهبم يف إجياد القدرة له فهو جوابنا يف تعلق األمر به 

  دخول النيابةاملسألة اخلامسة اختلف أصحابنا واملعتزلة يف جواز 

  فيما كلف به من األفعال البدنية فأثبته أصحابنا ونفاه املعتزلة 
حجة أصحابنا على ذلك أنه لو قال القائل لغريه أوجبت عليك خياطة هذا الثوب فإن خطته أو استنبت يف خياطته 

  أثبتك وإن تركت األمرين عاقبتك كان معقوال غري مردود 
  ال يكون ممتنعا  وما كان كذلك فوروده من الشارع

ويدل على وقوعه ما روي عن النيب عليه السالم أنه رأى شخصا حيرم باحلج عن شربمة فقال له النيب عليه السالم 
  أحججت عن نفسك فقال 

  ال فقال له حج عن نفسك مث حج عن شربمة 
  وهو صريح فيما حنن فيه 

ن اهللا تعاىل للعبد فإنه مطلوب للشارع ملا فيه من كسر فإن قيل وجوب العبادات البدنية إمنا كان ابتالء وامتحانا م
النفس األمارة بالسوء وقهرها لكوهنا عدوة هللا تعاىل على ما قال عليه السالم حكاية عن ربه عاد نفسك فإهنا 



  انتصبت ملعادايت حتصيال للثواب على ذلك 
  آلالم واللذات وحنوها وذلك مما ال مدخل للنيابة فيه كما ال مدخل هلا يف باقي الصفات من ا

قلنا أما االبتالء واالمتحان بالتكليف ملا ذكروه وإن كان مع تعيني املكلف ألداء ما كلف به أشق مما كلف به مع 
  تسويغ النيابة فيه فليس يف ذلك مما يرفع أصل الكلفة واالمتحان فيما سوغ له فيه االستنابة 

ه وهو الغالب ومبا يبذله من العوض للنائب بتقدير النيابة ويلتزمه من املنة فإن املشقة الزمة له بتقدير اإلتيان به بنفس
  بتقدير عدم العوض وليس املراعى يف باب التكاليف أشقها وأعالها رتبة ولذلك كانت متفاوتة 

ما وأما الثواب والعقاب فليس مما جيب على اهللا تعاىل يف مقابلة الفعل بل إن أثاب فبفضله وإن عاقب فبعدله ك
  عرف من أصلنا بل له أن يثيب العاصي ويعاقب الطائع 

األصل الرابع يف احملكوم عليه وهو املكلف وفيه مخس مسائل املسألة األوىل اتفق العقالء على أن شرط املكلف أن 
  يكون عاقال فامها للتكليف ألن التكليف خطاب وخطاب من ال عقل له وال فهم حمال كاجلماد والبهيمة 

  له أصل الفهم ألصل اخلطاب ومن وجد 
دون تفاصيله من كونه أمرا وهنيا ومقتضيا للثواب والعقاب ومن كون اآلمر به هو اهللا تعاىل وأنه واجب الطاعة 

وكون املأمور به على صفة كذا وكذا كاجملنون والصيب الذي ال مييز فهو بالنظر إىل فهم التفاصيل كاجلماد والبهيمة 
طاب ويتعذر تكليفه أيضا إال على رأي من جيوز التكليف مبا ال يطاق ألن املقصود من بالنظر إىل فهم أصل اخل

  التكليف كما يتوقف على فهم أصل اخلطاب فهو متوقف على فهم تفاصيله 
وأما الصيب املميز وإن كان يفهم ما ال يفهمه غري املميز غري أنه أيضا غري فاهم على الكمال ما يعرفه كامل العقل 

د اهللا تعاىل وكونه متكلما خماطبا مكلفا بالعبادة ومن وجود الرسول الصادق املبلغ عن اهللا تعاىل وغري ذلك من وجو
  مما يتوقف عليه مقصود التكليف 

فنسبته إىل غري املميز كنسبة غري املميز إىل البهيمة فيما يتعلق بفوات شرط التكليف وإن كان مقاربا حلالة البلوغ 
وبني البلوغ سوى حلظة واحدة فإنه وإن كان فهمه كفهمه املوجب لتكليفه بعد حلظة غري أنه ملا حبيث مل يبق بينه 

  كان 

العقل والفهم فيه خفيا وظهوره فيه على التدريج ومل يكن له ضابط يعرف به جعل له الشارع ضابطا وهو البلوغ 
  وحط عنه التكليف قبله ختفيفا عليه 

  قلم عن ثالثة عن الصيب حىت يبلغ وعن النائم حىت يستيقظ وعن اجملنون حىت يفيق ودليله قوله عليه السالم رفع ال
فإن قيل إذا كان الصيب واجملنون غري مكلف فكيف وجبت عليهما الزكاة والنفقات والضمانات وكيف أمر الصيب 

  املميز بالصالة 
   قلنا هذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الصيب واجملنون بل مباله أو بذمته

فإنه أهل للذمة بإنسانيته املتهىيء هبا لقبول فهم اخلطاب عند البلوغ خبالف البهيمة واملتويل ألدائها الويل عنهما أو 
  مها بعد اإلفاقة والبلوغ 

  وليس ذلك من باب التكليف يف شيء 
وهم بالصالة وهم أبناء وأما األمر بصالة املميز فليس من جهة الشارع وإمنا هو من جهة الويل لقوله عليه السالم مر

  سبع وذلك ألنه يعرف الويل ويفهم خطابه خبالف خطاب الشارع على ما تقدم 



وعلى هذا فالغافل عما كلف به والسكران املتخبط ال يكون خطابه وتكليفه يف حالة غفلته وسكره أيضا إذ هو يف 
ع وحصول مقصوده منه وما جيب عليه من تلك احلالة أسوأ حاال من الصيب املميز فيما يرجع إىل فهم خطاب الشار

  الغرامات والضمانات بفعله يف تلك احلال 
فتخرجيه كما سبق يف الصيب واجملنون ونفوذ طالق السكران ففيه منع خطاب الوضع واإلخبار وإن نفذ فليس من 

ى نفوذه كما باب التكليف يف شيء بل من باب ما ثبت خبطاب الوضع واإلخبار جيعل تلفظه بالطالق عالمة عل
  جعل زوال الشمس 

  وطلوع اهلالل عالمة على وجوب الصالة والصوم 
  وكذلك احلكم يف وجوب احلد عليه بالقتل والزىن وغريه 

وإن كان من باب خطاب التكليف بنهي )  ٤٣النساء )  ٤( } ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى { وقوله تعاىل 
  ة حالة السكر بل النهي عن السكر يف وقت إرادة الصالة السكران فليس املقصود منه النهي عن الصال

  وتقديره إذا أردمت الصالة فال تسكروا 
  كما يقال ملن أراد التهجد ال تقرب التهجد وأنت شبعان 

  أي ال تشبع إذا أردت التهجد حىت ال يشتغل عليك التهجد 
غري مانع لورود النهي عن ذلك يف ابتداء وهو وإن دل مبفهومه على عدم النهي عن السكر يف غري وقت الصالة ف

اإلسالم حيت مل يكن الشرب حراما وإن كان وروده بعد التحرمي ويف حالة السكر لكن جيب محل لفظ السكران 
  يف اآلية على من دب اخلمر يف شؤونه وكان مثال نشوانا وأصل عقله ثابت 

  ألن ذلك مما يؤول إىل السكر غالبا 
 ٤٣النساء )  ٤( } إنك ميت وإهنم ميتون { م ما يؤول إليه يكون جتوزا كما يف قوله تعاىل والتعبري عن الشيء باس

فيجب محله على كمال التثبت على ما يقال إذ هو )  ٤٣النساء )  ٤( } حىت تعلموا ما تقولون { وقوله تعاىل ) 
  غري ثابت حالة االنتشاء وإن كان العقل والفهم حاصال 

اد فعل أمر وهو غضبان ال تفعل حىت تعلم ما تفعل أي حىت يزول عنك الغضب املانع من وذلك كما يقال ملن أر
  التثبت على ما تفعل 

  وإن كان عقله وفهمه حاصال 
  وجيب املصري إىل هذه التأويالت مجعا بني هذه اآلية وما ذكرناه من الدليل املانع من التكليف 

  عدوماملسألة الثانية مذهب أصحابنا جواز تكليف امل

  ورمبا أشكل فهم ذلك مع إحالتنا لتكليف الصيب واجملنون والغافل والسكران لعدم الفهم للتكاليف 
واملعدوم أسوأ حاال من هؤالء يف هذا املعىن لوجود أصل الفهم يف حقهم وعدمه بالكلية يف حق املعدوم حىت أنكر 

  ذلك مجيع الطوائف 
دوم مكلفا باإلتيان بالفعل حالة عدمه بل معىن كونه مكلفا حالة وكشف الغطاء عن ذلك أنا ال نقول بكون املع

  العدم قيام الطلب القدمي بذات الرب تعاىل للفعل من املعدوم بتقدير وجوده وهتيئته لفهم اخلطاب 
  فإذا وجدوا مهيأ للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب واالقتضاء القدمي 



من أوالده بوصية فإن الولد بتقدير وجوده وفهمه يصري مكلفا فإن الوالد لو وصى عند موته ملن سيوجد بعده 
  بوصية والده حىت أنه يوصف بالطاعة والعصيان بتقدير املخالفة واالمتثال 

  وأيضا فإننا يف وقتنا هذا نوصف بكوننا مأمورين بأمر النيب عليه السالم وإن كان أمره يف احلال معدوما 
  حال وجوده  وليس ذلك إال مبا وجد منه من األمر

ومثل هذا التكليف ثابت بالنسبة إىل الصيب واجملنون بتقدير فهمه أيضا بل أوىل من حيث إن املشترط يف حقه الفهم 
  ال غري ويف حق املعدوم الفهم والوجود 

  وهل يسمى التكليف هبذا التفسري يف األزل خطابا للمعدوم وأمرا له عرفا 
  احلق أنه يسمى أمرا وال يسمى خطابا 

وهلذا فإنه حيسن أن يقال للوالد إذا وصى بأمر ملن سيوجد من أوالده بفعل من األفعال أنه أمر أوالده وال حيسن أن 
  يقال خاطبهم 

  لكن متام فهم هذه القاعدة موقوف على إثبات كالم النفس وحتقيق كون األمر مبعىن الطلب واالقتضاء 
  ويل تقليد املتكلم فيه وقد حققنا ذلك يف الكالميات مبا جيب على األص

  املسألة الثالثة اختلفوا يف امللجىء إىل الفعل باإلكراه

  حبيث ال يسعه تركه يف جواز تكليفه بذلك الفعل إجيادا وعدما 
واحلق أنه إذا خرج باإلكراه إىل حد االضطرار وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة املرتعش إليه أن 

وعدما غري جائز إال على القول بتكليف ما ال يطاق وإن كان ذلك جائزا عقال لكنه ممتنع الوقوع  تكليفه به إجيادا
مسعا لقوله عليه السالم رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه واملراد منه ال رفع املؤاخذة وهو مستلزم 

  لرفع التكليف وما يلزمه من الغرامات فقد سبق جوابه غري مرة 
  ما إن مل ينته إىل حد االضطرار فهو خمتار وتكليفه جائز عقال وشرعا وأ

  وأما اخلاطىء فغري مكلف إمجاعا فيما هو خمطىء ولقوله عليه السالم رفع عن أميت اخلطأ والنسيان احلديث 

  املسألة الرابعة اختلفوا يف تكليف احلائض بالصوم

  فنفاه أصحابنا وأثبته آخرون 
ن أريد بكوهنا مكلفة به بتقدير زوال احليض املانع فهو حق وإن أريد به أهنا مكلفة باإلتيان واحلق يف ذلك أنه إ

  بالصوم حال احليض فهو ممتنع 
وذلك ألن فعلها للصوم يف حالة احليض حرام ومنهي عنه فيمتنع أن يكون واجبا ومأمورا به ملا بينهما من التضاد 

  ا ال يطاق املمتنع إال على القول جبواز التكليف مب
  فإن قيل فلو مل يكن الصوم واجبا عليها فلم وجب عليها قضاؤه 

  قلنا القضاء عندنا إمنا جيب بأمر جمدد فال يستدعي أمرا سابقا 

  وإمنا مسي قضاء ملا فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه من الصوم ومل جيب ملانع احليض 



  الترك هل يعلم كونه مكلفا املسألة اخلامسة يف أن املكلف بالفعل أو

قبل التمكن من االمتثال أم ال والذي عليه إمجاع األصوليني أنه يعلم ذلك إذا كان املأمور واآلمر له جاهال بعاقبة 
  أمره وأنه يتمكن مبا كلف به أم ال كأمر السيد لعبده خبياطة الثوب يف الغد 

  دون املأمور كأمر اهللا تعاىل بالصوم لزيد يف الغد وحمل اخلالف فيما إذا كان اآلمر عاملا بعاقبة األمر 
  فأثبت ذلك القاضي أبو بكر واجلم الغفري من األصوليني ونفاه املعتزلة 

احتج املثبتون بأن األمر بالطاعات والنهي عن املعاصي متحقق مع جهل املكلف بعاقبة األمر فكان ذلك معلوما 
ظهور املخالفني على أن كل بالغ عاقل مأمور بالطاعات منهي عن ويدل على حتققه إمجاع األمة من السلف قبل 

املعاصي قبل التمكن مما أمر به وهني عنه وأنه يعد متقربا بالعزم على فعل الطاعة وترك املعصية وأنه جيب عليه 
عاص بصده الشروع يف العبادات اخلمس يف أوقاهتا بنية الفرض وإن املانع له من ذلك باحلبس والصد عن فعلها آمث 

  عن امتثال أمر الشارع 
  وذلك كله مع عدم النهي واألمر حمال 

وأيضا فإنه لو مل يكن األمر معلوما له يف احلال لتعذر قصد االمتثال يف الواجبات املضيقة الستحالة العلم بتمام 
  التمكن إال بعد انقضاء الوقت وهو حمال 

الوقوع وسواء كان وقوعه حاليا كما إذا قال صم إن كان اهللا فإن قيل ال خفاء بأن تعليق األمر على شرط معلوم 
  موجودا أو مآليا كما إذا قال صم إن صعدت الشمس غدا 

  أو معلوم االنتفاء كما إذا قال صم إن اجتمع الضدان وهو حمال بل األول أمر جازم غري مشروط 
  حاصال مع املشروط أو قبله  كيف وإنه ميتنع تعليق األمر بشرط مستقبل ألن الشرط ال بد وأن يكون

  والثاين وإن كان فيه صيغة افعل فليس بأمر ملا فيه من التكليف مبا ال يطاق والباري تعاىل عامل بعواقب األمور 
فإن كان عاملا بتمكن العبد مما كلف به وأنه سيأيت به فهو أمر جزم ال شرط فيه وإن كان عاملا بعدم متكنه مما قيل له 

  عله فال يكون ذلك أمرا وال افعله أو ال تف

  هنيا 
وإذا كان كذلك فاألمر والنهي قبل التمكن من االمتثال ال يكون معلوما للعبد لتجويزه عدم الشرط وهو التمكن 

  يف علم اهللا تعاىل 
وعلى هذا فيجب محل اإلمجاع فيما ذكرمتوه على ظن األمر بناء على أن الغالب من املكلف بقاؤه ومتكنه ال على 

  ني األمر والعلم به يق
قلنا أما امتناع تعليق األمر بشرط معلوم الوقوع أو االنتفاء عند املأمور فال نزاع فيه إال على رأي من جيوز تكليف 

  ما ال يطاق وإمنا النزاع إذا كان ذلك معلوما لآلمر دون املأمور 
الغد عنه استصالحا للعبد باستعداده يف  فإنه ال يبعد أمر السيد لعبده بفعل شيء يف الغد مع علمه برفع ذلك يف

احلال للقيام بأمر سيده واشتغاله بذلك عن معاصيه أو امتحانه مبا يظهر عليه من أمارات البشر والكراهة حىت يثيبه 
  على هذا ويعاقبه على هذا ال لقصد اإلتيان مبا أمره به أم االنتهاء عما هناه عنه 

   يطاق وال يكون ذلك من باب التكليف مبا ال



  وإذا كان ذلك معقوال مفيدا أمكن مثله يف أمر الباري تعاىل 
قوهلم إن شرط األمر ال يكون متأخرا عنه مسلم ملا فيه من استحالة وجود املشروط بدون شرطه غري أن الشرط 

شرط  املتأخر عن األمر وهو التمكن من الفعل ليس شرطا يف حتقق األمر وقيامه بنفس األمر حىت يقال بتأخري
  وجوده عن وجوده بل هو شرط االمتثال 

  واألمر عندنا ال يتوقف حتققه على االمتثال كما علم من أصلنا 
  وعلى هذا فقد بطل قوهلم إن األمر والنهي قبل التمكن من االمتثال ميتنع أن يكون معلوما للعبد 

  ظن وجوده ووجب محل اإلمجاع فيما ذكروه من األحكام على وجود األمر حقيقة ال على 
  ألن احتمال اخلطإ يف الظن قائم وهو ممتنع يف حق اإلمجاع 

وإذا عرف ما حققناه فمن أفسد صوم رمضان بالوقاع مث مات أوجن بعد ذلك يف أثناء النهار وجبت عليه الكفارة 
م ال لعدم قيام على أحد قولينا وعلى القول اآلخر ال ألهنا إمنا جتب بإفساد صوم واجب ال يتعرض لالنقطاع يف اليو

  األمر بالصوم ووجوبه 

  وكذلك جيب على احلائض الشروع يف صوم يوم علم اهللا أهنا حتيض فيه 
وأنه لو قال إن شرعت يف الصوم أو الصالة الواجبني فزوجيت طالق مث شرع ومات يف أثنائها حنث ولزمه الطالق 

  وال كذلك عند املعتزلة وعلى هذا كل ما يرد من هذا القبيل 
لقاعدة الثانية يف بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه ويشتمل على مقدمة وأصول أما املقدمة ا

  ففي بيان الدليل الشرعي وأقسامه 
  فنقول كما بينا يف القاعدة األوىل حد الدليل وانقسامه إىل عقلي وشرعي 

  وليس من غرضنا هاهنا تعريف الدليل العقلي بل الشرعي 
ملسمى بالدليل الشرعي منقسم إىل ما هو صحيح يف نفسه وجيب العمل به وإىل ما ظن أنه دليل صحيح وليس هو وا

  كذلك 
  أما القسم األول فهو مخسة أنواع 

  وذلك أنه إما أن يكون واردا من جهة الرسول أو ال من جهته 
  فإن كان األول فال خيلو إما أن يكون من قبيل ما يتلى 

  ما يتلى  أو ال من قبيل
  فإن كان من قبيل ما يتلى فهو الكتاب 

  وإن كان من قبيل ما ال يتلى فهو السنة 
وإن مل يكن واردا من جهة الرسول فال خيلو إما أن يشترط فيه عصمة من صدر عنه أو ال يشترط ذلك فإن كان 

معلوم يف حكم بناء على جامع أو األول فهو اإلمجاع وإن كان الثاين فال خيلو إما أن تكون صورته حبمل معلوم على 
  ال يكون كذلك 

  فإن كان األول فهو القياس وإن كان الثاين فهو االستدالل 
  وكل واحد من هذه األنواع فهو دليل لظهور احلكم الشرعي عندنا به 

  ىل وحكمه واألصل فيها إمنا هو الكتاب ألنه راجع إىل قول اهللا تعاىل املشرع لألحكام والسنة خمربة عن قوله تعا



  ومستند اإلمجاع فراجع إليهما 
وأما القياس واالستدالل فحاصله يرجع إىل التمسك مبعقول النص أو اإلمجاع فالنص واإلمجاع أصل والقياس 

  واالستدالل فرع تابع هلما 
ة وأما القسم الثاين وهو ما ظن أنه دليل وليس بدليل فكشرع من قبلنا ومذهب الصحايب واالستحسان واملصلح

  املرسلة على ما سيأيت حتقيق الكالم فيه 

  القسم األول فيما جيب العمل به مما يسمى دليال شرعيا

  وملا بان أنه على مخسة أنواع فالنظر املتعلق هبا منه ما هو خمتص بكل واحد منها خبصوصه ومنها ما هو مشترك بينها 
حتقيق معىن الكتاب وما يتعلق به من املسائل ألنه فلنرسم يف كل واحد منها أصال وهي ستة أصول األصل األول يف 

األول واألوىل بتقدمي النظر فيه أما حقيقة الكتاب فقد قيل فيه هو ما نقل إلينا بني دفيت املصحف باألحرف السبعة 
  املشهورة نقال متواترا وفيه نظر 

خيرج عن حقيقته بتقدير عدم نقله  فإنه ال معىن للكتاب سوى القرآن املنزل علينا على لسان جربيل وذلك مما ال
إلينا متواترا بل وال بعدم نقله إلينا بالكلية بل غايته جهلنا بوجود القرآن بتقدير عدم نقله إلينا وعدم علمنا بكونه 

  قرآنا بتقدير عدم تواتره وعلمنا بوجوده غري مأخوذ يف حقيقته فال ميكن أخذه يف حتديده 
  هو القرآن املنزل  واألقرب يف ذلك أن يقال الكتاب

احتراز عن سائر الكتب املنزلة من التوراة واإلجنيل وغريمها فإهنا وإن كانت كتبا هللا تعاىل فليست ) القرآن ( فقولنا 
هي الكتاب املعهود لنا احملتج به يف شرعنا على األحكام الشرعية الذي حنن بصدد تعريفه وفيه احتراز عن الكالم 

  السالم مما ليس مبتلو املنزل على النيب عليه 
احتراز عن كالم النفس فإنه ليس بكتاب بل الكتاب هو الكالم املعرب عن الكالم النفساين ولذلك ) املنزل ( وقولنا 

مل نقل هو الكالم القدمي ومل نقل هو املعجز ألن املعجز أعم من الكتاب ومل نقل هو الكالم املعجز ألنه خيرج منه 
  ا من الكتاب وإن مل تكن معجزة اآلية وبعض اآلية مع أهن

وإذا أتينا على تعريف حقيقة الكتاب فال بد من النظر فيما خيتص به من املسائل وهي مخس مسائل املسألة األوىل 
اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نقال متواترا وعلمنا أنه من القرآن أنه حجة واختلفوا فيما نقل إلينا منه 

  مسعود وغريه أنه هل يكون حجة أم ال  آحادا كمصحف ابن

فنفاه الشافعي وأثبته أبو حنيفة وبىن عليه وجوب التتابع يف صوم اليمني مبا نقله ابن مسعود يف مصحفه من قوله 
  فصيام ثالثة أيام متتابعات 

  واملختار إمنا هو مذهب الشافعي 
ن القرآن على طائفة تقوم احلجة القاطعة بقوهلم ومن وحجته أن النيب عليه السالم كان مكلفا بإلقاء ما أنزل عليه م

  تقوم احلجة القاطعة بقوهلم ال يتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما مسعوه منه 
فالراوي له إذا كان واحدا إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ وإن مل يذكره على أنه قرآن فقد تردد بني أن يكون 

  أن يكون ذلك مذهبا له فال يكون حجة خربا عن النيب عليه السالم وبني 
  وهذا خبالف خرب الواحد عن النيب عليه السالم وعلى هذا منع من وجوب التتابع يف صوم اليمني على أحد قوليه 



فإن قيل قولكم إن النيب عليه السالم كان جيب عليه إلقاء القرآن إىل عدد تقوم احلجة القاطعة بقوهلم ال نسلم ذلك 
اه مع أن حفاظ القرآن يف زمانه عليه السالم مل يبلغوا عدد التواتر لقلتهم وإن مجعه إمنا كان وكيف ميكن دعو
  بطريق تلقي آحاد 

  آياته من اآلحاد 
  ولذلك اختلفت مصاحف الصحابة 

  ولو كان قد ألقاه إىل مجاعة تقوم احلجة بقوهلم ملا كان كذلك 
  وهلذا أيضا اختلفوا يف البسملة أهنا من القرآن 

  وأنكر ابن مسعود كون الفاحتة واملعوذتني من القرآن 
سلمنا وجوب ذلك على النيب عليه السالم وأنه مسعه منه مجع تقوم احلجة بقوهلم ولكن إمنا ميتنع السكوت عن نقله 

على الكل لعصمتهم عن اخلطإ وال ميتنع ذلك بالنسبة إىل بضعهم وإذا كان ابن مسعود من مجلتهم وقد روى ما 
  فلم يقع االتفاق من الكل على اخلطإ بالسكوت  رواه

  وعند ذلك فيتعني محل روايته لذلك يف مصحفه على أنه من 

القرآن ألن الظاهر من حاله الصدق ومل يوجد ما يعارضه غايته أنه غري جممع على العمل به لعدم تواتره وإن مل 
لكونه خربا عن النيب عليه السالم وأمكن أن يصرح بكونه قرآنا أمكن أن يكون من القرآن وأمكن أن ال يكون 

  يكون لكونه مذهبا له كما ذكرمتوه وهو حجة بتقدير كونه قرآنا وبتقدير كونه خربا عن النيب عليه السالم 
ومها احتماالن وإمنا ال يكون حجة بتقدير كونه مذهبا له وهو احتمال واحد وال خيفى أن وقوع احتمال من 

  احتمال واحد بعينه  احتمالني أغلب من وقوع
  سلمنا أنه ليس بقرآن وأنه متردد بني اخلرب وبني كونه مذهبا له 

  إال أن احتمال كونه خربا راجح ألن روايته له موهم باالحتجاج به 
ولو كان مذهبا له لصرح به نفيا للتلبيس عن السامع املعتقد كونه حجة مع االختالف يف مذهب الصحايب هل هو 

  حجة أم ال 
واب أما وجوب إلقائه على عدد تقوم احلجة بقوهلم فذلك مما مل خيالف فيه أحد من املسلمني ألن القرآن هو واجل

املعجزة الدالة على صدقه عليه السالم قطعا ومع عدم بلوغه إىل من مل يشاهده خبرب التواتر ال يكون حجة قاطعة 
الم وال يلزم من عدم بلوغ حفاظ القرآن يف زمن النيب بالنسبة إليه فال يكون حجة عليه يف تصديق النيب عليه الس

  عليه السالم عدد التواتر أن يكون احلفاظ آلحاد آياته كذلك 
وأما التوقف يف مجع آيات القرآن على أخبار اآلحاد فلم يكن يف كوهنا قرآنا بل يف تقدميها وتأخريها بالنسبة إىل 

  غريها ويف طوهلا وقصرها 
  صاحف فما كان من اآلحاد فليس من القرآن وما كان متواترا فهو منه وأما ما اختلت به امل

  وأما االختالف يف التسمية إمنا كان يف وضعها يف أول كل سورة ال يف كوهنا من القرآن 
  وأما إنكار ابن مسعود فلم يكن إلنزال هذه السور على النيب عليه 

  رواه ابن مسعود مل يتفق الكل على اخلطإ السالم بل إلجرائها جمرى القرآن يف حكمه قوهلم إذا 
  قلنا وإن كان كذلك إال أن سكوت من سكت وإن مل يكن ممتنعا إال أنه حرام لوجوب نقله عليه 



  وعند ذلك فلو قلنا إن ما نقله ابن مسعود قرآن لزم ارتكاب من عداه من الصحابة للحرام بالسكوت 
بالنسبة إىل الراوي وال بالنسبة إىل من عداه من الساكتني وبتقدير ولو قلنا إنه ليس بقرآن مل يلزم منه ذلك ال 

ارتكاب ابن مسعود للحرام مع كونه واحدا أوىل من ارتكاب اجلماعة له وعلى هذا فقد بطل قوهلم بظهور صدقه 
  فيما نقله من غري معارض وتعني تردد نقله بني اخلرب واملذهب 

   قوهلم محله على اخلرب راجح ال نسلم ذلك
قوهلم لو كان مذهبا لصرح به نفيا للتلبيس قلنا أمجع املسلمون على أن كل خرب مل يصرح بكونه خربا عن النيب عليه 
السالم ليس حبجة وما حنن فيه كذلك وال خيفى أن احلمل على املذهب مع أنه خمتلف يف االحتجاج به أوىل من محله 

  حبجة باالتفاق  على اخلرب الذي ما صرح فيه باخلربية مع أنه ليس
  كيف وفيه موافقة النفي األصلي وبراءة الذمة من التتابع خبالف مقابله فكان أوىل 

  املسألة الثانية اتفقوا على أن التسمية آية من القرآن

  يف سورة النمل وإمنا اختلفوا يف كوهنا آية من القرآن يف أول كل سورة فنقل عن الشافعي يف ذلك قوالن 
  من محل القولني على أهنا من القرآن يف أول كل لكن من األصحاب 

  سورة كتبت مع القرآن خبط القرآن أم ال 
ومنهم من محل القولني على أهنا هل هي آية برأسها يف أول كل سورة أو هي مع أول آية من كل سورة آية وهو 

  األصح 
  يف غري سورة النمل وذهب القاضي أبو بكر ومجاعة من األصوليني إىل أهنا ليست آية من القرآن 

وقضى بتخطئة من قال بأهنا آية من القرآن يف غري سورة النمل لكن من غري تكفري له لعدم ورود النص القاطع 
  بإنكار ذلك 

  واحلجة ملذهب الشافعي من ثالثة أوجه األول أهنا أنزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع أول كل سورة 
ه قال كان رسول اهللا ال يعرف ختم سورة وابتداء أخرى حىت ينزل عليه جربيل ببسم ولذلك نقل عن ابن عباس أن

  اهللا الرمحن الرحيم 
  وذلك يدل على أهنا من القرآن حيث أنزلت 

الثاين أهنا كانت تكتب خبط القرآن يف أول كل سورة بأمر رسول اهللا وأنه مل ينكر أحد من الصحابة على من كتبها 
  كل سورة مع ختشنهم يف الدين وحترزهم يف صيانة القرآن عما ليس منه حىت أهنم خبط القرآن يف أول 

  أنكروا على من أثبت أوائل السور والتعشري والنقط 
  وذلك كله يغلب على الظن أهنا حيث كتبت مع القرآن خبط القرآن أهنا منه 
ن ملا أن ترك بعضهم قراءة التسمية يف الثالث ما روي عن ابن عباس أنه قال سرق الشيطان من الناس آية من القرآ

  أول السورة ومل ينكر عليه منكر فدل على كوهنا من القرآن يف أول كل سورة 
  فإن قيل لو كانت التسمية آية من القرآن يف أول كل سورة مل خيل إما أن يشترط القطع يف إثباهتا أو ال يشترط 

قطعية بل ظنية فال تصلح لإلثبات وأيضا فإنه كان جيب على فإن كان األول فما ذكرمتوه من الوجوه الدالة غري 
النيب عليه السالم أن يبني كوهنا من القرآن حيث كتبت معه بيانا شافيا شائعا قاطعا للشك كما فعل يف سائر اآليات 



  وإن كان الثاين فليثبت التتابع يف صوم اليمني مبا نقله ابن مسعود يف مصحفه 
فيه مل يقع يف إثبات كون التسمية من القرآن يف اجلملة حىت يشترط القطع يف طريق إثباهتا  قلنا االختالف فيما حنن

  وإمنا وقع يف وضعها آية يف أوائل السور والقطع غري مشترط فيه 
  وهلذا وقع اخلالف يف ذلك من غري تكفري من أحد اخلصمني لآلخر كما وقع اخلالف يف عدد اآليات ومقاديرها 

  على النيب عليه السالم بيان ذلك بيانا قاطعا للشك  قوهلم كان جيب
قلنا ولو مل تكن من القرآن لتبني ذلك أيضا بيانا قاطعا للشك كما فعل ذلك يف التعوذ بل أوىل من حيث إن 

التسمية مكتوبة خبط القرآن يف أول كل سورة ومنزلة على النيب عليه السالم مع أول كل سورة كما سبق بيانه 
  يوهم أهنا من القرآن مع علم النيب عليه السالم بذلك وقدرته على البيان خبالف التعوذ وذلك مما 

فإن قيل كل ما هو من القرآن فهو منحصر ميكن بيانه خبالف ما ليس من القرآن فإنه غري منحصر فال ميكن بيان أنه 
  ن ليس من القرآن فلهذا قيل بوجوب بيان ما هو من القرآن دون ما ليس من القرآ

قلنا حنن مل نوجب بيان كل ما ليس من القرآن أنه ليس من القرآن بل إمنا أوجبنا بيان ما يسبق إىل األفهام أنه من 
  القرآن بتقدير أن ال يكون منه كما يف التسمية 

  وال خيفى أنه منحصر بل هو أقل من بيان ما هو من القرآن 
  كل سورة باالجتهاد والظن  وعلى هذا فال يلزم من وضع كون التسمية آية مع أول

وقد ثبت كوهنا آية من القرآن يف سورة النمل قطعا أن يقال مثله يف ثبوت قراءة ابن مسعود يف التتابع مع أهنا مل 
  يثبت كوهنا من القرآن قطعا وال ظنا 

  املسألة الثالثة القرآن مشتمل على آيات حمكمة ومتشاهبة

أما احملكم فأصح )  ٧آل عمران )  ٣( } ن أم الكتاب وأخر متشاهبات منه آيات حمكمات ه{ على ما قال تعاىل 
ما قيل فيه قوالن األول أن احملكم ما ظهر معناه وانكشف كشفا يزيل اإلشكال ويرفع االحتمال وهو موجود يف 

  كالم اهللا تعاىل 
واملطلقات { كما يف قوله تعاىل واملتشابه املقابل له ما تعارض فيه االحتمال إما جبهة التساوي كاأللفاظ اجململة 

  الحتماله زمن احليض والطهر على السوية )  ٢٢٨البقرة )  ٢( } يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء 
  لتردده بني الزوج والويل )  ٢٣٧البقرة )  ٢( } أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح { وقوله تعاىل 

بني اللمس باليد والوطء أو ال على جهة التساوي  لتردده)  ٤٣النساء )  ٢( } أو المستم النساء { وقوله 
  كاألمساء اجملازية وما ظاهره موهم للتشبيه وهو مفتقر إىل تأويل كقوله تعاىل 

  )  ٢٧الرمحن )  ٥٥( } ويبقى وجه ربك { 
  )  ٧١يس )  ٣٦( } مما عملت أيدينا { )  ٢٩احلجر )  ١٥( } ونفخت فيه من روحي { 
والسموات مطويات { )  ٥٤آل عمران )  ٣( } ومكروا ومكر اهللا { )  ١٥البقرة )  ٢ (} اهللا يستهزىء هبم { 

  وحنوه من الكنايات واالستعارات املؤولة بتأويالت مناسبة إلفهام العرب )  ٦٧الزمر )  ٣٩( } بيمينه 
  وإمنا مسي متشاهبا الشتباه معناه على السامع 

  وهذا أيضا موجود يف كالم اهللا تعاىل 



  الثاين إن احملكم ما انتظم وترتب على وجه يفيد إما من غري تأويل أو مع التأويل من غري تناقض واختالف فيه  القول
  وهذا أيضا متحقق يف كالم اهللا تعاىل 

  واملقابل له ما فسد نظمه واختل لفظه ويقال فاسد ال متشابه 
  وهذا غري متصور الوجود يف كالم اهللا تعاىل 

  ا ثبت حكمه من احلالل واحلرام والوعد والوعيد وحنوه ورمبا قيل احملكم م
  واملتشابه ما كان من القصص واألمثال وهو بعيد عما يعرفه أهل اللغة وعن مناسبة اللفظ له لغة 

  املسألة الرابعة القرآن ال يتصور اشتماله على ما ال معىن له

  ال يؤبه له يف قوله يف نفسه لكونه هذيانا ونقصا يتعاىل كالم الرب عنه خالفا ملن 
  كيف يقال 

ذلك وكالم الرب تعاىل مشتمل على ما ال معىن له كحروف املعجم اليت يف أوائل السور إذ هي غري موضوعة يف 
الرمحن )  ٥٥( } فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان { اللغة ملعىن وعلى التناقض الذي ال يفهم كقوله تعاىل 

{ وعلى الزيادة اليت ال فائدة فيها كقوله تعاىل )  ٩٢احلجر )  ١٥( } هم أمجعني فوربك لنسألن{ وقوله )  ٣٩
غري مفيد ) كاملة ( وقوله )  ١٩٦البقرة )  ٢( } فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 

  ملعىن 
} ال تتخذوا إهلني اثنني { له تعاىل وقو)  ١٣احلاقة )  ٦٩( } فإذا نفخ يف الصور نفخة واحدة { وكذك قوله تعاىل 

  إىل غري ذلك )  ٥١النحل )  ١٦( 
  قلنا أما حروف املعجم فال نسلم أنه ال معىن هلا بل هي أسامي السور ومعرفة هلا 

  وأما التناقض فغري صحيح إذ التناقض ال بد فيه من احتاد جهة السلب واإلجياب والزمان 
  تلف وزمان إجيابه وسلبه غري متحد بل خم

  وأما الزيادات املذكورة فهي للتأكيد ال أهنا غري معقولة املعىن 
  فإن قيل وإن كان ليس يف القرآن ما ال معىن له إال أن فيه ما ال يفهم معناه 

  وهو يف معىن ما ال معىن له 
والواو )  ٧عمران آل )  ٣( } وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به { وذلك كقوله تعاىل 

يقولون آمنا به { ليست للعطف وإال كان الضمري يف قوله )  ٧آل عمران )  ٣( } والراسخون يف العلم { يف قوله 
  عائدا إىل مجلة املذكور السابق من اهللا تعاىل والراسخني يف )  ٧آل عمران )  ٣( } كل من عند ربنا 

  العلم وهو حمال يف حق اهللا تعاىل 
   أن يكون لالبتداء فلم يبق إال

  ويلزم من ذلك أن ال يكون ما علمه الرب تعاىل معلوما هلم 
وأيضا فإن اآليات الدالة على اليد واليمني والوجه والروح ومكر اهللا واالستواء على العرش وغري ذلك غري حممول 

  على ما هو مفهوم منه يف اللغة 
  وما هو املراد منه غري معلوم 



  القرآن كما هو خطاب مع العرب فهو خطاب مع العجم ومعناه غري مفهوم هلم وأيضا فإن اخلطاب ب
قلنا من قال جبواز التكليف مبا ال يطاق جوز أن يكون يف القرآن ما له معىن وإن مل يكن معلوما للمخاطب وال له 

  بيان وال كذلك فيما ال معىن له أصال لكونه هذيانا 
من ذلك لكونه تكليفا مبا ال يطاق وملا فيه من إخراج القرآن عن كونه بيانا  ومن مل جيوز التكليف مبا ال يطاق منع

  للناس ضرورة كونه غري مفهوم 
وألن ذلك مما جير إىل عدم الوثوق بشيء من )  ١٣٨آل عمران )  ٣( } هذا بيان للناس { وهو خالف قوله تعاىل 

  يكون املراد به ما مل يظهر منه  أخبار اهللا تعاىل ورسوله ضرورة أنه ما من خرب إال وجيوز أن
  وذلك مبطل للشريعة مطلقا 

وإن )  ٧آل عمران )  ٣( } يقولون آمنا به { وأجاب عن اآلية األوىل بأن الواو فيها للعطف وأن الضمري يف قوله 
احمليل لعود كان ظاهرا يف العود إىل مجلة املذكور غري أنه ال بعد يف ختصيصه بإخراج الرب تعاىل عنه بدليل العقل 

  الضمري إليه 

  وأما باقي اآليات املذكورة فكلها كنايات وجتوزات مفهومة للعرب بأدلة صارفة إليها على ما بيناه يف الكالميات 

  املسألة اخلامسة اختلفوا يف اشتمال القرآن على ألفاظ

  جمازية وكلمات غري عربية 
  بادىء اللغوية وقد استقصينا الكالم فيهما يف القاعدة األوىل يف امل

األصل الثاين يف السنة وهي يف اللغة عبارة عن الطريقة فسنة كل أحد ما عهدت منه احملافظة عليه واإلكثار منه كان 
  ذلك من األمور احلميدة أو غريها 

 وأما يف الشرع فقد تطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النيب عليه السالم وقد تطلق على ما صدر عن
  الرسول من األدلة الشرعية مما ليس مبتلو وال هو معجز وال داخل يف املعجز وهذا النوع هو املقصود بالبيان هاهنا 

  ويدخل يف ذلك أقوال النيب عليه السالم وأفعاله وتقاريره 
صوص ببيان ما أما األقوال من األمر والنهي والتخيري واخلرب وجهات داللتها فسيأيت إيضاحها يف األصل الرابع املخ

  تشترك فيه األدلة املنقولة الشرعية 
  وليكن البيان هاهنا خمصوصا مبا خيص النيب عليه السالم من األفعال 

  والتقارير ويشتمل على مقدمتني ومخس مسائل 
املقدمة األوىل يف عصمة األنبياء عليهم السالم وشرح االختالف يف ذلك وما وقع االتفاق من أهل الشرائع على 

متهم عنه من املعاصي وما فيه االختالف أما قبل النبوة فقد ذهب القاضي أبو بكر وأكثر أصحابنا وكثري من عص
  املعتزلة إىل أنه ال ميتنع عليهم املعصية كبرية كانت أو صغرية بل وال ميتنع عقال إرسال من أسلم وآمن بعد كفره 

ن ذلك مما يوجب هضمهم يف النفوس واحتقارهم والنفرة وذهبت الروافض إىل امتناع ذلك كله منهم قبل النبوة أل
  عن اتباعهم وهو خالف مقتضى احلكمة من بعثة الرسل ووافقهم على ذلك أكثر املعتزلة إال يف الصغائر 

واحلق ما ذكره القاضي ألنه ال مسع قبل البعثة يدل على عصمتهم عن ذلك والعقل داللته مبنية على التحسني 



  ووجوب رعاية احلكمة يف أفعال اهللا تعاىل وذلك كله مما أبطلناه يف كتبنا الكالمية والتقبيح العقلي 
وأما بعد النبوة فاالتفاق من أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما خيل بصدقهم فيما دلت املعجزة 

  القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ عن اهللا تعاىل 
ذلك عليهم بطريق الغلط والنسيان فمنع منه األستاذ أبو إسحاق وكثري من األئمة ملا فيه من  واختلفوا يف جواز

  مناقضة داللة املعجزة القاطعة 
وجوزه القاضي أبو بكر مصريا منه إىل أن ما كان من النسيان وفلتات اللسان غري داخل حتت التصديق املقصود 

  باملعجزة وهو األشبه 
  صي القولية والفعلية اليت ال داللة للمعجزة على وأما ما كان من املعا

عصمتهم عنها فما كان منها كفرا فال نعرف خالفا بني أرباب الشرائع يف عصمتهم عنه إال ما نقل عن األزارقة من 
كل اخلوارج أهنم قالوا جبواز بعثة نيب علم اهللا أنه يكفر بعد نبوته وما نقل عن الفضلية من اخلوارج أهنم قضوا بأن 

  ذنب يوجد فهو كفر مع جتويزهم صدور الذنوب عن األنبياء 
  فكانت كفرا 

  وأما ما ليس بكفر فإما أن يكون من الكبائر أو ليس منها 
فإن كان من الكبائر فقد اتفقت األمة سوى احلشوية ومن جوز الكفر على األنبياء على عصمتهم عن تعمده من 

مدرك العصمة السمع كما ذهب إليه القاضي أبو بكر واحملققون من  غري نسيان وال تأويل وإن اختلفوا يف أن
  أصحابنا أو العقل كما ذهب إليه املعتزلة 

  وأما إن كان فعل الكبرية عن نسيان أو تأويل خطإ فقد اتفق الكل على جوازه سوى الرافضة 
ناءة اهلمة وسقوط املروءة كسرقة وأما ما ليس بكبرية فإما أن يكون من قبيل ما يوجب احلكم على فاعله باخلسة ود

  خبة أو كسرة فاحلكم فيه كاحلكم يف الكبرية 
وأما ما ال يكون من هذا القبيل كنظرة أو كلمة سفه نادرة يف حالة غضب فقد اتفق أكثر أصحابنا وأكثر املعتزلة 

  العمد على جوازه عمدا وسهوا خالفا للشيعة مطلقا وخالفا للجبائي والنظام وجعفر بن مبشر يف 

  وباجلملة فالكالم فيما وقع فيه االختالف يف هذه التفاصيل غري بالغ مبلغ القطع بل هو من باب الظنون 
  واالعتماد فيه على ما يساعد فيه من األدلة الظنية نفيا وإثباتا 

برهان يف كتبنا  وقد أتينا يف كل موضع من املواضع املتفق عليها واملختلف فيها تزييفا واختيارا بأبلغ بيان وأوضح
  الكالمية 

  فعلى الناظر االلتفات إليها 
املقدمة الثانية يف معىن التأسي واملتابعة واملوافقة واملخالفة إذ احلاجة داعية إىل معرفة ذلك فيما نرومه من النظر يف 

  مسائل األفعال أما التأسي بالغري فقد يكون يف الفعل والترك 
  ل مثل فعله على وجهه من أجل فعله أما التأسي يف الفعل فهو أن تفع

  ألنه ال تأسي مع اختالف صورة الفعل كالقيام والقعود ) مثل فعله ( فقولنا 
معناه املشاركة يف غرض ذلك الفعل ونيته ألنه ال تأسي مع اختالف الفعلني يف كون أحدمها ) على وجهه ( وقولنا 

  واجبا واآلخر ليس بواجب وإن احتدت الصورة 



ألنه لو اتفق فعل شخصني يف الصورة والصفة ومل يكن أحدمها من أجل اآلخر كاتفاق ) من أجل فعله  (وقولنا 
  مجاعة يف صالة الظهر مثال أو صوم رمضان اتباعا ألمر اهللا تعاىل فإنه ال يقال بتأسي البعض بالبعض 

  أسي وعلى هذا فلو وقع فعله يف مكان أو زمان خمصوص فال مدخل له يف املتابعة والت
وسواء تكرر أو مل يتكرر إال أن يدل الدليل على اختصاص العبادة به كاختصاص احلج بعرفات واختصاص 

  الصلوات بأوقاهتا وصوم رمضان 
  وأما التأسي يف الترك فهو ترك أحد الشخصني مثل ما ترك اآلخر من 

  األفعال على وجهه وصفته من أجل أنه ترك 
  وال خيفى وجه ما فيه من القيود 

  وأما املتابعة فقد تكون يف القول وقد تكون يف الفعل والترك فاتباع القول هو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه القول 
  واالتباع يف الفعل هو التأسي بعينه 

  وأما املوافقة فمشاركة أحد الشخصني لآلخر يف صورة قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو غري ذلك 
  لك اآلخر أو ال من أجله وسواء كان ذلك من أجل ذ

  وأما املخالفة فقد تكون يف القول وقد تكون يف الفعل والترك فاملخالفة يف القول ترك امتثال ما اقتضاه القول 
  وأما املخالفة يف الفعل فهو العدول عن فعل مثل ما فعله الغري مع وجوبه 

  إنه خمالف يف الفعل بتقدير الترك وهلذا فإن من فعل فعال ومل جيب على غريه مثل فعله ال يقال له 
  ولذلك مل تكن احلائض خمالفة بترك الصالة لغريها 

  وعلى هذا فال خيفى وجوه املخالفة يف الترك 
  وإذ أتينا على ما أردناه من ذكر املقدمتني فلنرجع إىل املقصود من املسائل املتعلقة بأفعال الرسول عليه السالم 

  يون يف أفعال النيب عليه السالماملسألة األوىل اختلف األصول

هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم ال وقبل النظر يف احلجاج ال بد من تلخيص حمل النزاع فنقول 
  أما ما كان من األفعال اجلبلية كالقيام والقعود واألكل والشرب وحنوه 

  فال نزاع يف كونه على اإلباحة بالنسبة إليه وإىل أمته 
ما ما سوى ذلك مما ثبت كونه من خواصه الىت ال يشاركه فيها أحد فال يدل ذلك على التشريك بيننا وبينه فيه وأ

  إمجاعا 
وذلك كاختصاصه بوجوب الضحى واألضحى والوتر والتهجد بالليل واملشاورة والتخيري لنسائه وكاختصاصه 

س ودخول مكة بغري إحرام والزيادة يف النكاح على بإباحة الوصال يف الصوم وصفية املغنم واالستبداد خبمس اخلم
  أربع نسوة إىل غري ذلك من خصائصه 

وأما ما عرف كون فعله بيانا لنا فهو دليل من غري خالف وذلك إما بصريح مقاله كقوله صلوا كما رأيتموين أصلي 
ه اخلصوص أو مطلق أريد به وخذوا عين مناسككم أو بقرائن األحوال وذلك كما إذا ورد لفظ جممل أو عام أريد ب

التقييد ومل يبينه قبل احلاجة إليه مث فعل عند احلاجة فعال صاحلا للبيان فإنه يكون بيانا حىت ال يكون مؤخرا للبيان 
)  ٣٨املائدة )  ٥( } فاقطعوا أيديهما { عن وقت احلاجة وذلك كقطعه يد السارق من الكوع بيانا لقوله تعاىل 



  وحنوه )  ٤٣النساء )  ٤( } فامسحوا بوجوهكم وأيديكم {  بيانا لقوله تعاىل وكتيممه إىل املرفقني
  والبيان تابع للمبني يف الوجوب والندب واإلباحة 

  وأما ما مل يقترن به ما يدل على أنه للبيان ال نفيا وال إثباتا فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو مل يظهر 
  فيه فمنهم من قال إن فعله عليه السالم حممول على الوجوب يف حقه فإن ظهر فيه قصد القربة فقد اختلفوا 

  ويف حقنا كابن سريج واالصطخري وابن أيب هريرة وابن خريان واحلنابلة ومجاعة من املعتزلة 
  ومنهم من صار إىل أنه للندب 

  وقد قيل إنه قول الشافعي وهو اختيار إمام احلرمني 
ب مالك ومنهم من قال بالوقف وهو مذهب مجاعة من أصحاب الشافعي ومنهم من قال إنه لإلباحة وهو مذه

  كالصرييف والغزايل ومجاعة من املعتزلة 
وأما ما مل يظهر فيه قصد القربة فقد اختلفوا أيضا فيه على حنو اختالفهم فيما ظهر فيه قصد القربة غري أن القول 

  واإلباحة أقرب  بالوجوب والندب فيه أبعد مما ظهر فيه قصد القربة والوقف
  وبعض من جوز على األنبياء املعاصي قال إهنا على اخلطر 

واملختار أن كل فعل مل يقترن به دليل يدل على أنه قصد به بيان خطاب سابق فإن ظهر فيه قصد القربة إىل اهللا تعاىل 
عل على الترك ال غري وأن فهو دليل يف حقه عليه السالم على القدر املشترك بني الواجب واملندوب وهو ترجيح الف

  اإلباحة وهي استواء الفعل والترك يف رفع احلرج خارجة عنه وكذلك يف حق أمته 
وما مل يظهر فيه قصد القربة فهو دليل يف حقه على القدر املشترك بني الواجب واملندوب واملباح وهو رفع احلرج 

  عن الفعل ال غري وكذلك عن أمته 
  القربة فألن القربة غري خارجة عن الواجب وأما إذا ظهر من فعله قصد 

  واملندوب والقدر املشترك بينهما إمنا هو ترجيح الفعل على الترك 
  والفعل دليل قاطع عليه 

وأما ما اختص به الواجب من الذم على الترك وما اختص به املندوب من عدم اللوم على الترك فمشكوك فيه 
  وليس أحدمها أوىل من اآلخر 

مل يظهر من فعله قصد القربة فهو وإن جوزنا عليه فعل الصغرية غري أن احتمال وقوعها من آحاد عدول وأما إذا 
  املسلمني نادر فكيف من النيب عليه السالم 

  بل الغالب من فعله انه ال يكون معصية وال منهيا عنه 
  وعند ذلك فما من فعل من احاد أفعاله إال واحتمال دخوله حتت الغالب أغلب 

ذا كان الغالب من فعله أنه ال يكون معصية وال منهيا عنه فكل فعل ال يكون منهيا عنه ال خيرج عن الواجب وإ
  واملندوب واملباح والقدر املشترك بني الكل إمنا هو رفع احلرج عن الفعل دون الترك 

  والفعل دليل قاطع عليه 
ى الترك وما اختص به املباح عنهما من استواء وأما ما اختص به الوجوب والندب عن املباح من ترجح الفعل عل

  الطرفني فمشكوك فيه 
  هذا بالنسبة إىل النيب عليه السالم 



وأما بالنسبة إىل أمته فألنه وإن كان عليه السالم قد اختص عنهم خبصائص ال يشاركونه فيها غري أهنا نادرة بل أندر 
  من النادر بالنسبة إىل األحكام املشترك فيها 

لك فما من واحد من آحاد األفعال إال واحتمال مشاركة األمة للنيب عليه السالم فيه أغلب من احتمال وعند ذ
  عدم املشاركة إدراجا للنادر حتت األعم األغلب فكانت املشاركة أظهر 

  وإذ أتينا على تفصيل املذاهب وتقرير ما هو املختار فال بد من ذكر شبه املخالفني ووجه االنفصال عنها 
  أما شبه القائلني بالوجوب فمن جهة النص واإلمجاع واملعقول و

  أما من جهة النص فمن جهة الكتاب والسنة 

أمر مبتابعته ومتابعته امتثال القول )  ١٥٥األنعام )  ٦( } فاتبعوه واتقوا { أما من جهة الكتاب فقوله تعاىل 
  واإلتيان مبثل فعله 

  واألمر ظاهر يف الوجوب 
حذر من خمالفة أمره والتحذير دليل )  ٦٣النور )  ٢٤( } فليحذر الذين خيالفون عن أمره { اىل وأيضا قوله تع

  الوجوب 
  واسم األمر يطلق على الفعل كما سيأيت تقريره واألصل يف اإلطالق احلقيقة 

  مة وغايته أن يكون مشتركا بينه وبني القول املخصوص وسيأيت أن االسم املشترك من قبيل األمساء العا
  فكان متناوال للفعل 

ا يأيت به فكان األخذ به )  ٧احلشر )  ٥٦( } وما آتاكم الرسول فخذوه { وأيضا قوله تعاىل  وفعله من مجلة م
  واجبا 

األحزاب )  ٣٣( } لقد كان لكم يف رسول اهللا إسوة حسنة ملن كان يرجوا اهللا واليوم اآلخر { وأيضا قوله تعاىل 
  ر وهذا زجر يف طي أم)  ٢١

  وتقديره من كان يؤمن باهللا وباليوم اآلخر فله فيه إسوة حسنة 
  ومن مل يتأس به فال يكون مؤمنا باهللا وال باليوم اآلخر 

  وهو دليل الوجوب 
وحمبه اهللا واجبة واآلية دلت على أن )  ٣١آل عمران )  ٣( } قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين { وأيضا قوله تعاىل 
  ه السالم الزمة حملبة اهللا الواجبة متابعة النيب علي

  ويلزم من انتفاء الالزم انتفاء امللزوم 
  وهو ممتنع 

  أمر بطاعة )  ٥٤النور )  ٢٤( } قل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول { وأيضا قوله تعاىل 

  الرسول 
  واألمر ظاهر يف الوجوب 

فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها { تعاىل  ومن أتى مبثل فعل الغري على قصد إعظامه فهو مطيع له وأيضا قوله
وذلك يدل )  ٣٧األحزاب )  ٣٣( } لكي ال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 

  على أن فعله تشريع وواجب االتباع وإال ملا كان تزوجيه مزيال عن املؤمنني احلرج يف أزواج أدعيائهم 



وي أن الصحابة رضي اهللا عنهم خلعوا نعاهلم يف الصالة ملا خلع نعله ففهموا وجوب وأما من جهة السنة فما ر
  املتابعة له يف فعله 

  والنيب عليه السالم أقرهم على ذلك مث بني هلم علة انفراده بذلك 
  وأيضا ما روي عنه أنه أمرهم بفسخ احلج إىل العمرة ومل يفسخ 

  سخ ففهموا أن حكمهم كحكمه فقالوا له ما لك أمرتنا بفسخ احلج ومل تف
  والنيب عليه السالم مل ينكر عليهم ومل يقل يل حكمي ولكم حكمكم بل أبدى عذرا خيتص به 

  وأيضا ما روي عنه عليه السالم أنه هنى الصحابة عن الوصال يف الصوم وواصل 
يين فأقرهم على ما فقالوا له هنيتنا عن الوصال وواصلت فقال لست كأحدكم إين أظل عند ريب يطعمين ويسق

  فهموه من مشاركتهم له يف احلكم واعتذر بعذر خيتص به 
وأيضا ما روي عنه أنه ملا سألته أم سلمة عن قبلة الصائم فقال هلا مل مل تقويل هلم إين أقبل وأنا صائم ولو مل يكن متبعا 

  يف أفعاله ملا كان لذلك معىن 
  ل الشعر يف االغتسال وأيضا ما روي عنه أنه ملا سألته أم سلمة عن ب

  قال أما أنا فيكفيين أن أحثو على رأسي ثالث حثيات من ماء وكان ذلك جوابا هلا 
  ولوال أنه متبع يف فعله ملا كان جوابا هلا 

وأيضا ما روي عنه أنه أمر الصحابة بالتحلل باحللق والذبح فتوقفوا فشكا ذلك إىل أم سلمة فأشارت إليه بأن خيرج 
  فعل ذلك فذحبوا وحلقوا وينحر وحيلق ف

  ولوال أن فعله متبع ملا كان كذلك 
وأما من جهة اإلمجاع فما روي عن الصحابة أهنم ملا اختلفوا يف الغسل من غري إنزال أنفذ عمر إىل عائشة رضي اهللا 

  عنها وسأهلا عن ذلك فقالت فعلته أنا ورسول اهللا واغتسلنا فأخذ عمر والناس بذلك 
  ع ملا ساغ ذلك ولوال أن فعله متب

وأيضا ما روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه كان يقبل احلجر األسود ويقول إين أعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع 
ولوال أنين رأيت رسول اهللا يقبلك ملا قبلتك وكان ذلك شائعا فيما بني الصحابة من غري نكري فكان إمجاعا على 

  اتباعه يف فعله 
سة أوجه األول هو أن فعله احتمل أن يكون موجبا للفعل علينا واحتمل أن ال يكون وأما من جهة املعقول فمن مخ

  موجبا 
  واحلمل على اإلجياب أوىل ملا فيه من األمن والتحرز عن ترك الواجب 

  ولذلك فإنه لو نسي صالة من مخس صلوات من يوم فإنه جيب عليه إعادة الكل حذرا من اإلخالل بالواجب 
  دة من نسائه مث نسيها فإنه حيرم عليه مجيعهن نظرا إىل االحتياط وكذلك من طلق واح

الثاين أن النبوة من الرتب العلية واألوصاف السنية وال خيفى أن متابعة العظيم يف أفعاله من أمت األمور يف تعظيمه 
  وإجالله وأن عدم متابعته يف 

األمور يف إسقاط حرمته واإلخالل بعظمته أفعاله بأن صلى وهم جلوس أو قام يطوف وهم يتسامرون من أعظم 
  وهو حرام ممتنع 



الثالث أن أفعاله عليه السالم قائمة مقام أقواله يف بيان اجململ وختصيص العموم وتقييد املطلق من الكتاب والسنة 
  فكان فعله حمموال على الوجوب كالقول 

  وترك احلق والصواب يكون خطأ وباطال وهو ممتنع الرابع أن ما فعله النيب عليه السالم جيب أن يكون حقا وصوابا 
  اخلامس أن فعله احتمل أن يكون واجبا واحتمل أن ال يكون واجبا 

واحتمال كونه واجبا أظهر من احتمال كونه ليس بواجب ألن الظاهر من النيب عليه السالم أنه ال خيتار لنفسه 
كان واجبا فيجب اعتقاد مشاركة األمة له فيه ملا سوى األكمل واألفضل والواجب أكمل مما ليس بواجب وإذا 

  قررمتوه يف طريقتكم 
  وأما شبه القائلني بالندب فنقلية وعقلية أيضا 

جعل التأسي به حسنة )  ٢١األحزاب )  ٣٣( } لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة { أما النقلية فقوله تعاىل 
  وما زاد فهو مشكوك فيه  وأدىن درجات احلسنة املندوب فكان حمموال عليه

وأما العقلية فهو أن فعله وإن احتمل أن يكون معصية إال أنه خالف الظاهر والظاهر من فعله أنه ال يكون إال حسنة 
  واحلسنة ال خترج عن الواجب واملندوب ومحله على فعل املندوب أوىل لوجهني 

  األول أن غالب أفعال النيب عليه السالم كانت هي املندوبات 
  الثاين أن كل واجب مندوب وزيادة وليس كل مندوب واجبا 

  فكان 

  فعل املندوب لعمومه أغلب ويلزم من ذلك مشاركة أمته له فيه ملا ذكرمتوه يف طريقتكم 
وأما شبه القائلني باإلباحة فهي أن األصل يف األفعال كلها إمنا هو اإلباحة ورفع احلرج عن الفعل والترك إال ما دل 

  لى تغيريه الدليل ع
  واألصل عدم املغري 

  وأما شبه القائلني بالوقف فإهنم قالوا فعله عليه السالم متردد بني أن يكون خاصا به وبني أن ال يكون خاصا به 
وما ليس خاصا به متردد بني الواجب واملندوب واملباح والفعل ال صيغة له ليدل على البعض دون البعض وليس 

  م الوقف إىل أن يقوم الدليل على التعيني البعض أوىل من البعض فلز
واجلواب عن شبه القائلني بالوجوب أما عن اآلية األوىل فال نسلم أن قوله فاتبعوه يدل على الوجوب وإن سلمنا 

  ذلك ولكن قوله فاتبعوه صريح يف ابتاع شخص النيب عليه السالم وهو غري مراد 
   فال بد من إضمار املتابعة يف أقواله وأفعاله

  واإلضمار على خالف األصل فتمتنع الزيادة فيه من غري حاجة 
  وقد أمكن دفع الضرورة بإضمار أحد األمرين 

  وليس إضمار املتابعة يف الفعل أوىل من القول بل إضمار املتابعة يف القول أوىل لكونه متفقا عليه وخمتلفا يف الفعل 

لو علم كون الفعل املتبع واجبا وإال فبتقدير أن يكون غري واجب كيف وأن املتابعة يف الفعل إمنا يتحقق وجوهبا أن 
  فمتابعة ما ليس بواجب ال تكون واجبة ومل يتحقق كون فعله واجبا فال تكون متابعته واجبة 

وعن اآلية الثانية أن يقال اسم األمر وإن أطلق على الفعل والقول املخصوص لكنه جيب اعتقاد كونه حقيقة يف أمر 
  نهما وهو الشأن والصفة نفيا للتجوز واالشتراك عن اللفظ لكوهنما على خالف األصل مشترك بي



  وعند ذلك فلفظ األمر احملذر من خمالفته يكون مطلقا 
  واملطلق إذا عمل به يف صورة فقد خرج عن كونه حجة ضرورة توفية العمل بداللته 

أنه غري متواطىء ولكنه جممع على كونه حقيقة يف  وقد عمل به يف القول املخصوص فال يبقى حجة يف الفعل سلمنا
  القول املخصوص وخمتلف يف الفعل فكان محله على املتفق عليه دون املختلف فيه 

أوال سلمنا أنه حقيقة يف الفعل لكنه يكون مشتركا وعند ذلك إن قيل بأن اللفظ املشترك ميتنع محله على مجيع 
الفة األمر مبعىن الفعل أوىل من القول وإن قيل حبمل اللفظ املشترك على مدلوالته فليس محله على التحذير من خم

  مجيع حمامله فالتحذير عن خمالفة األمر يتوقف على كون احملذر منه واجبا الستحالة التحذير من ترك ما ليس واجبا 
عرف إال من وعند ذلك فالقول بالتحذير من خمالفة الفعل يستدعي وجوب ذلك الفعل ووجوبه إذا كان ال ي

  التحذير كان دورا 
( } ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا { كيف وإنه قد تقدم يف اآلية ذكر دعاء الرسول بقوله 

  واملراد بالدعاء إمنا هو القول )  ٦٣النور )  ٢٤
  فكان األمر املذكور بعده عائدا إىل قوله 

قد يعلم اهللا الذين { اىل إذ هو أقرب مذكور حيث قال بعد ذكر الرسول مث قد أمكن عود الضمري يف أمره إىل اهللا تع
  فكان عوده إليه أوىل )  ٦٣النور )  ٢٤( } يتسللون منكم لواذا 

  وعن اآلية الثالثة مبنع داللة األمر على الوجوب وإن سلمنا ذلك 
  ولكن 

  إمنا يكون أخذ ما أتانا به واجبا إذا كان ما أتى به واجبا 
  ا مل يكن واجبا فأخذه ال يكون واجبا فإن القول بوجوب فعل ال يكون واجبا تناقض يف اللفظ واملعىن وأما إذ

وعند ذلك فيتوقف داللة اآلية على الوجوب على كون الفعل املأيت به واجبا ووجوبه إذا توقف على داللة اآلية 
  على وجوبه كان دورا 

ب أخذه إمنا هو األمر مبعىن القول حيث إنه قابله بالنهي بقوله وما كيف وإن يف اآلية ما يدل على أن املراد بوجو
  هناكم عنه فانتهوا والنهي ال يكون إال بالقول 

  وكذلك األمر املقابل له 
وعن اآلية الرابعة من وجهني الوجه األول إنا نقول املراد بالتأسي به يف فعله أن نستخري ألنفسنا ما استخاره لنفسه 

  ليه فيما يفعله أو معىن آخر وأن ال نعترض ع
  األول مسلم ولكن ال يلزم من ذلك أن يكون ما استخاره لنفسه واجبا حىت يكون ما نستخريه حنن ألنفسنا واجبا 

  والثاين ممنوع 
الوجه الثاين أن املراد بالتأسي به يف فعله أن نوقع الفعل على الوجه الذي أوقعه هو عليه السالم حىت أنه لو صلى 

وصلينا متنفلني أو بالعكس فإن ذلك ال يكون تأسيا به ومل يثبت كون ما فعله واجبا حىت يكون ما نفعله حنن  واجبا
  واجبا 

  وعلى هذين اجلوابني خيرج اجلواب عن اآلية اخلامسة 
ن واجبا وعن اآلية السادسة أن املراد من الطاعة إمنا هو امتثال أمره ومتابعته يف فعله على الوجه الذي فعله إن كا

  فواجبا وإن كان ندبا فندبا 



  وحنن نقول به ومل يثبت أن ما فعله واجب حىت تكون متابعتنا له فيه واجبة 
وعن اآلية السابعة إن غايتها الداللة على أن حكم أمته مساو حلكمه يف الوجوب والندب واإلباحة وال يلزم من 

  ذلك أن يكون كل ما فعله واجبا ليكون فعلنا له واجبا 
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وعن اخلرب األول من السنة من وجهني األول أن ذلك ال يدل على أهنم فعلوا ذلك جبهة الوجوب بل لعلهم رأوا 
  متابعته يف خلع النعل مبالغة يف موافقته 

ره عليهم ذلك وقوله مل خلعتم نعالكم ولو كانت والذي يدل على أن اخللع بطريق املتابعة له مل يكن واجبا إنكا
  متابعته يف فعله واجبة على اإلطالق ملا أنكر ذلك 

الوجه الثاين أنه وإن ظنوا وجوب املتابعة لكن ال من الفعل بل لقيام دليل أوجب عليهم ذلك وبيانه من وجهني 
موا أن صالته بيان لصالهتم فلما رأوه قد األول أنه عليه السالم كان قد قال هلم صلوا كما رأيتموين أصلي ففه

  خلع نعله تابعوه فيه لظنهم أن ذلك من هيئات الصالة 
)  ٧( } خذوا زينتكم عند كل مسجد { الثاين أهنم كانوا مأمورين بأخد زينتهم عند كل مسجد بقوله تعاىل 

  ن املأمور إال لواجب فلما رأوه قد خلع نعله ظنوا وجوبه وأنه ال يترك األمر املسنو)  ٣١األعراف 
  وحنن ال ننكر وجوب املتابعة عند قيام الدليل 

وعن اخلرب الثاين أن فهمهم لوجوب متابعته يف أفعال احلج إمنا كان مستندا إىل قوله عليه السالم خذوا عين 
  مناسككم ال إىل فعله 

  ه أنه كان مباحا له وعن اخلرب الثالث أن الوصال للنيب عليه السالم مل يكن واجبا عليه بل غايت
  ووجوب املتابعة فيما أصله غري واجب ممتنع كما سبق بل ظنهم إمنا كان مشاركته يف إباحة الوصال 

  وحنن نقول به وهذا هو اجلواب عن اخلرب الرابع 
  وعن اخلرب اخلامس أنه ال داللة له على وجوب بل الشعر يف حقه عليه السالم وال حق غريه 

  كفاية يف الكمال ال يف الوجوب ولعله أراد بذلك ال

  بل وجوب البل إمنا هو مستفاد من قوله عليه السالم بلوا الشعر وانقوا البشرة 
وعن اخلرب السادس من وجهني األول أن فعله وقع بيانا لقوله عليه السالم خذوا عين مناسككم وال نزاع يف 

داللة القول اجملرد عن الفعل لكون الفعل ينىبء عن  وجوب اتباع فعله إذا ورد بيانا خلطاب سابق بل وهو أبلغ من
  املقصود عيانا خبالف القول فإنه ال يدل عليه عيانا 

  الثاين أن وجوب التحلل وقع مستفادا من أمر النيب عليه السالم هلم بذلك 
ينسخ اهللا عنهم  غري أهنم كانوا يرتقبون إجناز ما وعدهم اهللا به من الفتح والظهور على قريش يف تلك السنة وأن

  األمر بالتحلل وأداء ما كانوا فيه من احلج 
  فلما حتلل عليه السالم آيسوا من ذلك فتحللوا 

وعن االحتجاج باإلمجاع األول ال نسلم أن وجوب الغسل من التقاء اخلتانني كان مستفادا من فعل رسول اهللا بل 
ل عمر لعائشة إمنا كان ليعلم أن فعل النيب هل وقع من قوله عليه السالم إذا التقى اخلتانان وجب الغسل وسؤا

  موافقا ألمره أم ال 



وعن الثاين أن تقبيل عمر احلجر إمنا كان مستفادا من فعل رسول اهللا املبني لقوله خذوا عين مناسككم كيف وأن 
  تقبيل احلجر غري واجب على النيب عليه السالم وال على غريه 

  سالم يدل على ترجيح فعله على تركه من غري وجوب بل غايته أن فعل النيب عليه ال
  وذلك مما ال ننكره وال ننكر مشاركة األمة له يف ذلك 

وعن الشبهة األوىل من املعقول فقد قيل يف دفعها إن االحتياط إمنا ميكن أن يقال به إذا خال عن احتمال الضرر 
هو غري صحيح فإنه لو غم اهلالل ليلة الثالثني من قطعا وفيما حنن فيه حيتمل أن يكون الفعل حراما على األمة و

  رمضان فإنه حيتمل أن يكون يوم الثالثني منه يوم العيد واحتمل أن ال يكون يوم اليعد 
  ومع ذلك جيب صومه احتياطا للواجب وإن احتمل أن يكون حراما لكونه من يوم العيد 

وجوبه كالصالة الفائتة من صلوات يوم وليلة أو كان  واحلق يف ذلك أن يقال إمنا يكون االحتياط أوىل ملا ثبت
  األصل وجوبه كما يف صوم يوم الثالثني من رمضان إذا كانت ليلته مغيمة 

  وأما ما عساه أن يكون واجبا وغري واجب فال 
  وما حنن فيه كذلك حيث مل يتحقق وجوب الفعل وال األصل وجوبه 

ثل ما يفعله العظيم يكون تعظيما له وأن تركه يكون إهانة له وحطا من وعن الشبهة الثانية ال نسلم أن اإلتيان مب
  قدره بل رمبا كان تعاطي األدىن ملساواته األعلى فعله حطا من منزلته وغضا من منصبه 

وهلذا يقبح من العبد اجللوس على سرير سيده يف مرتبته والركوب على مركبه ولو فعل ذلك استحق اللوم 
  والتوبيخ 
نت متابعة النيب يف أفعاله موجبة لتعظيمه وترك املتابعة موجبة إلهانته لوجب متابعته عندما إذا ترك بعض ما مث لو كا

  تعبدنا به من العبادات ومل يعلم سبب تركه وهو خالف اإلمجاع 
  وعن الشبهة الثالثة إنه ال يلزم من كون الفعل بيانا للقول أن يكون موجبا ملا يوجبه القول 

  ب القويل يستدعي وجوب اجلواب وال كذلك الفعل فإن اخلطا
  وعن الشبهة الرابعة أن فعل النيب عليه السالم وإن كان حقا وصوابا 

  بالنسبة إليه فال يلزم أن يكون حقا وصوابا بالنسبة إىل أمته 
  إال أن يكون فعله مما يوجب مشاركتهم له يف ذلك الفعل 

  وهو حمل النزاع 
ه وإن كان فعل الواجب أفضل مما ليس بواجب فال يلزم أن يكون كل ما يفعله النيب عليه وعن الشبهة اخلامسة إن

  السالم واجبا 
  وهلذا فإن فعله للمندوبات كان أغلب من فعله للواجبات بل فعله للمباحات كان أغلب من فعله للمندوبات 

  منها وعن شبه القائلني بالندب  وعن ذلك فليس محل فعله على النادر من أفعاله أوىل من محله على الغالب
  أما اآلية فجواهبا مثل ما سبق يف االحتجاج هبا على الوجوب 

  وأما الشبهة العقلية فال نسلم أن غالب فعله املندوبات بل املباح 
  وال نسلم أن املندوب داخل يف الواجب على ما سبق تقريره 

من النيب عليه السالم قصد التقرب به وأما ما ظهر معه  وأما شبهة اإلباحة فنحن قائلون هبا يف كل فعل مل يظهر



  قصد التقرب به فيمتنع أن يكون مباحا مبعىن نفي احلرج عن فعله وتركه 
  فإن مثل ذلك ال يتقرب به 

  وذلك مما جيب محله على ترجيح جانب الفعل على الترك على ماقررناه 
وال ندب إال أن يقوم الدليل على ذلك فهو احلق وهو عني ما  وأما الواقفية فإن أرادوا بالوقف أنا ال حنكم بإجياب

  قررناه 
  وإن أرادوا به أن الثابت أحد هذه األمور لكنا ال نعرفه بعينه فخطأ 

فإن ذلك يستدعي دليال وقد بينا أنه ال داللة للفعل على شيء سوى ترجيح الفعل على الترك عندما إذا ظهر من 
  ب بفعله أو نفي احلرج مطلقا عندما إذا مل يظهر منه قصد القربة النيب عليه السالم قصد التقر

  واألصل عدم دليل سوى الفعل 
  واهللا أعلم 

  املسألة الثانية إذا فعل النيب عليه السالم فعال ومل يكن بيانا خلطاب

  سابق 
صه عليه السالم على وال قام الدليل على أنه من خواصه وعلمت لنا صفته من الوجوب أو الندب أو اإلباحة إما بن

ذلك وتعريفه لنا أو بغري ذلك من األدلة فمعظم األئمة من الفقهاء واملتكلمني متفقون على أننا متعبدون بالتأسي به 
  يف فعله واجبا كان أو مندوبا أو مباحا 

  ومنهم من منع من ذلك مطلقا ومنهم من فصل كأيب علي بن خالد وقال بالتأسي يف العبادات دون غريها 
  واملختار إمنا هو املذهب اجلمهوري ودليله النص واإلمجاع 

فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي ال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم { أما النص فقوله تعاىل 
  ولوال أنه متأسي به يف فعله ومتبعا ملا كان لآلية معىن )  ٣٧األحزاب )  ٣٣( } إذا قضوا منهن وطرا 

  ا من أقوى ما يستدل به هاهنا وهذ
ووجه االستدالل به أنه جعل املتابعة )  ٣١آل عمران )  ٣( } قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين { وأيضا قوله تعاىل 

  له الزمة من حمبة اهللا الواجبة فلو مل تكن املتابعة له الزمة لزم من عدمها عدم احملبة الواجبة وذلك حرام باإلمجاع 
األحزاب )  ٣٣( } لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر { ه تعاىل وأيضا قول

  ووجه االحتجاج به أنه جعل التأسي بالنيب عليه السالم من لوازم رجاء اهللا تعاىل واليوم اآلخر )  ٢١
  ويلزم من عدم التأسي عدم امللزوم وهو الرجاء هللا واليوم اآلخر 

  ر وذلك كف

  واملتابعة والتأسي يف الفعل على ما بيناه يف املقدمة هو أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل من أجل أنه فعل 
وأما اإلمجاع فهو أن الصحابة كانوا جممعني على الرجوع إىل أفعاله كرجوعهم إىل تزوجيه مليمونة وهو حرام ويف 

  له وهو صائم إىل غري ذلك من الوقائع الكثرية اليت ال حتصى تقبيله عليه السالم للحجر األسود وجواز تقبي
فإن قيل أما اآلية األوىل وإن دلت على التأسي به واملتابعة يف التزويج من إزواج األدعياء إذا قضوا منهن وطرا 

  فليس فيها ما يدل على التأسي واملتابعة يف كل فعل 



  ابعة والتأسي يف كل شيء إذ ال عموم هلما يف ذلك وأما األخريتان فال نسلم عموم داللتها على املت
وهلذا فإنه حيسن أن يقال لك يف فالن أسوة يف كل شيء ويقال لك يف فالن أسوة حسنة يف هذا الشيء دون غريه 

) يف هذا الشيء دون غريه ( تكرارا وقوله ) يف كل شيء ( عاما يف كل شيء لكان قوله ) األسوة ( ولو كان لفظ 
  غايتها الداللة على املتابعة والتأسي يف بعض األشياء  مناقضة بل

وحنن قائلون بذلك يف اتباع أقواله والتأسي مبا دل الدليل القويل على التأسي به يف أفعاله كقوله صلوا كما رأيتوين 
  أصلي و خذوا عين مناسككم وحنوه 

نه التأسي بالنيب يف فعله وإمنا كان مستندهم يف وأما ما ذكرمتوه من اإلمجاع فال نسلم أن املستند فيما كانوا يفعلو
  ذلك غريه أما فيما كان مباحا فالبقاء على األصل أما فيما كان واجبا أو مندوبا فاألقوال الدالة على ذلك 

واجلواب عن االعتراض على اآلية األوىل أن اآلية ليس فيها داللة على خصوص متابعة املؤمنني للنيب عليه السالم يف 
   ذلك

  ولوال أن التأسي 

بالنيب عليه السالم يف مجيع أفعاله الزم ملا فهم املؤمنون من إباحة ذلك للنيب عليه السالم إباحة ذلك هلم وال ميكن 
أن يقال بأن فهم اإلباحة إمنا كان مستندا إىل اإلباحة األصلية وإال ملا كان لتعليل تزويج النيب عليه السالم بنفي 

  معىن لكونه مدفوعا بغريه احلرج عن املؤمنني 
وعن االعتراض الثاين على اآليتني األخريني أن مقصودمها إمنا هو بيان كون النيب عليه السالم أسوة لنا ومتبعا 

  إظهارا لشرفه وإبانة خلطره 
  وذلك إمنا يكون يف شيء واحد أو يف مجيع األشياء 

بالتعيني ممتنع لعدم داللة اللفظ عليه والقول باإلهبام  فإن كان يف شيء واحد فإما أن يكون معينا أو مبهما القول
  ممتنع ألنه على خالف الغالب من خطاب الشرع ولكونه أبعد إظهار شرف النيب عليه السالم 

  فلم يبق إال أن يكون يف مجيع األشياء 
ة وإذا قال لك أسوة يف وإذا قال لك أسوة يف فالن يف مجيع األشياء فهو مفيد للتأكيد ويل تكرارا خليا عن الفائد

فالن يف هذا الشيء دون غريه فال يكون مناقضة ألن العموم إمنا هو مستفاد من التأسي واملتابعة املطلقة وهذا ليس 
  مبطلق بل الكل مجلة واحدة مفيدة لشيء معني 

تمسك بأفعال النيب وأما ما ذكروه على اإلمجاع فهو خالف املشهور املأثور عنهم عند اتفاقهم بعد اختالفهم يف ال
عليه السالم والرجوع إليها وسؤال زوجاته والبحث عن أفعاله يف ذلك وسكون أنفسهم إليها واالعتماد عليها 

  واحتجاج بعضهم على بعض هبا 
ولو كان مث دليل يدل على املتابعة والتأسي غري النظر إىل أفعاله لبادروا إليه من غري توقف على البحث عن فعله 

  الم وعلى ما ذكرناه يف فعله يكون احلكم يف تركه عليه الس

  املسألة الثالثة إذا فعل واحد بني يدى النيب عليه السالم فعال

  أو يف عصره وهو عامل به قادر على إنكاره فسكت عنه وقرره عليه من غري نكري عليه فال خيلو 



  بل أو مل يكن كذلك إما أن يكون النيب عليه السالم قد عرف قبح ذلك الفعل وحترميه من ق
فإن كان األول فإما أن يكون قد علم إصرار ذلك الفاعل على فعله وعلم من النيب عليه السالم اإلصرار على قبح 

  ذلك الفعل وحترميه كاختالف أهل الذمة إىل كنائسهم أو مل يكن كذلك 
  منسوخا  فإن كان األول فالسكوت عنه ال يدل على جوازه وإباحته إمجاعا وال يوهم كونه

  وإن كان الثاين فالسكوت عنه وتقريره له من غري إنكار يدل على نسخه عن ذلك الشخص 
وإال ملا ساغ السكوت حىت ال يتوهم أنه منسوخ عنه فيقع يف احملذور وفيه تأخري البيان عن وقت احلاجة وهو غري 

  جائز باإلمجاع إال على رأي من جيوز التكليف مبا ال يطاق 
يكن النيب عليه السالم قد سبق منه النهي عن ذلك الفعل وال عرف حترميه فسكوته عن فاعله وتقريره له وأما إن مل 

عليه وال سيما إن وجد منه استبشار وثناء على الفاعل فإنه يدل على جوازه ورفع احلرج عنه وذلك ألنه لو مل يكن 
  ستبشاره وثناؤه عليه حراما على النيب عليه السالم فعله جائزا لكان تقريره له عليه مع القدرة على إنكاره وكان ا

وهو وإن كان من الصغائر اجلائزة على النيب عليه السالم عند قوم إال أنه يف غاية البعد ال سيما فيما يتعلق ببيان 
  األحكام الشرعية 

  وإذا كان كذلك فاإلنكار هو الغالب 
  فحيث مل يوجد ذلك منه دل على اجلواز غالبا 

ل حيتمل أنه مل ينكر عليه إما لعلمه بأنه مل يبلغه التحرمي فلم يكن الفعل عليه حراما إذ ذاك أو ألنه علم بلوغ فإن قي
  التحرمي إليه ومل ينجع فيه وأصر على ما هو عليه أو ألنه منعه مانع من اإلنكار 
بل اإلعالم بالتحرمي واجب حىت ال  قلنا عدم بلوغ التحرمي إليه غري مانع من اإلنكار واإلعالم بأن ذلك الفعل حرام

  يعود إليه ثانيا وإال كان السكوت مما يوهم إما عدم دخوله يف عموم التحرمي أو النسخ 
  وأما إذا علم 

ذلك الشخص التحرمي وأصر على فعله مع كونه مسلما متبعا للنيب عليه السالم فال بد من جتديد اإلنكار حىت ال 
  يتوهم نسخه 

ا جتديد اإلنكار على اختالف أهل الذمة إىل كنائسهم إذ هم غري متبعني له وال يعتقدون حترمي ذلك وال يلزم على هذ
  حىت يقال يتوهم نسخ ذلك بسكوت النيب عليه السالم عن اإلنكار عليهم 

وما ذكروه من احتمال املانع وإن كان قائما عقال غري أن األصل عدمه وهو يف غاية البعد وال سيما بعد ظهور 
  شوكته واستيالئه وقهره ملن سواه 

  املسألة الرابعة ال يتصور التعارض بني أفعال رسول اهللا

حبيث يكون البعض منها ناسخا لآلخر أو خمصصا له وذلك ألهنما إما من قبيل املتماثلني كفعل صالة الظهر مثال يف 
  وقتني متماثلني أو يف وقتني خمتلفني وإما من قبيل املختلفني 

  املختلفان إما أن يتصور اجتماعهما كالصوم والصالة أو ال يتصور اجتماعهما  والفعالن
وما ال يتصور اجتماعهما إما أن ال تتناقض أحكامهما كصالة الظهر والعصر مثال أو تتناقض كما لو صام يف وقت 

  معني وأكل يف مثل ذلك الوقت 



  م التعارض بينهما إلمكان اجلمع فإن كان من القسم األول أو الثاين أو الثالث فال خفاء بعد
وإن كان من القسم الرابع فال تعارض أيضا إذ أمكن أن يكون الفعل يف وقت واجبا أو مندوبا أوجائزا ويف وقت 

  آخر خبالفه وال يكون أحدمها رافعا وال مبطال حلكم اآلخر إذا ال عموم للفعلني وال ألحدمها 

عليه السالم من الصوم كان جيب تكريره عليه يف مثل الوقت أو دل الدليل نعم إن دل الدليل على أن ما فعله النيب 
  على لزوم وجوب تأسي أمته به يف ذلك الوقت 

فإذا ترك ذلك الفعل يف مثل ذلك الوقت بالتلبس بضده كاألكل مع الذكر للصوم والقدرة عليه فإن أكله يدل 
ال نسخ حكم ذلك الصوم املتقدم لعدم اقتضائه  على نسخ حكم ذلك الدليل الدال على تكرار الصوم يف حقه

للتكرار ورفع حكم وجد حمال أو أنه رأى بعض األمة يف مثل ذلك الوقت يأكل فأقره عليه ومل ينكر مع الذكر 
للصوم والقدرة على اإلنكار فإن ذلك يدل على نسخ حكم ذلك الدليل املقتضي لتعميم الصوم على األمة يف حق 

  صه ال نسخ حكم فعل الرسول وال ختصيصه ذلك الشخص أو ختصي
وإن قيل بنسخ فعل الرسول وختصيصه فال يكون إال مبعىن أنه قد زال التعبد مبثله عن الرسول أو الواحد من األمة 

  وذلك من باب التجوز والتوسع ال أنه حقيقة 

  املسألة اخلامسة إذا تعارض فعل النيب وقوله

  على تكرره يف حقه وال على تأسي األمة به فيه أو دل فإما أن يكون فعله مل يدل الدليل 
  فإن كان األول فقوله إما أن يكون خاصا به أو بنا أو هو عام له ولنا 

فإن كان خاصا به فإما أن يعلم تقدم أحدمها أو جيهل التاريخ فإن علم تقدم أحدمها وتأخر اآلخر فإما أن يكون 
  املتقدم هو الفعل أو القول 

تقدم هو الفعل مثل أن يفعل فعال يف وقت ويقول بعده إما على الفور أو التراخي ال جيوز يل مثل هذا فإن كان امل
  الفعل يف مثل هذا الوقت فال تعارض بينهما ألن القول مل يرفع حكم ما تقدم من الفعل يف املاضي وال يف املستقبل 

جلمع بني حكم القول والفعل وأن كان املتقدم هو ألن الفعل غري مقتض للتكرار على ما وقع به الغرض وقد أمكن ا
  القول مثل أن يقول الفعل الفالين واجب علي يف الوقت الفالين مث يتلبس بضده يف ذلك الوقت 

  فمن جوز نسخ احلكم قبل االتمكن من االمتثال قال إن الفعل ناسخ حلكم القول 
 يتصور وجود مثل ذلك الفعل مع العمد إن مل جنوز ومن مل جيوز ذلك منع كون الفعل رافعا حلكم القول وقال ال

  على النيب عليه السالم 
  وإال فهو معصية 

  وأما إن كان قوله خاصا بنا فال تعارض أيضا لعدم اجتماعهما يف حمل واحد من جهة واحدة 

  وأما إن كان قوله عاما لنا وله فإن كان الفعل متقدما فال معارضة أيضا بني قوله وفعله 
النسبة إليه عليه السالم فلما تقدم فيما إذا كان قوله خاصا به وأما إلينا فألن فعله غري متعلق بنا على ما وقع به أما ب

  الغرض 
وإن كان القول هو املتقدم فاحلكم يف التعارض بني قوله وفعله بالنسبة إليه كما تقدم أيضا فيما إذا كان قوله خاصا 



  توارد قوله وفعله علينا على ما وقع به الغرض  به وال معارضة بالنسبة إلينا لعدم
  هذا كله فيما إذا مل يدل الدليل على تكرر ذلك الفعل يف حقه وال تأسي األمة به 

وأما إن دل الدليل على تكرره يف حقه وعلى تأسي األمة به أو على تكرره يف حقه دون تأسي األمة به أو على 
  تأسي األمة به دون تكرره يف حقه 

  كم خمتلف يف هذه الصور فاحل
فإن دل الدليل على تكرره يف حقه وعلى تأسي األمة به فال خيلو قوله إما أن يكون خاصا به أو بنا أو هو عام له 

ولنا فإن كان قوله خاصا به فإما أن يعلم تقدم الفعل أو القول أو جيهل التاريخ فإن علم تقدم فالقول املتأخر يكون 
  قه يف املستقبل دون أمته لعدم تناول القول هلم ناسخا حلكم الفعل يف ح

وإن كان القول هو املتقدم ففعله يكون ناسخا حلكم القول يف حقه أن كان بعد التمكن من االمتثال أو قبله على 
  رأي من جيوزه وموجبا للفعل على أمته 

  ول قوله هلم وأما إن جهل التاريخ فال معارضة بني فعله وقوله بالنسبة إىل األمة لعدم تنا
وأما بالنسبة إليه فقد اختلف فيه فمنهم من قال بوجوب العمل بالقول ومنهم من قال بالعكس ومنهم من أوجب 

  املعارضة والوقف إىل حني قيام دليل التاريخ 

  واملختار إمنا هو العمل بالقول لوجوه أربعة األول أن القول يدل بنفسه من غري واسطة 
جلواز بواسطه أن النيب عليه السالم ال يفعل احملرم وذلك مما يتوقف على الدالئل الغامضة والفعل إمنا يدل على ا

  البعيدة 
الثاين أن القول مما ميكن التعبري به عما ليس مبحسوس كاملعقوالت الصرفة وعن احملسوس والفعل ال ينىبء عن غري 

  حمسوس فكانت داللة القول أقوى وأمت 
  أكيد بقول آخر وال كذلك الفعل الثالث أن القول قابل للت

  القول 
  فكان القول لذلك أوىل 

  الرابع أن العمل بالقول ههنا مما يفضي إىل نسخ مقتضى الفعل يف حق النيب عليه السالم دون األمة 
  والعمل بالفعل يفضي إىل إبطال مقتضى القول بالكلية فكان اجلمع بينهما ولو من وجه أوىل 

  يف الداللة فإنه يبني به القول واملبني للشيء آكد يف الداللة من ذلك الشيء فإن قيل بل الفعل آكد 
وبيانه أن جربيل عليه السالم بني للنيب عيله السالم كيفية الصالة املأمور هبا وبني مواقيتها حيث صلى به يف اليومني 

حيث قال صلوا كما رأيتموين أصلي  وقال يا حممد الوقت ما بني هذين والنيب عليه السالم بني الصالة لألمة بفعله
بفعله حيث قال خذوا عين )  ٩٧آل عمران )  ٣( } وهللا على الناس حج البيت { وبني املراد من قوله تعاىل 

مناسككم وقال للذي سأله عن مواقيت الصالة صل معنا وبني الشهر بأصابعه حيث قال إمنا الشهر هكذا وهكذا 
  إذا أراد املبالغة يف إيصال معىن ما  وأيضا فإن كل من رام تعليم غريه

  يقوله إىل فهمه استعان يف ذلك باإلشارة بيده والتخطيط وتشكيل األشكال ولوال أن الفعل أدل ملا كان كذلك 
  قلنا غاية ما ذكرمتوه وجود البيان بالفعل وكما وجد البيان بالفعل فقد وجد بالقول أغلب من البيان بالفعل 

ستندها إمنا هو األقوال دون األفعال وغايته أهنما يتساويان يف ذلك ويبقى ما ذكرناه من فإن أكثر األحكام م



  الترجيحات األوىل حباهلا 
  هذا كله إذا كان قوله خاصا به 

  وأما إن كان قوله خاصا بنا دونه فإما أن يعلم تقدم الفعل أو القول أو جيهل التاريخ 
ن ناسخا للحكم يف حقنا دونه وإن كان القول هو املتقدم فاحلكم يف كون فإن علم تقدم الفعل فالقول املتأخر يكو

  الفعل ناسخا حلكم القول يف حقنا دون النيب فكما ذكرناه فيما إذا كان القول خاصا به 
  وأما إن جهل التاريخ فاخلالف كاخلالف فيما إذا كان القول خاصا به واملختار إمنا هو العمل بالقول ملا علم 

كان القول عاما له ولنا فأيهما تأخر كان ناسخا حلكم املتقدم يف حقه وحقنا على ما ذكرناه من التفصيل يف  وأما إن
  التعقيب والتراخي 

  وإن جهل التاريخ فاخلالف كاخلالف 
  واملختار كاملختار 

  وهذا كله فيما إذا دل الدليل على تكرر الفعل يف حقه وعلى تأسي األمة به 
ل على تكرره يف حقه دون تأسي األمة به فالقول إن كان خاصا باألمة فال تعارض لعدم املزامحة وأما إن دل الدلي

  بينهما 
  وإن كان خاصا بالنيب أو هو عام له ولألمة فالتعارض بني القول 

ء تقدم والفعل إمنا يتحقق بالنسبة إليه دون أمته لعدم قيام الدليل على تأسي األمة به يف فعله وال خيفى احلكم سوا
  الفعل أو تأخر أو جهل التاريخ 

  وأما إن دل الدليل على تأسي األمة به يف فعله دون تكرره يف حقه 
فالقول إن كان خاصا به فإن كان متأخرا عن الفعل فال معارضة ال يف حقه وال يف حق أمته وإن كان متقدما فالفعل 

  ه من التفصيل دون أمته املتأخر عنه يكون ناسخا حلكم القول يف حقه على ما ذكرنا
  وإن جهل التاريخ فاخلالف على ما تقدم 

  وإن كان القول خاصا بأمته فال معارضة بني القول والفعل بالنسبة إىل النيب عليه السالم لعدم املزامحة 
اريخ وأما إن حتققت املعارضة بني القول والفعل بالنسبة إىل األمة فأيهما كان متأخرا فهو الناسخ وإن جهل الت

  فاخلالف على ما سبق وكذلك املختار 
  وإن كان القول عاما له وألمته فإن تقدم الفعل فالقول املتأخر ال معارضة بينه وبني الفعل يف حق النيب عليه السالم 

  وإمنا هو ناسخ حلكم الفعل يف حق األمة 
  وإن تقدم القول فالفعل ناسخ حلكم القول يف حق النيب واألمة 

  اريخ فاخلالف كاخلالف واملختار كاملختار وإن جهل الت
  واهللا أعلم 

  األصل الثالث يف اإلمجاع ويشتمل على مقدمة ومسائل 
  أما املقدمة ففي تعريف اإلمجاع 

وهو يف اللغة باعتبارين أحدمها العزم على الشيء والتصميم عليه ومنه يقال أمجع فالن على كذا إذا عزم عليه وإليه 
أي اعزموا وبقوله عليه السالم ال صيام ملن مل جيمع )  ٧١يونس )  ١٠( } فأمجعوا أمركم { ىل اإلشارة بقوله تعا



  الصيام من الليل أي يعزم 
  وعلى هذا فيصح إطالق اسم اإلمجاع على عزم الواحد 

  الثاين االتفاق ومنه يقال أمجع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه 

  األمور دينيا كان أو دنيويا يسمى إمجاعا حىت اتفاق اليهود والنصارى  وعلى هذا فاتفاق كل طائفة على أمر من
  وأما يف اصطالح األصوليني فقد قال النظام هو كل قول قامت حجته حىت قول الواحد 

وقصد بذلك اجلمع بني إنكاره كون إمجاع أهل احلل والعقد حجة وبني موافقته ملا اشتهر بني العلماء من حترمي 
اع والنزاع معه يف إطالق اسم اإلمجاع على ذلك مع كونه خمالفا للوضع اللغوي والعرف األصويل آيل خمالفة اإلمج
  إىل اللفظ 

  وقال الغزايل اإلمجاع عبارة عن اتفاق أمة حممد خاصة على أمر من األمور الدينية 
  يامة وهو مدخول من ثالثة أوجه األول أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد اإلمجاع إىل يوم الق

فإن أمة حممد مجلة من اتبعه إىل يوم القيامة ومن وجد يف بعض األعصار منهم إمنا يعم بعض األمة ال كلها وليس 
  ذلك مذهبا له وال ملن اعترف بوجود اإلمجاع 

الثاين أنه وإن صدق على املوجودين منهم يف بعض األعصار أهنم أمة حممد غري أنه يلزم مما ذكره أنه لو خال عصر 
  ن األعصار عن أهل احلل والعقد وكان كل من فيه عاميا واتفقوا على أمر ديين أن يكون إمجاعا شرعيا م

  وليس كذلك 
الثالث أنه يلزم من تقييده لإلمجاع باالتفاق على أمر من األمور الدينية أن ال يكون إمجاع األمة على قضية عقلية أو 

  عرفية حجة شرعية 
  وليس كذلك ملا يأيت بيانه 

واحلق يف ذلك أن يقال اإلمجاع عبارة عن اتفاق مجلة أهل احلل والعقد من أمة حممد يف عصر من األعصار على 
  حكم واقعة من الوقائع 

  هذا إن قلنا إن العامي ال يعترب يف اإلمجاع 
  وإال فالواجب أن يقال اإلمجاع عبارة عن اتفاق املكلفني من أمة حممد إىل آخر احلد املذكور 

  يعم األقوال واألفعال والسكوت والتقرير ) اتفاق ( نا فقول
  احتراز عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق العامة ) مجلة أهل احلل والعقد ( وقولنا 
  احتراز عن اتفاق أهل احلل والعقد من أرباب الشرائع السالفة ) من أمة حممد ( وقولنا 

  ل كل عصر حىت يندرج فيه إمجاع أه) عصر من األعصار ( وقولنا يف 
  وإال أوهم ذلك أن اإلمجاع ال يتم إال باتفاق أهل احلل والعقد يف مجيع األعصار إىل يوم القيامة 

  ليعم اإلثبات والنفي واألحكام العقلية والشرعية ) على حكم واقعة ( وقولنا 
  وإذا عرف معىن اإلمجاع فلنرجع إىل املسائل املتعلقة به 

  ور اتفاق أهل احلل والعقداملسألة األوىل اختلفوا يف تص



على حكم واحد غري معلوم بالضرورة فأثبته األكثرون ونفاه األقلون مصريا منهم إىل أن اتفاقهم على ذلك احلكم 
  إما أن يكون عن دليل قاطع ال حيتمل التأويل أو عن دليل ظين 

لكثري على إخفائه فحيث مل ينقل دل ال جائز أن يقال باألول وإال لكانت العادة حميلة لعدم نقله وتواطي اجلمع ا
  على عدمه 

كيف وأنه لو نقل لكان كافيا يف الداللة عن إمجاعهم وال جائز أن يقال بالثاين ألهنم مع كثرهتم واختالف أذهاهنم 
  ودواعيهم يف االعتراف باحلق والعناد فالعادة أيضا حتيل اتفاقهم على احلكم الواحد كما أهنا حتيل 

ل طعام واحد معني يف يوم واحد وهو باطل فأنه إن كان إمجاعهم عن دليل قاطع فإمنا ميتنع عدم نقله اتفاقهم على أك
  أن لو دعت احلاجة إليه وإمنا تدعو احلاجة إليه أن لو مل يكن اإلمجاع على ذلك احلكم كافيا عنه 

  وهو حمل النزاع 
على حكمه بدليل اتفاق أهل الشبه على أحكامها مع وإن كان ذلك عن دليل ظين فال ميتنع معه اتفاق اجلمع الكبري 

األدلة القاطعة على مناقضتها كاتفاق اليهود والنصارى على إنكار بعثة حممد صلى اهللا عليه و سلم واتفاق الفالسفة 
ة على قدم العامل واجملوس على التثنية مع كثرة عددهم كثرة ال حتصى فاالتفاق على الدليل الظىن اخلايل عن معارض

القاطع له أوىل أن ال ميتنع عادة وخرج عليه امتناع اتفاق اجلمع الكثري على أكل طعام معني يف وقت واحد يف 
العادة لعدم الصارف إليه كيف وأن مجيع ما ذكروه منتقض مبا وجد من اتفاق مجيع املسلمني فضال عن اتفاق أهل 

اخلمس وصوم رمضان ووجوب الزكاة واحلج احلل والعقد مع خروج عددهم عن احلصر على وجوب الصلوات 
  وغري ذلك من األحكام الىت مل يكن طريق العلم هبا الضرورة والوقوع دليل التصور وزيادة 

  املسألة الثانية املتفقون على تصور انعقاد اإلمجاع اختلفوا

  نبل يف أحدى الروايتني عنه يف إمكان معرفته واالطالع عليه فأثبته األكثرون أيضا ونفاه األقلون ومنهم أمحد بن ح
وهلذا نقل عنه أنه قال من ادعى وجود اإلمجاع فهو كاذب اعتمادا منهم على أن معرفة اتفاقهم على اعتقاد احلكم 

  الواحد متوقف على مساع 

  اإلخبار بذلك من كل واحد من أهل احلل والعقد أو مشاهدة فعل أو ترك منه يدل عليه 
كل واحد منهم وذلك مع كثرهتم وتفرقهم يف البالد النائية واألماكن البعيدة متعذر وذلك كله يتوقف على معرفة 

  عادة 
  وبتقدير املعرفة بكل واحد منهم فمعرفة معتقده إمنا تكون بالوصول إليه واالجتماع به وهو أيضا متعذر 

معتقده جلواز أن يكون إخباره وما وبتقدير االجتماع به ومساع قوله ورؤية فعله أو تركه قد ال يفيد ذلك اليقني بأنه 
  يشاهد من فعله أو تركه على خالف معتقده لغرض من األغراض 

وبتقدير حصول العلم مبعتقده فلعله يرجع عنه قبل الوصول إىل الباقني وحصول العلم مبعتقدهم ومع االختالف فال 
  إمجاع 

الوقوع ما علمناه علما ال مراء فيه من أن مذهب  وطريق الرد عليهم أن يقال مجيع ما ذكرمتوه باطل بالواقع ودليل
مجيع الشافعية امتناع قتل املسلم بالذمي وبطالن النكاح بال ويل وأن مذهب مجيع احلنفية نقيض ذلك مع وجود 

  مجيع ما ذكروه من التشكيكات والوقوع يف هذه الصور دليل اجلواز العادي وزيادة 



شافعي وأيب حنيفة ذلك ألنا علمنا قول الشافعي وقول أيب حنيفة يف ذلك فإن قيل إمنا علمنا أن مذهب أصحاب ال
  وهو قول واحد ميكن االطالع عليه 

فعلمنا أن مذهب كل من يتبعه وهو مقلد له ذلك وال كذلك يف اإلمجاع ألنه مل يظهر لنا نص عن اهللا والرسول 
  يكون مستند إمجاعهم 

  ولو عرف ذلك لكان هو احلجة 
استمر لكم هاهنا فال يستمر فيما نقله قطعا من اعتقاد النصارى واليهود من إنكار بعثة النيب عليه  قلنا هذا وإن

  السالم 
  فإن ذلك مل يظهر لنا فيه أنه قول موسى وال عيسى وال قول واحد معني حىت يكون اعتقادهم ذلك التباعهم له 

  فما هو اجلواب هاهنا فهو اجلواب يف حمل النزاع 

  ثالثة اتفق أكثر املسلمني على أن اإلمجاع حجة شرعيةاملسألة ال

  جيب العمل به على كل مسلم خالفا للشيعة واخلوارج والنظام من املعتزلة 

وقد احتج أهل احلق يف ذلك بالكتاب والسنة واملعقول أما الكتاب فخمس آيات اآلية األوىل وهي أقواها وهبا 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل {  متسك الشافعي رضي اهللا عنه وهي قوله تعاىل

ووجه االحتجاج باآلية أنه تعاىل توعد )  ١١٥النساء )  ٤( } املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا 
م من مشاقة على متابعة غري سبيل املؤمنني ولو مل يكن ذلك حمرما ملا توعد عليه وملا حسن اجلمع بينه وبني احملر

  الرسول عليه السالم يف التوعد كما ال حيسن التوعد على اجلمع بني الكفر واكل اخلبز املباح 
  فإن قيل ال نسلم أن من للعموم على ما سيأيت يف مسائل العموم حىت يتناول كل من اتبع غري سبيل املؤمنني 

إمنا وقع مشروطا مبشاقة الرسول واملشروط على  سلمنا أهنا للعموم غري أن التوعد على اتباع غري سبيل املؤمنني
  العدم عند عدم الشرط 

سلمنا حلوق الذم باتباع غري سبيل املؤمنني على انفراده لكنه متردد بني أن يراد به عدم متابعة سبيل املؤمنني وتكون 
  لسبيل غري املؤمنني  هنها صفة) غري ( مبعىن إال وبني أن يراد به متابعة سبيل غري املؤمنني وتكون ) غري ( 

  صفة لسبيل غري املؤمنني فسبيل غري املؤمنني هو الكفر ) غري ( وليس أحد األمرين أوىل من اآلخر وبتقدير أن تكون 
  وحنن نسلم أن من شاقق الرسول وكفر فإنه يكون متوعدا بالعقاب وذلك ال يدل على وجوب اتباع سبيل املؤمنني 

يس هو الكفر ولكن ذلك ال يدل على التوعد على عدم اتباع سبيل املؤمنني بل غاية سلمنا أن سبيل غري املؤمنني ل
  ما يلزم من ختصيص اتباع سبيل غري املؤمنني بالتوعد عدم التوعد على اتباع سبيل املؤمنني مبفهومه 

  وال 

  نسلم أن املفهوم حجة 
  وإن سلمنا أنه حجة لكن يف عدم التوعد على متابعة سبيل املؤمنني 

  وحنن نقول به 
  وال يلزم من ذلك وجوب اتباعهم 

سلمنا أن املراد به عدم اتباع سبيل املؤمنني لكنه يتناول سبيل مجيع املؤمنني ومجيع املؤمنني كل من آمن باهللا ورسوله 



  إىل يوم القيامة 
  وذلك ال يدل على أن ما وجد من اإلمجاع يف بعض األعصار حجة 

  ملؤمنني يف كل عصر لكنه عام يف كل مؤمن عامل وجاهل سلمنا أن املراد منه سبيل ا
  واجلهال غري داخلني يف اإلمجاع املتبع 

  وما دون ذلك فاآلية غري دالة عليه 
مفرد ال عموم فيه فال يقتضي ) السبيل ( سلمنا أن املراد باملؤمنني أهل احلل والعقد يف أي عصر اتفق لكن لفظ 

مما ميتنع محله على متابعة كل سبيل وإال لوجب متابعة أهل اإلمجاع فيما فعلوه اتباع كل سبيل سلمنا عمومه لكنه 
  من املباحات ألهنم فعلوه وال جيب حلكمهم عليه باإلباحة 

ولوجب اتباعهم يف إمجاعهم قبل االتفاق على حكم من األحكام على جواز االجتهاد فيه لكل أحد واتباعهم يف 
  م عليه امتناع االجتهاد فيه بعد اتفاقه

  وذلك تناقض حمض 
  وعند ذلك فيحتمل أنه أراد به متابعة سبيلهم يف متابعتهم للنيب عليه السالم وترك مشاقته 

وحيتمل أنه أراد به اتباع سبيلهم يف اإلميان واعتقاد دين اإلسالم وحيتمل أنه أراد اتباع سبيلهم يف االجتهاد دون 
  التقليد 

  وحنن نقول بذلك كله 
  حلمل على ذلك ملا فيه من العمل باللفظ يف زمن كيف وجيب ا

  النيب وفيما بعده 
ولو كان حمموال على متابعتهم فيما اتفقوا عليه من األحكام الشرعية لكان ذلك خاصا مبا بعد وفاة النيب عليه 

األحكام الشرعية السالم الستحالة االحتجاج باإلمجاع يف زمانه سلمنا أن املراد به متابعتهم فيما أمجعوا عليه من 
واهلدى مذكور باأللف والالم } من بعد ما تبني له اهلدي { لكنه مشروط بسابقة تبني اهلدى بدليل قوله تعاىل 

املستغرقة فيدخل فيه كل هدى حىت إمجاعهم على احلكم الشرعي وإمنا يتبني اهلدى بدليله وإذا كان اإلمجاع من 
   مجلة اهلدى فال بد من تقدم بيانه بدليله

  ودليل كون اإلمجاع هدى ال يكون هو نفس اإلمجاع بل هو غريه 
  وعند ذلك فظهور ذلك الدليل كاف يف اتباعه عن اتباع اإلمجاع 

سلمنا وجوب اتباع سبيل املؤمنني مطلقا لكن املراد باملؤمنني األئمة املعصومون ألن سبيلهم ال يكون إال حقا أو 
  وم ألن سبيلهم سبيله وسبيل املعصوم ال يكون إال حقا املؤمنني إذا كان فيهم اإلمام املعص

  فكان واجب االتباع 
  والثاين ممنوع 

سلمنا وجوب إتباع سبيل املؤمنني وإن مل يكن فيهم اإلمام املعصوم ولكن إذا علم كوهنم مؤمنني واإلميان هو 
  التصديق وهو باطن ال سبيل إىل معرفته 

  ال يكون واجبا لفوات شرطه  وإذا مل يعلم كوهنم مؤمنني فاالتباع
  سلمنا داللة ما ذكرمتوه على كون اإلمجاع حجة ولكنه معارض بالكتاب والسنة واملعقول 

وذلك يدل على عدم )  ٨٩النحل )  ١٦( } ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء { أما الكتاب فقوله تعاىل 



  احلاجة إىل اإلمجاع 
  اقتصر على الكتاب والسنة )  ٥٩النساء )  ٤( } فردوه إىل اهللا والرسول فإن تنازعتم يف شيء { وقوله تعاىل 

  وذلك يدل على عدم احلاجة إىل اإلمجاع 

وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون { وقوله )  ١٨٨البقرة )  ٢( } وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { وقوله تعاىل 
املعصيتني وذلك يدل على تصورمها منهم ومن تتصور منه املعصية  هنى كل األمة عن هاتني)  ١٦٩البقرة )  ٢( } 

  ال يكون قوله وال فعله موجبا للقطع 
وأما السنة فهو أن النيب عليه السالم أقر معاذا ملا سأله عن األدلة املعمول هبا على إمهاله لذكر اإلمجاع ولو كان 

  اإلمجاع دليال ملا ساغ ذلك مع احلاجة إليه 
  قد ورد عن النيب عليه السالم ما يدل على جواز خلو العصر عمن تقوم احلجة بقوله وأيضا فإنه 

فمن ذلك قوله عليه السالم بدىء اإلسالم غريبا وسيعود كما بدأ وأيضا قوله ال ترجعوا بعدي كفارا هنى الكل عن 
  الكفر وهو دليل جواز وقوعه منهم 

العلماء حىت إذا يبق عامل اختذ الناس رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا  وقوله إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ولكن بقبض
بغري علم فضلوا وأضلوا وقوله تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإهنا أول ما ينسى وقوله عليه السالم لتركنب سنن 

يه مث تبقى حثالة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وقوله خري القرون القرن الذي أنا فيه مث الذي يليه مث الذي يل
  كحثالة التمر ال يعبأ اهللا هبم 

  وأما املعقول فما ذكرناه يف املسألتني األوليني 
  وأيضا فإن أمة حممد أمة من األمم فال يكون إمجاعهم حجة كغريهم من األمم 

د وسائر املسائل وأيضا فإن األحكام الشرعية ال يصح إثباهتا إال بدليل فال يكون إمجاع األمة دليال عليها كالتوحي
  العقلية 

  للعموم سيأيت بيان ذلك يف مسائل العموم ) من ( واجلواب قوهلم ال نسلم أن 
قوهلم إن التوعد إمنا وقع على اجلمع بني املشاقة واتباع غري سبيل املؤمنني فقد أجاب عنه بعض أصحابنا بأن التوعد 

الرسول فهو املطلوب وإن كان مشروطا به فيكون اتباع على اتباع غري سبيل املؤمنني إن مل يكن مشروطا مبشاقة 
غري سبيل املؤمنني غري متوعد عليه عند عدم املشاقة مطلقا وذلك باطل ألن خمالفة اإلمجاع وإن مل تكن خطأ لكن ال 

يلزم أن تكون صوابا مطلقا وما ال يكون صوابا مطلقا ال يكون جائزا مطلقا وليس حبق ألنه إذا سلم أن خمالفة 
  اإلمجاع عند عدم املشاقة ليست خطأ فقوله ال يلزم أن تكون صوابا مطلقا 

  قلنا إن مل تكن صوابا فإما أن يكون عدم الصواب خطأ أو ال يكون خطأ فإن كان األول فقد ناقض وإن كان الثاين 
جيب عليه اتباع  فما ال يكون خطأ ال يلزم التوعد عليه وقال أبو احلسني البصري هذا يقتضي أن من شاق الرسول

سبيل املؤمنني مع مشاقته للرسول ومشاقة الرسول ليست معصية فقط وإمنا هي معصية على سبيل الرد عليه ألن 
  من صدق النيب عليه السالم وفعل بعض املعاصي ال يقال إنه مشاق للرسول 

ذلك ال يصح أن يكون  ومن كذب النيب عليه السالم ال يصح أن يعلم صحة اإلمجاع بالسمع ومن ال يصح عليه
  مأمورا باتباعه يف تلك احلال وهو غري سديد 

  فإن لقائل أن يقول وإن سلمنا أن املفهوم من املشاقة للنيب تكذيبه 



وأن من كذب النيب ال يعلم بالسمع صحة اإلمجاع ولكن القول بأنه ال يكون مأمورا باتباع اإلمجاع مبين على أن 
  سالم وهو باطل مبا سبق تقريره الكفار غري خماطبني بفروع اإل

  وقيل يف جوابه أيضا إن الوعيد إذا علق على أمرين اقتضى ذلك التوعد بكل واحد من األمرين مجلة وإفرادا 
  والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون { ويدل عليه قوله تعاىل 
فإنه يقتضي حلوق املأمث بكل واحد من هذه األمور مجلة وبكل )  ٦٨الفرقان )  ٢٥( } ما ومن يفعل ذلك يلق أثآ

  واحد على انفراده 
ولقائل أن يقول ال نسلم ثبوت اإلمث يف كل واحد من هذه األمور على انفراده هبذه اآلية وإمنا كان ذلك مستفادا 

  ذه األمور خبصوصه من األدلة اخلاصة الدالة على لزوم املأمث بكل واحد من ه
وهلذا فإنه ملا مل يدل الدليل اخلاص على مضاعفة العذاب بكل واحد من هذ األمور مل تكن اآلية مقتضية لتضاعف 

يضاعف له { العذاب على كل واحد بتقدير االنفراد إمجاعا ولو كانت مقتضية لذلك لكان نفي املتضاعف بقوله 
  على خالف الدليل )  ٦٩الفرقان )  ٢٥ (} العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهانا 

وهلذا فإنه لو قال لزوجته إن كلمت زيدا وعمرا أو إن كلمت زيدا ودخلت الدار فأنت طالق فإنه ال يقع الطالق 
بوجود أحد األمرين ولوال أن احلكم املعلق على أمرين على العدم عند عدم أحدمها لكان انتفاء احلكم يف هذه 

ليل وهو ممتنع واألقرب يف ذلك أن يقال ال خالف يف التوعد على اتباع غري سبيل املؤمنني الصورة على خالف الد
  عند املشاقة 

  وعند ذلك إما أن يكون ملفسدة متعلقة أو ال ملفسدة 
  ال جائز أن يقال بالثاين فإن ما ال مفسدة فيه ال توعد عليه من غري 

املؤمنني إما أن تكون من جهة مشاقة الرسول أو ال من جهة خالف وإن كان األول فاملفسدة يف اتباع غري سبيل 
  مشاقته 

فإن كان األول فذكر املشاقة كاف يف التوعد كما قيل وال حاجة إىل قوله ويتبع غري سبيل املؤمنني وإن كان الثاين 
  لزم التوعد لتحقق املفسدة سواء وجدت املشاقة أو مل توجد 

هاهنا صفة ألنه يلزم ) غري ( ون مبعىن إال أو مبعىن الصفة قلنا ال ميكن أن تكون مترددة بني أن تك) غري ( قوهلم إن 
  من ذلك حترمي متابعة سبيل غري املؤمنني 

ويلزم من ذلك أن األمة إذا أمجعت على إباحة فعل من األفعال أن حيرم على املكلف أن يقول حبظره أو وجوبه 
  واملخالف ال يقول بذلك 

راد منه حترمي اتباع سبيل غري املؤمنني فذلك يعم حترمي كل سبيل هو غري سبيل املؤمنني ألنه وبتقدير أن يكون امل
  سبيل غري املؤمنني 

  وهلذا فإن من اختار لنفسه حالة ومتسك هبا وكان معروفا هبا يقال إهنا سبيلة سواء تعددت األحوال أو احتدت 
  فعاهلم ويتزي بزيهم ويتخلق بأخالقهم وجير على عاداهتم وإذا قيل فالن سلك سبيل التجار فهم منه أنه يفعل أ

وعلى هذا فيمتنع ختصيص السبيل املتوعد على اتباعه إذا كان غري سبيل املؤمنني بشيء معني من كفر أو غريه بل 
  يعم ذلك ما كان خمالفا لطريق األمة وسبيلهم 

  هما وهو خالف األصل على ما سبق مب) السبيل ( كيف وإنا لو مل نعتقد ذلك لزم منه أن يكون لفظ 



قوهلم إنه إمنا يدل على عدم التوعد على متابعة سبيل املؤمنني مبفهومه قلنا إذا سلم أنه حيرم اتباع كل سبيل سوى 
  سبيل املؤمنني فال نريد بكون اإلمجاع حجة سوى هذا 

لوجهني األول أن األصل تنزيل اللفظ  كل من آمن به إىل يوم القيامة ال يصح) سبيل املؤمنني ( قوهلم املراد من 
  على حقيقته 

حقيقة يكون ملن هو متصف باإلميان واالتصاف باإلميان مشروط بالوجود واحلياة ومن ال حياة له ) املؤمنني ( ولفظ 
  ممن مات أو مل يوجد بعد ال يكون مؤمنا حقيقة 

  أو تأخر  حقيقة إمنا يصدق على أهل كل عصر دون من تقدم) املؤمنني ( فلفظ 
وهذا وإن منع من االحتجاج بإمجاع أهل العصر على من بعدهم فال مينع من االحتجاج به على من يف عصرهم وهو 

  خالف مذهب اخلصوم 
الثاين أن املقصود من اآلية إمنا هو الزجر عن خمالفة املؤمنني واحلث على متابعتهم وذلك غري متصور عند محل 

  يوم القيامة إذ ال زجر وال حث يف يوم القيامة املؤمنني على كل من آمن إىل 
قوهلم اآلية وإن دلت على وجوب اتباع سبيل املؤمنني يف أي عصر كان غري أهنا عامة يف العامل واجلاهل واجلاهل غري 

  مراد باالتفاق 
الدليل فتبقى اآلية  وال نسلم ذلك على ما يأيت وإن سلمنا ذلك غري أن اآلية حجة يف اتباع مجلة املؤمنني إال ما خصه

  حجة يف الباقي 
  مفرد ال عموم فيه عنه جوابان األول أنه جيب اعتقاد عمومه ملا سبق تقريره ) السبيل ( قوهلم لفظ 

  الثاين أنه إما أن يكون عاما بلفظه أو ال يكون عاما بلفظه 
م مبعناه وإميائه ذلك ألن اتباع سبيل فإن كان األول فهو املطلوب وإن كان الثاين فهو إن مل يكن عاما بلفظه فهو عا

  املؤمنني أي سبيل كان 

  مناسب لكونه مصلحيا 
  وقد رتب احلكم على وفقه يف كالم الشارع فكان علة لوجوب االتباع مهما حتقق 

  قوهلم يلزم من ذلك وجوب متابعة أهل اإلمجاع فيما فعلوه وحكموا بكونه مباحا وهو تناقض 
  وجوب اتباع املؤمنني يف كل سبيل هلم ففعلهم للمباح سبيل وحكمهم جبواز الترك سبيل قلنا اآلية وإن دلت على 

  وال يلزم من خمالفة اآلية يف إجياب الفعل اتباعا لفعلهم له خمالفتها يف اتباعهم يف اعتقاد جواز تركه 
نه مهما انعقد إمجاع األمة قوهلم يلزم من ذلك وجوب متابعة أهل اإلمجاع يف جواز االجتهاد وحترميه قلنا سنبني أ

  على حكم أنه يستحيل انعقاد إمجاعهم على خمالفته 
قوهلم حيتمل أنه أراد متابعتهم يف متابعتهم للنيب عليه السالم وترك مشاقته أو اتباعهم يف اإلميان أو يف االجتهاد قلنا 

  اللفظ يعم كل سبيل على ما قررناه 
دليل فال يقبل قوهلم إنه مشروط بسابقة تبني اهلدى إىل آخره فجوابه من  وما ذكروه ختصيص لعموم االتباع من غري

  ثالثة أوجه 
األول أن تبني اهلدى إمنا هو مشروط يف الوعيد على املشاقة ال يف الوعيد على اتباع غري سبيل املؤمنني وذلك ألن 

  وصف باملشاقة املشاقة ال تكون إال بعد تبني اهلدى ومعرفته بدليله ومن مل يعرف ذلك ال ي
الثاين أن تبني األحكام الفروعية ليس شرطا يف مشاقة الرسول بدليل أن من تبني صدق النيب وحاد عنه ورد عليه 



  فإنه يوصف باملشاقة وإن كان جاهال بالفروع غري متبني هلا 
  غري سبيل املؤمنني فيها  وإذا مل تكن معرفة أحكام الفروع شرطا يف املشاقة فال تكون مشترطة يف حلوق الوعيد باتباع

  الثالث هو أن اآلية إمنا خرجت خمرج التعظيم والتبجيل للمؤمنني بإحلاق الذم باتباع غري سبيلهم 
فلو كان ذلك مشروطا بتبني كونه هدى ومل يكن اتباعهم يف سبيلهم ألجل أنه سبيل هلم بل ملشاركتهم فيما ذهبوا 

  األمة اإلسالمية ومتيزهم بذلك إليه لتبني كونه هدى لبطلت فائدة تعظيم 
  فإن كل من ظهر اهلدى يف قوله واعتقاده فالوعيد حاصل مبخالفته وإن مل يكن من املسلمني 

وذلك كالوعيد على عدم مشاركة اليهود فيما ظهر كون معتقدهم فيه هدى كإثبات الصانع واعتقاد كون موسى 
  رسوال كرميا 

املعصومون أو من كان فيهم اإلمام املعصوم عنه جوابان األول أنه مبين على  األئمة) املؤمنني ( قوهلم املراد من 
  وجود اإلمام املعصوم وهو باطل مبا حققناه يف علم الكالم 

  الثاين أن اآلية عامة فتخصيصها باألئمة وباملؤمنني الذين فيهم اإلمام املعصوم من غري دليل غري مقبول 
تباع غري سبيل املؤمنني وعندهم التوعد إمنا هو بسبب اتباع غري سبيل اإلمام كيف وأن األية دالة على الوعيد با

  وحده دون غريه وهو خالف الظاهر 
قوهلم سلمنا وجوب اتباع سبيل املؤمنني لكن إذا علم أهنم مؤمنون قلنا املقصود من اآلية إمنا هو احلث على متابعة 

معلوما فال إشكال وإن مل يكن معلوما فالتكليف باتباع ما ال  سبيل املؤمنني والزجر عن خمالفته فإن كان سبيلهم
  يكون معلوما إما أن ال يكتفى فيه بالظن أو يكتفى فيه بالظن 

  فإن كان األول فهو تكليف مبا ال يطاق وهو خالف األصل وإن كان الثاين فهو املطلوب 
  اع وأما ما ذكروه من املعارضة باآلية األوىل فليس يف بيان كون اإلمج

حجة متبعة باآلية اليت ذكرها ما ينايف كون الكتاب تبيانا لكل شيء وأصال له وأما اآلية الثانية فهي دليل عليهم 
  ألهنا دليل على وجوب الرد إىل اهللا والرسول يف كل متنازع فيه وكون اإلمجاع حجة متبعة مما وقع النزاع فيه 

  آن وقد رددناه إىل اهللا تعاىل حيث أثبتناه بالقر
  وهم خمالفون يف ذلك 

وأما اآلية الثالثة والرابعة فال نسلم أن النهي فيهما راجع إىل اجتماع األمة على ما هنوا عنه بل هو راجع إىل كل 
  واحد على انفراده وال يلزم من جواز املعصية على كل واحد جوازها على اجلملة 

  ولكن غاية ذلك جواز وقوعها منهم عقال سلمنا أن النهي جلملة األمة عن اإلجتماع على املعصية 
  وال يلزم من اجلواز الوقوع 

األنعام )  ٦( } وال تكن من اجلاهلني { وهلذا فإن النيب عليه السالم قد هني عن أن يكون من اجلاهلني بقوله تعاىل 
النهي مع  إذ ورد ذلك يف معرض)  ٦٥الزمر )  ٣٩( } لئن أشركت ليحبطن عملك { وقال تعاىل لنبيه )  ٣٥

  العلم بكونه معصوما من ذلك 
  وأيضا فإنا نعلم أن كل أحد منهي عن الزىن وشرب اخلمر وقتل النفس بغري حق إىل غري ذلك من املعاصي 

ومع ذكل فإن من مات ومل يصدر عنه بعض املعاصي نعلم أن اهللا قد علم منه أنه ال يأيت بتلك املعصية فكان معصوما 
  اهللا بأنه ال يأيت هبا ومع ذلك فهو منهي عنها عنها ضرورة تعلق علم 



وأما خرب معاذ فإمنا مل يذكر فيه اإلمجاع ألنه ليس حبجة يف زمن النيب عليه السالم فلم يكن مؤخرا لبيانه مع احلاجة 
  إليه 

بل غايته أن وقوله عليه السالم بدىء اإلسالم غريبا وسيعود كما بدأ ال يدل على أنه ال يبقى من تقوم احلجة بقوله 
  أهل اإلسالم هم األقلون 

وقوله ال ترجعوا بعدي كفارا فيحتمل أنه خطاب مع مجاعة معينني وإن كان خطابا مع الكل فجوابه ما سبق يف 
  آيات املناهي لألمة 

وحنن  وقوله حىت إذا مل يبق عامل اختذ الناس رؤساء جهاال احلديث إىل آخره غايته الداللة على جواز انقراض العلماء
  ال ننكر امتناع وجود اإلمجاع مع انقراض العلماء وإمنا الكالم يف اجتماع من كان من العلماء 

  وعلى هذا يكون اجلواب عن باقي األحاديث الدالة على خلو الزمان من العلماء 
  كيف وأن ما ذكروه معارض مبا يدل على امتناع خلو عصر من األعصار عمن تقوم احلجة بقوله 

ه عليه السالم ال تزال طائفة من أميت على احلق حىت يأيت أمر اهللا وحىت يظهر الدجال وأيضا ما روي أنه وهو قول
قال واشوقاه إىل إخواين قالوا يا رسول اهللا ألسنا إخوانك فقال أنتم أصحايب إخواين قوم يأتون من بعدي يهربون 

  بدينهم من شاهق إىل شاهق ويصلحون إذا فسد الناس 
  ه من املعقول يف املسألتني السابقتني فقد سبق جوابه وما ذكرو

قوهلم إهنا أمة من األمم فال يكون إمجاعهم حجة كغريهم من األمم فقد ذهب أبو إسحاق األسفرايين وغريه من 
  أصحابنا ومجاعة من العلماء إىل أن إمجاع علماء من تقدم من امللل أيضا حجة قبل النسخ 

ألنه مل يرد يف حقهم من الداللة الدالة على االحتجاج بإمجاعهم ما ورد يف علماء هذه وإن سلمنا أنه ليس حبجة ف
  األمة فافترقا وأما احلجة األخرية فال نسلم أنه إذا كان احلكم ثبت بالدليل ال جيوز إثباته باإلمجاع 

يف األحكام الشرعية الغري وأما التوحيد فال نسلم أن اإلمجاع فيه ليس حبجة وإن سلمنا أنه ال يكون حجة فيه بل 
غري أن الفرق بينهما أن التوحيد ال جيوز فيه تقليد العامي للعامل وإمنا يرجع إىل أدلة يشترك فيها الكل وهي أدلة 

  العقل خبالف األحكام الشرعية فإنه جيب على العامي األخذ بقول العامل فيها 
  ماعة أوىل وإذا جاز أو وجب األخذ بقول الواحد كان األخذ بقول اجل

( } وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا { اآلية الثانية قوله تعاىل 
  وصف األمة بكوهنم وسطا والوسط هو العدل )  ١٤٣البقرة )  ٢

  ويدل عليه النص واللغة 
أعدهلم وقال عليه السالم خري األمور )  ٢٨القلم )  ٦٨( } قال أوسطهم أمل أقل لكم { أما النص فقوله تعاىل 

  أوساطها 
  وأما اللغة فقول الشاعر هم وسط يرضى األنام حبكمهم إذا نزلت إحدى الليايل مبعظم أي عدول 

ووجه االحتجاج باآلية أنه عدهلم وجعلهم حجة على الناس يف قبول أقواهلم كما جعل الرسول حجة علينا يف قبول 
  قوله علينا 
  لكون اإلمجاع حجة سوى كون أقواهلم حجة على غريهم وال معىن 
  فإن قيل 



إمنا وصفهم بالعدالة ليكونوا شهداء يف اآلخرة على الناس بتبليغ األنبياء إليهم الرسالة وذلك يقتضي عدالتهم 
  وقبول شهادهتم يف يوم القيامة حالة ما يشهدون دون حالة التحمل يف الدنيا 

  لدنيا سلمنا أنه وصفهم بذلك يف ا
  لتكونوا شهداء { ولكن ليس يف قوله 

لفظ عموم يدل على قبول شهادهتم يف كل شيء بل هو مطلق يف املشهود به )  ١٤٣البقرة )  ٢( } على الناس 
  وهو غري معني فكانت اآلية جمملة وال حجة يف اجململ سلمنا أهنا ليست جمملة 

بإجياب النيب عليه السالم العبادات عليهم وتكليفهم مبا كلفهم  ولكنا قد عملنا هبا يف قبول شهادهتم على من بعدهم
  به فال يبقى حجة يف غريه لتوفية العمل بداللة اآلية 

سلمنا قبول شهادهتم يف كل شيء غري أن اآلية تدل على عدالة كل واحد من األمة وقبول شهادته وهو خمصص 
  باإلمجاع بالفساق والنساء والصبيان واجملانني 

  م بعد التخصيص والعا
  ال يبقى حجة على ماسيأيت 

لكن ليس يف ذلك ما يدل سلمنا أهنا تبقى حجة بعد التخصيص على عدالتهم وعصمتهم عن اخلطإ باطنا بل ظاهرا 
  فإن ذلك كان يف قبول الشهادة 

م الشرعية سلمنا أن ذلك يدل على عصمتهم عن اخلطإ مطلقا لكن فيما يشهدون به ال فيما حيكمون به من األحكا
  بطريق االجتهاد 

  فإن ذلك ليس من باب الشهادة يف شيء وهو حمل النزاع 
سلمنا قبول قوهلم مطلقا غري أن اخلطاب إما أن يكون مع مجيع أمة حممد إىل يوم القيامة وإما مع املوجودين يف وقت 

  اخلطاب 
  فإن كان األول فال حجة يف إمجاع كل عصر إذ ليسوا كل األمة 

  الثاين فال يكون إمجاع من بعدهم حجة وإن كان 
  وإمجاع املوجودين يف زمن الوحي ليس حبجة يف زمن الوحي باإلمجاع وإمنا يكون حجة بعد النيب عليه السالم 

وذلك يتوقف على بقاء كل من كان من املخاطبني بذلك يف زمن النيب بعد النيب وأن يعرف مقاله كل واحد فيما 
   ذهب إليه وهو متعذر جدا

  واجلواب عن السؤال األول أن وصف أمة حممد بالعدالة إمنا كان يف 

  معرض االمتنان واإلنعام عليهم وتعظيم شأهنم 
وذلك إما أن يكون يف الدنيا أو يف األخرى أو فيهما الجائز أن يكون يف األخرى ال غري لوجهني األول أن مجيع 

  حالة ذلك منهم وفيه إبطال فائدة التخصيص االمم عدول يوم القيامة بل معصومون عن اخلطإ الست
  الثاين أنه لو كان كذلك لقال سنجعلكم عدوال ال أن يقول جعلناكم 

  وإن كان القسم الثاين والثالث فهو املطلوب 
  وعن الثاين من وجهني األول أنه جيب اعتقاد العموم يف قبول الشهادة نفيا لإلمجال عن الكالم 

بل يف وصفهم بالعدالة )  ١٤٣البقرة )  ٢( } لتكونوا شهداء على الناس {  قوله الثاين إن االحتجاج ليس يف



  ومهما كانوا عدوال وجب قبول قوهلم يف كل شيء وبه خيرج اجلواب عن السؤال الثالث 
وأما الرابع فجوابه أن اآلية تدل على وصف مجلة األمة بالعدالة ومقتضى ذلك عدالتهم فيما يقولونه مجلة وآحادا 

  غري أنا خالفناه يف بعض اآلحاد فتبقى اآلية حجة يف عدالتهم فيما يقولونه مجلة وهو املطلوب 
  قوهلم العام بعد التخصيص ال يبقى حجة سنبطله فيما يأيت 

وأما السؤال اخلامس فجوابه أن اهللا تعاىل أخرب عنهم بكوهنم عدوال واألصل أن يكون كذلك حقيقة يف نفس األمر 
  باخلفيات فإن احلكيم إذا علم من حال شخص أنه غري عدل يف نفس األمر ال خيرب عنه بأنه عدل لكونه عاملا 

وجواب السادس أنه إذا ثبت وصفهم بالعدالة يف نفس األمر فيما خيربون به مما يرونه من األحكام الشرعية جيب 
  صواب لكونه حسنا فهو حسن عند  صدقهم فيه وإال ملا كانوا عدوال يف نفس األمر وإذا كانوا صادقني فيه فهو

  اهللا لقوله عليه السالم ما رآه املسلمون حسنا فهو حسن عند اهللا وإذا كان صوابا كان خالفة خطأ وهو املطلوب 
وجواب السابع أنه ال سبيل إىل محل لفظ األمة على كل من آمن بالرسول إىل يوم القيامة ملا سبق يف اآلية األوىل 

ودا يف زمن النيب عليه السالم ال غري ألن أقواهلم غري حمتج هبا يف زمنه وال وجود هلم بعد وال على من كان موج
لتكونوا شهداء { وفاته فإن كثريا منهم مات بعد اخلطاب هبذه اآلية قبل وفاة النيب عليه السالم فال يبقى لقوله تعاىل 

  صر عصر حتقيقا لفائدة كوهنم شهداء فائدة فيجب محله على أهل كل ع)  ١٤٣البقرة )  ٢( } على الناس 
آل عمران )  ٣( } كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر { اآلية الثالثة قوله تعاىل 

واأللف والالم إذا دخلت على اسم اجلنس عمت على ما سيأيت ومقتضى صدق اخلرب بذلك أمرهم بكل )  ١١٠
أمروا بشيء إما أن يكون معروفا أو منكرا ال جائز أن يكون منكرا وإال لكانوا  معروف وهنيهم عن كل منكر فإذا

ناهني عنه ضرورة العمل بالعموم الذي ذكرناه ال أمرين به وإن كان معروفا فخالفه يكون منكرا وهو املطلوب وإذا 
رين به ضرورة ما ذكرناه من هنوا عن شيء فإما أن يكون منكرا أو معروفا ال جائز أن يكون معروفا وإال لكانوا أم

  العموم ال ناهني عنه 
  وإن كان منكرا فخالفه يكون معروفا وهو املطلوب 

فإن قيل ال نسلم أن األلف والالم الداخلة على اسم اجلنس لالستغراق على ما سيأيت وعلى هذا فال تكون اآلية 
يدل على كوهنم متصفني ) كنتم ( لكن قوله  عامة يف األمر بكل معروف وال النهي عن كل منكر سلمنا أهنا للعموم

  هبذه الصفة يف املاضي وال يلزم من ذلك اتصافهم بذلك يف احلال بل رمبا دل 

  على عدم اتصافهم بذلك يف احلال نظرا إىل قاعدة املفهوم 
  حجة  وعلى هذا فما وجد من أمرهم وهنيهم ال نعلم أنه كان قبل نزول اآلية فيكون حجة أو بعدها فال يكون

سلمنا اتصافهم بذلك يف املاضي واحلال ولكن ليس فيه ما يدل على استدامتهم لذلك يف املستقبل وعلى هذا فما 
وجد من أمرهم وهنيهم مما ال يعلم أنه كان يف حالة كونه حجة أو يف غريها سلمنا داللة اآلية على ذلك يف مجيع 

ه السالم وال يلزم مثله يف حق من بعدهم سلمنا أنه خطاب مع األزمان لكنه خطاب مع املوجودين يف زمن النيب علي
  الكل لكن ذلك يستدعي كون كل واحد منهم على هذه الصفة وحنن نعلم خالف ذلك ضرورة 

  وإذا كان املراد باآلية بعض األمة فذلك البعض غري معني وال معلوم فال يكون قوله حجة 
مات كيف وأن اآلية إمنا وردت يف معرض التعظيم هلذه األمة ومتييزها واجلواب عن السؤال األول ما سيأيت يف العمو

على غريها من األمم فلو كانت اآلية حممولة على البعض دون البعض لبطلت فائدة التخصيص فإنه ما من أمة إال 



  وقد أمرت باملعروف كاتباع أنبيائهم وشرائعهم وهنت عن املنكر كنهيهم عن اإلحلاد وتكذيب أنبيائهم 
  هاهنا زائدة أو تامة أو زمانية ) كان ( وعن الثاين إنه إما أن تكون 

نعتا ) كراما ( فإن كانت زائدة كما يف قول الفرزدق فكيف إذا مررت بدار قوم وجريان لنا كانوا كراما فإنه جعل 
مة كما يف قوله فهي دالة على اتصافهم بذلك حاال ال يف املاضي وإن أفادت نصب خري أ) كان ( للجريان وألغى 

  } كيف نكلم من كان يف املهد صبيا { تعاىل 

{ وإن كانت تامة وهي اليت تكون مبعىن الوقوع واحلدوث ويكتفى فيها باسم واحد ال خرب فيه كما يف قوله تعاىل 
معناه حضر أو وقع ذو عسرة وكقول الشاعر إذا )  ٢٨٠البقرة )  ٢( } وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة 

أي )  ١١٠آل عمران )  ٣( } كنتم خري أمة { الشتاء فأدفئوين فإن الشيخ يهدمه الشتاء فيكون معىن قوله  كان
  وجدمت ويكون قوله خري أمة نصبا على احلال فيكون ذلك دليال على اتصافهم بذلك يف احلال ال يف املاضي 

تأمرون باملعروف { ت على املاضي فقوله وإن كانت زمانية وهي الناقصة اليت حتتاج إىل اسم وخرب فكان وإن دل
يقتضي كوهنم كذلك يف كل حال لورود ذلك يف معرض التعظيم )  ١١٠آل عمران )  ٣( } وتنهون عن املنكر 

  هلذه األمة على ما سبق تقريره يف جواب السؤال الذي قبله 
فعل مضارع صاحل للحال )  ١١٠آل عمران )  ٣( } تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر { وعن الثالث أن قوله 

  واالستقبال 
  وجيب أن يكون حقيقة فيهما على العموم نفيا للتجوز واالشتراك عن اللفظ 

  وعن الرابع إنه إذا سلم كون اآلية حجة يف إمجاع الصحابة فهو كاف إذ هو من مجلة صور النزاع 
ن أمرهم وهنيهم مجلة وذلك هو املطلوب وعن اخلامس إن اخلطاب إذا كان مع األمة كان ذلك حجة يف ما وجد م

  وإن مل يكن ذلك حجة يف األفراد 
  } واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا { اآلية الرابعة قوله تعاىل 

  ووجه االحتجاج هبا أنه تعاىل هنى عن التفرق وخمالفة اإلمجاع تفرق فكان منهيا عنه 
  ته وال معىن لكون اإلمجاع حجة سوى النهي عن خمالف

فإن قيل ال نسلم وجود صيغة النهي وإن سلمناها ولكن ال نسلم أن النهي يدل على التحرمي كما سيأيت تقريره يف 
النواهي سلمنا داللة النهي على التحرمي ولكن ال نسلم عموم النهي عن التفرق يف كل شيء بل التفرق يف 

قال القائل لعبيده ادخلوا البلد أمجعني وال تتفرقوا فإنه يفهم  االعتصام حببل اهللا إذ هو املفهوم من اآلية وهلذا فإنه لو
منه النهي عن التفرق يف دخول البلد وما مل يعلم أن ما أمجع عليه أهل العصر اعتصام حببل اهللا فال يكون التفرق 

  منهيا عنه 
  سلمنا أن النهي عام يف كل تفرق ولكنه خمصوص مبا قبل اإلمجاع 

هدين مأمور باتباع ما أوجبه ظنه وإذا كانت الظنون واآلراء خمتلفة كان التفرق مأمورا به ال فإن كل واحد من اجملت
  منهيا عنه 

والعام بعد التخصيص ال يبقى حجة على ما سيأيت سلمنا صحة االحتجاج به لكنه خطاب مع املوجودين يف زمن 
  النيب عليه السالم فال يكون متناوال ملن بعدهم 

يف زمن النيب غري حمج به يف زمانه إمجاعا وال حتقق لوجودهم جبملتهم بعد وفاته حىت يكون  وإمجاع املوجودين



  إمجاعهم حجة على ما سبق تقريره 
  واجلواب عن السؤال األول والثاين ما سيأيت يف النواهي 

  اهللا  أمر باالعتصام حببل)  ١٠٣آل عمران )  ٣( } واعتصموا حببل اهللا مجيعا { وعن الثالث أن قوله 
هني عن التفرق يف كل شيء وجيب احلمل عليه وإال كان النهي )  ١٠٣آل عمران )  ٣( } وال تفرقوا { وقوله 

  عن التفرق يف االعتصام حببل اهللا مفيدا ملا أفاده األمر باالعتصام به فكان تأكيدا 
  واألصل يف الكالم التأسيس دون التأكيد 

التخصيص كما يأيت يف العمومات وعلى هذا فيبقى حجة يف امتناع التفرق وعن الرابع بيان كون العام حجة بعد 
  بعد اإلمجاع ويف امتناع خمالفة من وجد بعد أهل اإلمجاع هلم وهو املطلوب 

  وعن اخلامس بأن األمر والنهي إمنا هو مع أهل كل عصر بتقدير وجودهم وفهمهم على ما سيأيت تقريره يف األوامر 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء { تعاىل  اآلية اخلامسة قوله

ووجه االحتجاج باآلية أنه شرط التنازع يف وجوب الرد إىل الكتاب )  ٥٩النساء )  ٤( } فردوه إىل اهللا والرسول 
  والسنة واملشروط على العدم عند عدم الشرط 

  ا مل يوجد التنازع فاالتفاق على احلكم كاف عن الكتاب والسنة وذلك يدل على أنه إذ
  وال معىن لكون اإلمجاع حجة سوى هذا 

فإن قيل سقوط وجوب الرد إىل الكتاب والسنة عند االتفاق على احلكم بناء على الكتاب والسنة أو من غري بناء 
  إىل اإلمجاع عليهما فإن كان األول فالكتاب والسنة كافيان يف احلكم وال حاجة 

  وإن كان الثاين ففيه جتويز وقوع اإلمجاع من غري دليل وذلك حمال مانع من صحة اإلمجاع 
كيف وإنا ال نسلم انتفاء الشرط فإن الكالم إمنا هو مفروض فيما إذا وجد التنازع ممن تأخر من اجملتهدين إلمجاع 

  املتقدمني 
م احنصار دليله يف الكتاب والسنة ليصح ما ذكروه جلواز أن يكون قلنا وإن كان اإلمجاع ال بد له من دليل فال نسل

  مستندهم يف ذلك إمنا هو القياس واالستنباط على ما يأيت بيانه 
  وإن سلمنا احنصار دليل اإلمجاع يف 

الكتاب والسنة ولكن ليس يف ذلك ما يدل على عدم اكتفاء من وجد بعد أهل اإلمجاع أو اكتفاء من وجد يف 
  ن املقلدة بإمجاعهم عن معرفة الكتاب والسنة عصرهم م

  وأما السؤال الثاين فمشكل جدا 
  واعلم أن التمسك هبذه اآليات وإن كانت مفيدة للظن فغري مفيدة للقطع 

ومن زعم أن املسألة قطعية فاحتجاجه فيها بأمر ظين غري مفيد للمطلوب وإمنا يصح ذلك على رأي من يزعم أهنا 
  اجتهادية ظنية 

ا ما يتعلق بالكتاب وأما السنة وهي أقرب الطرق يف إثبات كون اإلمجاع حجة قاطعة فمن ذلك ما روى أجالء هذ
  الصحابة كعمر وابن مسعود وأيب سعيد اخلدري وأنس بن مالك وابن عمر وأيب هريرة وحذيفة بن اليمان وغريهم 

األمة عن اخلطإ والضاللة كقوله عليه السالم أمىت ال بروايات خمتلفة األلفاظ متفقة املعىن يف الداللة على عصمة هذه 
جتتمع على اخلطإ أميت ال جتتمع على الضاللة ومل يكن اهللا بالذي جيمع أميت على الضاللة مل يكن اهللا ليجمع أميت 



  ن على اخلطإ وسألت اهللا أن ال جيمع أميت على الضاللة فأعطانيه وقوله ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حس
يد اهللا على اجلماعة وال يبايل بشذود من شذ ومن سره حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة فإن دعوهتم لتحيط من ورائهم 

  وإن الشيطان مع الفذ وهو من االثنني أبعد 
وال تزال طائفة من أميت على احلق حىت يظهر أمر اهللا وال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين ال يضرهم خالف 

  الفهم من خ
  ومن خرج عن اجلماعة وفارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه 

  ومن فارق اجلماعة ومات فميتته جاهلية 
  عليكم بالسواد األعظم 

وقوله تفترق أميت نيفا وسبعني فرقة كلها يف النار إال فرقة واحدة قيل يا رسول اهللا ومن تلك الفرقة قال هي 
  لك من األحاديث اليت ال حتصى كثرية اجلماعة إىل غري ذ

  ومل تزل ظاهرة مشهورة بني الصحابة معموال هبا مل ينكرها منكر وال دفعها دفع 
  فإن قيل هذه كلها أخبار آحاد تبلغ مبلغ التواتر وال تفيد اليقني 

  ر ال بتأويل وال شبهة وإن سلمنا التواتر ولكن حيتمل أنه أراد به اخلطأ والضاللة عن األمة عصمة مجيعهم عن الكف
وحيتمل أنه أراد هبم عصمتهم عن اخلطإ يف الشهادة يف اآلخرة أو فيما يوافق النص املتواتر أو دليل العقل دون ما 

  يكون باالجتهاد 
سلمنا داللة هذه األخبار على عصمتهم عن كل خطإ وضالل لكن حيتمل أنه أراد باألمة كل من آمن به إىل يوم 

  ل عصر عصر ليسوا كل األمة فال يلزم امتناع اخلطإ والضالل عليهم القيامة وأهل ك
سلمنا انتفاء اخلطإ والضالل عن اإلمجاع يف كل واحد من األعصار ولكن مل قلتم إنه يكون حجة على اجملتهدين وأنه 

  ال جتوز خمالفته مع أن كل جمتهد يف الفرعيات مصيب على ما يأيت حتقيقه 
  بني اتباع املصيب اآلخر وال جيب على أحد املصي

سلمنا داللة ما ذكرمتوه على كون اإلمجاع حجة ولكنه معارض مبا يدل على أنه ليس حبجة ودليله ما سبق من 
  اآليات واألخبار واملعقول يف اآلية األوىل 

واجلواب عن السؤال األول من وجهني األول أن كل واحد من هذ األخبار وإن كان خرب واحد جيوز تطرق 
كذب إليه إال أن كل عاقل جيد من نفسه العلم الضروري من مجلتها قصد رسول اهللا عليه السالم تعظيم هذه ال

  األمة وعصمتها عن اخلطإ كما علم 

بالضرورة سخاء حامت وشجاعة علي وفقه الشافعي ومالك وأيب حنيفة رضي اهللا عنهم وميل رسول اهللا إىل عائشة 
  آحادها آحاد غري أهنا نازلة منزلة التواتر دون باقي نسائه باألخبار اليت 

الوجه الثاين أن هذه األحاديث مل تزل ظاهرة مشهورة بني الصحابة ومن بعدهم متمسكا هبا فيما بينهم يف إثبات 
اإلمجاع من غري خالف فيها وال نكري إىل زمان وجود املخالفني والعادة جارية بإحالة اجتماع اخللق الكثري واجلم 

مع تكرر األزمان واختالف مهمهم ودواعيهم ومذاهبهم على االحتجاج مبا ال أصل له يف إثبات أصل من الغفري 
  أصول الشريعة 

  وهو اإلمجاع احملكوم به على الكتاب والسنة من غري أن ينبه أحد على فساده وإبطاله وإظهار النكري فيه 



  لينا ومع هذا االحتمال فال قطع فإن قيل من احملتمل أن أحدا أنكر هذه األخبار ومل ينقل إ
قولكم إن الصحابة والتابعني استدلوا هبا على اإلمجاع ال نسلم ذلك وما املانع أن يكون استدالهلم على اإلمجاع ال 
هبذه األحاديث بل بغريها سلمنا استدالهلم هبا على ذلك لكنه دور ملا فيه من االستدالل باألحاديث على اإلمجاع 

  صحة األحاديث باإلمجاع  واالستدالل على
  مث ما ذكرمتوه يف الداللة على صحتها من عدم النكري معارض مبا يدل على عدم صحتها 

وذلك أهنا لو كانت معلومة الصحة مع أن احلاجة داعية إىل معرفتها لبناء هذا األصل العظيم عليها إلحالة العادة أن 
  واالرتياب ال تعرف الصحابة للتابعني طريق صحتها قطعا للشك 

قلنا جواب األول أن اإلمجاع من أعظم أصول الدين فلو وجد فيما يستدل به عليه نكري الشتهر ذلك فيما بينهم 
  وعظم اخلالف فيه كاشتهار خالفهم فيما هو دونه من مسائل الفروع كاختالفهم يف دية اجلنني 

  ولو كان  وقوله أنت علي حرام وحد الشرب ومسائل اجلد واإلخوة إىل غري ذلك

كذلك لكانت العادة حتيل عدم نقله بل كان نقله أوىل من نقل ما خولف فيه من مسائل الفروع بل أوىل من نقل 
  خالف النظام يف ذلك مع خفائه وقلة االعتبار بقوله 

 وجواب الثاين ما ظهر واشتهر من متسك الصحابة والتابعني واالحتجاج هبذه األخبار يف معرض التهديد ملخالف
  اجلماعة والزجر عن اخلروج عنهم ظهورا ال ريب فيه 

وجواب الثالث أن االستدالل على صحة األخبار مل يكن باإلمجاع بل بالعادة احمليلة لعدم اإلنكار على االستدالل مبا 
  ال صحة له فيما هو من أعظم أصول األحكام 

العادة على إحالة دعوى وجود معارض للقرآن واالستدالل بالعادة غري االستدالل باإلمجاع وذلك كاالستدالل ب
  واندراسه ووجود دليل يدل على إجياب صالة الضحى وصوم شوال وحنوه 

وجواب الرابع أنه حيتمل أن تكون الصحابة قد علمت صحة األخبار املذكورة وكوهنا مفيدة للعلم بعصمة األمة ال 
بيل إىل نقلها ولو نقلت لتطرق إليها التأويل بصريح مقال بل بقرائن أحوال وأمارات دالة على ذلك ال س

  واالحتمال واكتفوا مبا يعلمه التابعون من أن العادة حتيل االعتماد على ما ال أصل له فيما هو من أعظم األصول 
  قوهلم حيتمل أنه نفى عنهم الضالل واخلطأ مبعىن الكفر 

مة يف معرض االمتنان واإلنعام عليهم ويف محلها على نفي قلنا هذه األخبار نعلم أهنا إمنا وردت تعظيما لشأن هذه األ
  الكفر عنهم خاصة إبطال فائدة اختصاصهم بذلك ملشاركة بعض آحاد الناس لألمة يف ذلك 

  وإمنا يصح ذلك أن لو أراد هبا العصمة عما ال يعصم عنه اآلحاد من أنواع اخلطإ والكذب وحنوه 
  وما ذكروه من باقي التأويالت فباطل 

  إن فائدة هذه األخبار إمنا وردت إلجياب متابعة األمة واحلث عليه والزجر عن خمالفته ف
  ولو مل يكن ذلك حمموال على مجيع أنواع اخلطإ 

  بل على بعض غري معلوم من ألفاظ األخبار 

شاركة آحاد المتنع إجياب متابعتهم فيه لكنه غري معلوم ولبطلت فائدة ختصيص األمة مبا ظهر منه قصد تعظيمها مل
  الناس هلم يف نفي بعض أنواع اخلطإ عنهم على ما سبق تعريفه 

  وعن السؤال الثالث ما سبق يف املسائل املتقدمة 



  وعن الرابع أنه إذا ثبت انتقاء اخلطإ عن اإلمجاع فيما ذهبوا إليه قطعا فمخالفه يكون خمطئا قطعا 
  واملخطىء 

  خيرج عن التبديع والتفسيق قطعا يف أمور الدين إذا كان عاملا به ال 
  وال معىن لكون اإلمجاع حجة على الغري سوى ذلك 

كيف وإنه إذا ثبت انتفاء اخلطإ عن أهل اإلمجاع فيما ذهبوا إليه فقد أمجعوا على وجوب اتباعهم فيما ذهبوا إليه 
  فكان واجبا نفيا للخطإ عنهم وعن املعارضات النقلية ما سبق يف أول املسألة 

عقول فهو أن اخللق الكثري وهم أهل كل عصر إذا اتفقوا على حكم قضية وجزموا به جزما قاطعا فالعادة وأما امل
حتيل على مثلهم احلكم اجلزم بذلك والقطع به وليس له مستند قاطع حبيث ال يتنبه واحد منهم إىل اخلطإ يف القطع 

  مبا ليس بقاطع 
ا تقدم من إمجاع من قبلهم ولوال أن يكون ذلك عن دليل قاطع وهلذا وجدنا أهل كل عصر قاطعني بتخطئة خمالف م

  الستحال يف العادة اتفاقهم على القطع بتخطئة املخالف وال يقف واحد منهم على وجه احلق يف ذلك 
  ومن سلك هذه الطريقة املعنوية مل ير انعقاد اإلمجاع عندما إذا كان عدد اجملمعني ينقص عن عدد التواتر 

يكون اإلمجاع احملتج به خصيصا بإمجاع أهل احلل والعقد من املسلمني بل هو عام يف إمجاع كل من  ويلزمه أن ال
  بلغ عددهم عدد التواتر وإن مل يكونوا مسلمني فضال عن أهل احلل والعقد 

م يف وقد احتج الشيعة على صحة اإلمجاع بأن ما من عصر إال وال بد فيه من إمام معصوم على ما قررناه من قاعدهت
  ذلك يف أبكار األفكار فإذا أمجع 

أهل احلل والعقد من أهل العصر على حكم حادثة فال بد وأن يكون فيهم اإلمام املعصوم لكونه سيد العلماء وإال 
  ملا كان االتفاق من مجيع أهل احلل والعقد وهو خالف الفرض 

وافقه من قول باقي األمة أيضا يكون مقطوعا به وإذا كان كذلك فاإلمام املعصوم ال يقول إال حقا مقطعوعا به وما 
  لكونه موافقا للمقطوع به وخمالف القاطع خمط ال حمالة 

  ولقائل أن يقول أما احلجة األوىل فالعادة ال حتيل اخلطأ على اخللق الكثري بظنهم ما ليس قاطعا قاطعا 
أمجعوا على تكذيب حممد عليه السالم وإنكار وهلذا فإن اليهود والنصارى مع كثرهتم كثرة خترج عن حد التواتر قد 

  رسالته 
  وليس ذلك إال خلطئهم يف ظن ما ليس قاطعا قاطعا 

وباجلملة فإما أن يقال باستحالة اخلطإ عليهم فيما ذهبوا إليه أو ال يقال باستحالته فإن كان األول لزم أن ال يكون 
  املطلوب  حممد نبيا حقا إلمجاعهم على تكذيبه وإن كان الثاين فهو

فإن قيل ما ذكرمتوه يف إبطال التمسك هاهنا بالعادة الزم عليكم فيما ذكرمتوه يف االحتجاج بالسنة على كون 
  اإلمجاع حجة فإن حاصله آئل إىل االحتجاج بالعادة وفيه إبطال ما قررمتوه 

ر اليت مستند العلم هبا ومبدلوهلا قلنا الذي متسكنا به من العادة إحالة اتفاق األمة على إسناد املقطوع إىل األخبا
السماع احملسوس أو قرائن األحوال والذي ال حنيله يف العادة ههنا إمنا هو الغلط بظن ما ليس مقطوعا مقطوعا به 

  فيما هو نظري وطرقه خمتلفة وهو غري حمسوس وال مستند العلم به قرائن األحوال فافترق البابان 
  د اإلمام املعصوم يف كل عصر وأما حجة الشيعة فمبنية على وجو



وقد أبطلنا ذلك باالعتراضات القادحة واإلشكاالت املشكلة على جهة الوفاء واالستقصاء يف موضعه الالئق به من 
  اإلمامة يف علم الكالم فعليك مبراجعته 

  املسألة الرابعة اتفق القائلون بكون اإلمجاع حجة

  مللة وال مبخالفته وأنه ال يشترط فيه اتفاق كل أهل امللة إىل يوم القيامة على أنه ال اعتبار مبوافقة من هو خارج عن ا
  أما األول فألن اإلمجاع إمنا عرف كونه حجة باألدلة السمعية على ما سبق 

وهي مع اختالف ألفاظها ال إشعار هلا بإدراج من ليس من أهل امللة يف اإلمجاع وال داللة هلا إال على عصمة أهل 
  الكافر غري مقبول القول فال يكون قوله معتربا يف إثبات حجة شرعية وال إبطاهلا امللة وألن 

  وإذا مت اإلمجاع دونه 
  فال اعتبار مبخالفته 

وأما الثاين فألن اإلمجاع حجة شرعية يستدل به على األحكام الشرعية فلو اعترب فيه إمجاع كل أهل امللة إىل يوم 
  قبل يوم القيامة فلعدم كمال اجملمعني وأما يوم القيامة فألنه ال تكليف وال استدالل  القيامة ملا أمكن االحتجاج به أما

  املسألة اخلامسة ذهب األكثرون إىل أنه ال اعتبار مبوافقة العامي

  من أهل امللة يف انعقاد اإلمجاع وال مبخالفته واعتربه األقلون وإليه ميل القاضي أيب بكر وهو املختار 
ألمة إمنا كان حجة لعصمتها عن اخلطإ مبا دلت عليه الدالئل السمعية من قبل وال ميتنع أن تكون وذلك ألن قول ا

  العصمة من صفات اهليئة االجتماعية من اخلاصة والعامة 
وإذا كان كذلك فال يلزم أن تكون العصمة الثابتة للكل ثابتة للبعض ألن احلكم الثابت للجملة ال يلزم أن يكون 

  د ثابتا لألفرا
فإن قيل جيب ختصيص ما ورد من النصوص الدالة على عصمة األمة بأهل احلل والعقد منهم دون غريهم لستة 

  أوجه 

  األول أن العامي يلزمه املصري إىل أقوال العلماء باإلمجاع فال تكون خمالفته معتربة فيما جيب عليه التقليد فيه 
  مستندا إىل االستدالل ألن إثبات األحكام من غري دليل حمال  الثاين أن األمة إمنا كان قوهلا حجة إذا كان ذلك

  والعامي ليس أهال لالستدالل والنظر فال يكون قوله معتربا كالصيب واجملنون 
  الثالث أن قول العامي يف الدين من غري دليل خطأ مقطوع به واملقطوع خبطئه ال تأثري ملوافقته وال ملخالفته 

  ل من الصحابة علماؤهم وعوامهم أمجعوا على أنه ال عربة مبوافقة العامي وال مبخالفته الرابع أن أهل العصر األو
اخلامس أن األمة إمنا عصمت عن اخلطإ يف استدالهلا ألن إثبات األحكام الشرعية من غري استدالل ودليل خطأ 

  والعامي ليس هو من أهل االستدالل فال يتصور ثبوت عصمة االستدالل يف حقه 
هو أن العامي ال يتصور منه اإلصابة إذا كان قائال باحلكم من غري دليل فال يتصور عصمته ألن العصمة  السادس

  مستلزمة لإلصابة 
واجلواب عن الوجه األول أنه وإن كان جيب على العامي الرجوع إىل أقوال العلماء فليس يف ذلك ما يدل على أن 

جملتهدين من بعدهم جلواز أن يكون االحتجاج بأقواهلم على من أقوال العلماء دونه حجة قاطعة على غريهم من ا



  بعدهم مشروطا مبوافقة العامة هلم وإن مل يكن ذلك شرطا يف وجوب اتباع العامة فيما هلم يفتون به 
وعن الثاين أنه وإن كان ال بد يف اإلمجاع من االستدالل لكن من أهل االستدالل أو مطلقا األول مسلم والثاين 

وعلى هذا فال ميتنع أن تكون موافقه العامة للعلماء املستدلني شرطا يف جعل اإلمجاع حجة وإن مل يكن العامي  ممنوع
  مستدال وال يلزم من عدم اشتراط موافقة الصبيان واجملانني عدم اشتراط موافقة العامة ملا بينهما من 

  ده يف حق الصبيان واجملانني املانع من التكليف التفاوت يف قرب وإمنا املؤثر يف حق العامة املوجب للتكليف وبع
وعن الثالث أنه وإن كان قول العامي يف الدين من غري دليل خطأ فال مينع ذلك من كون موافقته للعلماء يف أقواهلم 

  شرطا يف االحتجاج هبا على غريهم 
  وعن الرابع أنه دعوى مل يقم عليها دليل 
ن أهل االجتهاد فال ميتنع أن تكون موافقته من غري استدالل شرطا يف كون وعن اخلامس أن العامي وإن مل يكن م

  اإلمجاع حجة 
وعن السادس أنه وإن كان العامي إذا انفرد باحلكم ال يتصور منه اإلصابة فما املانع من تصويبه مع اجلماعة بتقدير 

  موافقته هلم يف أقواهلم وال شك أن العامي مصيب يف موافتقته للعلماء 
  لى هذا جاز أن تكون موافقته شرطا يف جعل اإلمجاع حجة على ما سبق تقريره وع

  وباجلملة فهذه املسألة اجتهادية غري أن االحتجاج باإلمجاع عند دخول العوام فيه يكون قطعيا وبدوهنم يكون ظنيا 
فيه وإن مل يكن أصوليا  وعلى هذا فمن قال بإدخال العوام يف اإلمجاع قال بإدخال الفقيه احلافظ ألحكام الفروع

وبإدخال األصويل الذي ليس بفقيه بطريق األوىل ملا بينهما وبني العامة من التفاوت يف األهلية وصحة النظر هذا يف 
  األحكام وهذا يف األصول 

مال عليه ومن قال بأنه ال مدخل للعوام يف اإلمجاع اختلفوا يف الفقيه واألصويل نفيا وإثباتا فمن أثبت نظر إىل ما اشت
  من األهلية اليت ال وجود هلا يف العامي ودخوهلما يف عموم لفظ األمة يف األحاديث السابق ذكرها 

ومن نفى نظر إىل عدم األهلية املعتربة يف أئمة أهل احلل والعقد من اجملتهدين كالشافعي وأيب حنيفة ومالك وأمحد 
  وغريهم 

تلفوا فمنهم من اعترب قول الفقيه الذي ليس بأصويل وألغى قول ومنهم من فصل بني الفقيه واألصويل وهؤالء اخ
  األصويل الذي ليس بفقيه 

ومنهم من عكس احلال واعترب قول األصويل دون الفقيه لكونه أقرب إىل مقصود االجتهاد لعمله مبدارك األحكام 
  ومعقوهلا خبالف الفقيه  على اختالف أقسامها وكيفية دالالهتا وكيفية تلقي األحكام من منطوقها ومفهومها

ومن اعترب قول األصويل والفقيه اعترب قول من بلغ رتبة االجتهاد وإن مل يكن مشتهرا بالفتوى بطريق األوىل وذلك 
  كواصل بن عطاء وحنوه 

  وفيه خالف واملتبع يف ذلك كله ما غلب على ظن اجملتهد 

  املسألة السادسة اجملتهد املطلق إذا كان مبتدعا

  إما أن ال يكفر ببدعته أو يكفر ال خيلو 
  فإن كان األول فقد اختلفوا يف انعقاد اإلمجاع مع خمالفته نفيا وإثباتا 



  ومنهم من قال اإلمجاع ال ينعقد عليه بل على غريه فيجوز له خمالفة إمجاع من عداه 
  وال جيوز ذلك لغريه 

  د وداخال يف مفهوم لفظ األمة املشهود هلم بالعصمة واملختار أنه ال ينعقد اإلمجاع دونه لكونه من أهل احلل والعق
  وغايته أن يكون فاسقا وفسقه غري خمل بأهلية االجتهاد 

  والظاهر من حاله فيما خيرب به عن اجتهاده الصدق كإخبار غريه من اجملتهدين 
و جمتهد كان كغريه كيف وإنه قد يعلم صدق الفاسق بقرائن أحواله يف مباحثاته وفلتات لسانه وإذا علم صدقه وه

  من اجملتهدين 
  فإن قيل إذا كان فاسقا فالفاسق غري مقبول القول إمجاعا فيما خيرب 

  به فكان كالكافر والصيب وألنه ال جيوز تقليده فيما يفيت به فال يعترب خالفه كالصيب 
  قلنا إمنا ال يقبل قوله فيما خيرب به إذا مل يكن متأوال وكان عاملا بفسقه 

  ا مل يكن كذلك فال وأما إذ
  وعلى هذا فال نسلم امتناع قبول فتواه بالنسبة إىل من ظهر صدقه عنده 

وأما الصيب فإمنا مل يعترب قوله لعدم أهليته خبالف ما حنن فيه وإن كان الثاين فال خالف يف أنه غري داخل يف اإلمجاع 
  كفر نفسه لعدم دخوله يف مسمى األمة املشهود هلم بالعصمة وإن مل يعلم هو 

وعلى هذا فلو خالف يف مسألة فرعية وبقي مصرا على املخالفة حىت تاب عن بدعته فال أثر ملخالفته النعقاد إمجاع 
مجيع األمة اإلسالمية قبل إسالمه كما لو أسلم مث خالف إال على رأي من يشترط يف اإلمجاع انقراض عصر اجملمعني 

ف هذا املبتدع املكفر فهو معذور إن مل يعلم ببدعته وال يؤاخذ باملخالفة ولو ترك بعض الفقهاء العمل باإلمجاع خبال
كما إذا عمل احلاكم بشهادة شاهد الزور من غري علم بتزويره وإن علم ببدعته وخالف اإلمجاع جلهله بأن تلك 

اإلميان  البدعة مكفرة فهو غري معذور لتقصريه عن البحث والسؤال عن ذلك لعلماء األصول العارفني بأدلة
والتكفري حىت حيصل له العلم بذلك بدليله إن كانت له أهلية فهمه وإال قلدهم فيما خيربون به من التكفري وأما ماذا 

يكفر به من البدع فقد استقصينا الكالم فيه يف حكايات مذاهب أهل امللل والنحل يف أبكار األفكار فعليك 
  مبراجعته 

  القائلني باإلمجاع إىلاملسألة السابعة ذهب األكثرون من 

أن اإلمجاع احملتج به غري خمتص بإمجاع الصحابة بل إمجاع أهل كل عصر حجة خالفا لداود وشيعته من أهل الظاهر 
  وألمحد بن حنبل يف إحدى الروايتني عنه 

  قول واألول هو املختار ويدل عليه أن حجة كون اإلمجاع حجة غري خارجة كما ذكرناه من الكتاب والسنة واملع
وكل واحد منها ال يفرق بني أهل عصر وعصر بل هو متناول ألهل كل عصر حسب تناوله ألهل عصر الصحابة 

  فكان إمجاع أهل كل عصر حجة 
كنتم خري أمة { فإن قيل حجة كون اإلمجاع حجة غري خارجة عن اآليات واألخبار السابق ذكرها وقوله تعاىل 

خطاب )  ١٤٣البقرة )  ٢( } وكذلك جعلناكم أمة وسطا { وقوله )  ١١٠آل عمران )  ٣( } أخرجت للناس 
)  ٤( } ويتبع غري سبيل املؤمنني { مع املوجودين يف زمن النيب عليه السالم فال يكون متناوال لغريهم وقوله تعاىل 



م إذا هم كل واألخبار الدالة على عصمة األمة خاصة بالصحابة املوجودين يف زمن النيب عليه السال)  ١١٥النساء 
  املؤمنني وكل األمة فإن من مل يوجد بعد ال يكون موصوفا باإلميان وبكونه من األمة 

وأما التابعون وكذلك من بعدهم إذا أمجعوا على حكم فليس هم كل املؤمنني وال كل األمة فال يكون اخلطاب 
حالة وجودهم ومبوهتم مل خيرجوا عن  متناوال هلم وحدهم بل مع من تقدم من املؤمنني قبلهم ضرورة اتصافهم بذلك

  كوهنم من املؤمنني ومن األمة 
وكذلك فإنه لو ذهب واحد من الصحابة إىل حكم واتفق التابعون على خالفه مل يكن إمجاعهم منعقدا ولو خرج 

  مبوته عن األمة واملؤمنني ملا كان كذلك 
عليه ال يكون هو قول كل األمة وال كل املؤمنني فال وإذا مل يكن التابعون كل األمة وال كل املؤمنني فما اتفقوا 

  يكون حجة 
وسواء وجد ملن تقدم قول أو مل يوجد فمخالفهم ال يكون خمالفا لكل األمة وال لكل املؤمنني فال يكون بذلك 

  مستحقا للذم والتوعد 

ا بدل على عدمه وبيانه من سلمنا داللة اآليات واألخبار على انعقاد إمجاع من بعد الصحابة حجة لكنه معارض مب
  ستة أوجه األول أن إمجاع التابعني ال بد له من دليل وذلك الدليل إما أن يكون نصا أو إمجاعا أو قياسا 

  فإن كان إمجاع من تقدم فاحلكم ثابت بإمجاع الصحابة ال بإمجاع التابعني 
مناط إمجاعهم وليس كذلك لوقوع اخلالف  وإن كان قياسا فيستدعي أن يكون متفقا عليه بني مجيع التابعني ليكون

  فيه فيما بينهم 
وإن كان نصا فال بد وأن تكون الصحابة عاملة به ضرورة أنه ال طريق إىل معرفة التابعني به إال من جهة الصحابة 

  ولو كان ذلك دليال ميكن التمسك به يف إثبات احلكم ملا تصور تواطىء الصحابة على تركه وإمهاله 
  أن األصل أن ال يرجع إىل قول أحد سوى الصادق املؤيد باملعجزة لتطرق اخلطإ والكذب إىل من عداه  الثاين هو

غري أنه ملا ورد الثناء من النيب عليه السالم على الصحابة بقوله أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقوله 
ر املتأخرة بقوله عليه السالم مث يفشو الكذب عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي والذم ألهل األعصا

وأن الرجل يصبح مؤمنا وميسي كافرا وأن الواحد منهم حيلف على ما ال يعلم ويشهد قبل أن يستشهد وأن الناس 
يكونون كالذئاب إىل غري ذلك من أنواع الذم اليت سبق ذكرها أوجب قصر االحتجاج على إمجاع الصحابة دون 

  غريهم 
  الحتجاج باإلمجاع إمنا ميكن بعد االطالع على قول كل واحد من أهل احلل والعقد ومعرفته يف نفسه الثالث أن ا

  وذلك إمنا يتصور يف حق 

الصحابة ألن أهل احلل والعقد منهم كانوا معروفني مشهورين حمصورين لقلتهم واحنصارهم يف قطر واحد خبالف 
  املتباعدة  التابعني ومن بعدهم لكثرهتم وتشتتهم يف البالد

الرابع أن اإلمجاع من الصحابة واقع على أن كل مسألة ال تكون جممعا عليها وال فيها نص قاطع أنه جيوز االجتهاد 
  فيها 

فإذا مل يكن إمجاع من الصحابة وال مث نص قاطع وإال ملا ساغ من الصحابة تركه وإمهاله فتكون املسألة جممعا على 
أمجع التابعون على حكم تلك املسألة فإن منعنا من اجتهاد غريهم فيها فقد خرقنا جواز االجتهاد فيها منهم فلو 



  إمجاع الصحابة وإن جوزنا فإمجاع التابعني ال يكون حجة وهو املطلوب 
اخلامس أنه لو كان يف األمة من هو غائب فإنه وإن مل يكن له يف املسألة قول بنفي وال إثبات ال ينعقد اإلمجاع دونه 

  املسألة لكونه لو كان حاضرا لكان له فيها قول فكذلك امليت من الصحابة قبل التابعني يف تلك 
السادس أنه لو كان قد خالف واحد من الصحابة فإن إمجاع التابعني بعده ال ينعقد وإذا مل ينقل خالف من تقدم ال 

  احتمل فاإلمجاع ال يكون متيقنا ينعقد اإلمجاع الحتمال أن أحدا ممن تقدم خالف ومل ينقل خالفه وإذا احتمل و
واجلواب عن السؤال األول قوهلم يف اآليات إهنا خطاب مع املوجودين يف زمن النيب عليه السالم يلزمهم عليه أن ال 

ينعقد إمجاع الصحابة بعد موت من كان موجودا عند نزول هذه اآليات ألن إمجاعهم ليس إمجاع مجيع املخاطبني 
  تد خبالف من أسلم بعد نزوهلا لكونه خارجا عن املخاطبني وقت نزوهلا وأن ال يع

  وقد أمجعنا على أن إمجاع من بقي من الصحابة بعد رسول اهللا يكون حجة 
قوهلم التابعون ليس هم كل األمة وال كل املؤمنني يلزم عليه أن ال ينعقد إمجاع من بقي من الصحابة بعد موت 

  استشهد يف حياة رسول اهللا داخل يف مسمى املؤمنني واألمة رسول اهللا ألن من مات من الصحابة أو 

وهو خالف اجملمع عليه بني القائلني باإلمجاع وليس ذلك إال ألن املاضي إذا مل يكن له قول غري معترب كما أن 
  املستقبل غري منتظر 

ون على خالفه يف تلك وعلى هذا فنقول إنه إذا ذهب واحد من الصحابة إىل حكم يف مسألة مث مات وأمجع التابع
املسألة فقد قال بعض األصوليني إنه ينعقد إمجاع التابعني وال اعتبار بقول املاضي وليس حبق ألنه يلزم منه أنه إذا 
أمجعت الصحابة على حكم مث ماتوا وأمجع التابعون على خالف إمجاع املاضني أنه ينعقد وهو حمال خمالف إلمجاع 

  القائلني باإلمجاع 
حلق يف ذلك أن يقال إذا حكم الواحد من الصحابة حبكم مث حكم التابعون خبالفه فحكم التابعني ليس هو وإمنا ا

  حكم مجيع األمة املعتربين يف تلك املسألة اليت وقع اخلوض فيها 
وإن كان حكمهم يف مسألة مل يتقدم فيها خالف بعض الصحابة فهو حكم كل األمة املعتربين وهذا كما لو أفىت 

حايب حبكم مث مات وأمجع باقي الصحابة على خالفه فإنه ال ينعقد إمجاعهم وإن انعقد إمجاعهم إذا مات من غري الص
  خمالفة ألن حكمهم يف األول ليس هو حكم كل األمة املعتربين خبالف حكمهم يف الثاين 

ال ميتنع أن تكون واقعة احلكم مل واجلواب عن املعارضة األوىل أنه وإن كان دليل التابعني معلوما للصحابة غري أنه 
تقع يف زمن الصحابة فلم يتعرضوا حلكمها وإمنا وقعت يف زمن التابعني فتعرضوا إلثبات حكمها بناء على ما 

  وجدوه من الدليل الذي كان معلوما للصحابة 
  وعن الثانية أن األدلة الدالة على كون اإلمجاع حجة ال تفرق بني أهل عصر وعصر 

السالم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ال يدل على عدم االهتداء بغريهم إال بطريق مفهوم  وقوله عليه
  اللقب واملفهوم ليس حبجة فضال عن مفهوم اللقب على ما سيأيت يف مسائل املفهوم 

 بكر وكذلك الكالم يف قوله اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر وعمر كيف وأن ذلك مما يوجب كون إمجاع أيب
  وعمر مع خمالفة باقي الصحابة هلم حجة قاطعة وهو خالف اإلمجاع من الصحابة 

  قوهلم إنه ذم أهل األعصار املتأخرة 
قلنا غاية ما يف ذلك غلبة ظهور الفساد والكذب وليس فيه ما يدل على خلو كل عصر ممن تقوم احلجة بقوله وأنه 



  صومني عن اخلطإ فيه إذا اتفق أهل ذلك العصر على حكم ال يكونون مع
  وعن الثالثة ما سبق يف مسألة تصور االطالع على إمجاعهم ومعرفتهم 

وعن الرابعة أنه إن أمجع الصحابة على جتوير اخلالف مطلقا فال يتصور انعقاد إمجاع التابعني على احلكم يف تلك 
  املسألة ملا فيه من التعارض بني اإلمجاعني القاطعني 

  يغ االجتهاد مشروطا بعدم اإلمجاع فال تناقض وإن أمجعوا على تسو
وعن اخلامسة أهنا منتقضة بالواحد من الصحابة فإنه لو مات انعقد اإلمجاع من باقي الصحابة دونه ولو كان غائبا مل 

  ينعقد 
  وإمنا كان كذلك ألن الغائب يف احلال له أهلية القول واحلكم واملوافقة واملخالفة خبالف امليت 

  سة أهنا باطلة بامليت األول من الصحابة فإنه حيتمل أنه خالف ومل ينقل خالفه وعن الساد
  ومع ذلك فإن إمجاع باقي الصحابة بعده يكون منعقدا 

  كيف وأن النظر إىل مثل هذه االحتماالت البعيدة مما ال التفات إليه 
فقة وأبطن املخالفة ألمر من األمور كما وإال ملا انعقد إمجاع الصحابة الحتمال أن يكون واحد منهم قد أظهر املوا
  نقل عن ابن عباس يف موافقته لعمر يف مسألة العول وإظهار النكري بعده 

  املسألة الثامنة اختلفوا يف انعقاد إمجاع األكثر مع خمالفة األقل

  فذهب األكثرون إىل أنه ال ينعقد 
ياط من املعتزلة وأمحد بن حنبل يف إحدى الروايتني وذهب حممد بن جرير الطربي وأبو بكر الرازي وأبو احلسني اخل

  عنه إىل انعقاده 
  وذهب قوم إىل أن عدد األقل إن بلغ التواتر مل يعتد باإلمجاع دونه وإال كان معتدا به 

وقال أبو عبد اهللا اجلرجاين إن سوغت اجلماعة االجتهاد يف مذهب املخالف كان خالفه معتدا به كخالف ابن عباس 
  ة العول يف مسأل

  وإن أنكرت اجلماعة عليه ذلك كخالف ابن عباس يف املتعة واملنع من حترمي ربا الفضل مل يكن خالفه معتدا به 
  ومنهم من قال أن قول األكثر يكون حجة وليس بإمجاع ومنهم من قال أن اتباع األكثر أوىل وإن جاز خالفه 

  واملختار مذهب األكثرين 
التمسك يف إثبات اإلمجاع حجة إمنا هو باألخبار الواردة يف السنة الدالة على عصمة ويدل عليه أمران األول أن 

  األمة على ما سبق تقريره 
  يف األخبار حيتمل أنه أراد به كل املوجودين ) األمة ( وعند ذلك فلفظ 

  من املسلمني يف أي عصر كان 

رمون الضيف واملراد به األكثر منهم غري أن محله على وحيتمل أنه أراد به األكثر كما يقال بنو متيم حيمون اجلار ويك
اجلميع مما يوجب العمل باإلمجاع قطعا لدخول العدد األكثر يف الكل وال كذلك إذا محل على األكثر فإنه ال يكون 

  اإلمجاع مقطوعا به الحتمال إرادة الكل واألكثر ليس هو الكل 
ينكر أحد منهم على خالف الواحد بل سوغوا له االجتهاد فيما  الثاين أنه قد جرى مثل ذلك يف زمن الصحابة ومل



  ذهب إليه مع خمالفة األكثر 
  ولو كان إمجاع األكثر حجة ملزمة للغري األخذ به ملا كان كذلك 

  فمن ذلك اتفاق أكثر الصحابة على امتناع قتال ما نعي الزكاة مع خالف أيب بكر هلم 
  به ابن عباس يف مسألة العول وحتليل املتعة وأنه ال ربا إال يف النسيئة وكذلك خالف أكثر الصحابة ملا انفرد 

وكذلك خالفهم البن مسعود فيما انفرد به يف مسائل الفرائض ولزيد بن أرقم يف مسألة العينة وأليب موسى يف قوله 
  النوم ال ينقض الوضوء وأليب طلحة يف قوله بأن أكل الربد ال يفطر إىل غري ذلك 

إمجاع األكثر حجة لبادروا باإلنكار والتخطئة وما وجد منهم من اإلنكار يف هذه الصور مل يكن إنكار ولو كان 
  ختطئة بل إنكار مناظرة يف املأخذ كما جرت عادة اجملتهدين بعضهم مع بعض 

  ولذلك بقي اخلالف الذي ذهب إليه األقلون جائزا إىل وقتنا هذا 
  عول عليه اآلن كقتال مانعي الزكاة ورمبا كان ما ذهب إليه األقل هو امل

  ولو كان ذلك خمالفا لإلمجاع املقطوع به ملا كان ذلك سائغا 
وقد متسك بعضهم هاهنا بطريقة أخرى فقال إنه لو انعقد إمجاع األكثر مع خمالفة األقل فإما أن ينعقد اإلمجاع عليه 

حق اجملتهد ممتنع وإن مل ينعقد اإلمجاع عليه فال يكون فيلزم منه ترك ما علمه بالدليل والرجوع إىل التقليد وذلك يف 
  اإلمجاع حجة مقطوعا هبا فإنه لو كان مقطوعا به ملا ساغت خمالفته باالجتهاد 

  ولقائل أن يقول إذا فرضنا أن انعقاد اإلمجاع من األكثر دون األقل حجة قاطعة فالقول برجوع اجملتهد الواحد إليه 
  ه اجتهاده ال يكون منكرا ملا فيه من ترك االجتهاد بالرجوع إىل اإلمجاع القاطع وإن كان على خالف ما أوجب

وهلذا فإنه لو أمجعت األمة على حكم مث جاء من بعدهم جمتهد يرى يف اجتهاده ما خيالف إمجاع األمة السابقة مل جيز 
  له احلكم به بل وجب عليه الرجوع إىل األمة 

واملعقول أما من جهة النصوص فمنها ما ورد من األخبار الدالة على عصمة  احتج املخالفون بالنصوص واإلمجاع
  األمة عن اخلطإ 

يصح إطالقه على أهل العصر وإن شذ منهم الواحد واالثنان كما يقال بنو متيم حيمون اجلار ) األمة ( ولفظ 
  ويكرمون الضيف 
  واملراد به األكثر 

  فكان إمجاعهم حجة لداللة النصوص عليه 
ها قوله عليه السالم عليكم بالسواد األعظم عليكم باجلماعة يد اهللا مع اجلماعة إياكم والشذوذ والواحد ومن

  واالثنان بالنسبة إىل اخللق الكثري شذوذ 
  الشيطان مع الواحد وهو عن االثنني أبعد وحنو ذلك من األخبار 
اإلمجاع عليه ملا اتفق عليه األكثرون وإن خالف  وأما اإلمجاع فهو أن األمة اعتمدت يف خالفة أيب بكر على انعقاد

  يف ذلك مجاعة كعلي وسعد بن عبادة 
  ولوال أن إمجاع األكثر حجة مع خمالفة األقل ملا كانت إمامة أيب بكر ثابتة باإلمجاع 

  وأما من جهة املعقول فمن مخسة أوجه األول أن خرب الواحد بأمر ال يفيد العلم 
  ددهم عدد التواتر يفيد العلم وخرب اجلماعة إذا بلغ ع



  فليكن مثله يف باب االجتهاد واإلمجاع 
  الثاين أن الكثرة حيصل هبا الترجيح يف رواية اخلرب فليكن مثله يف االجتهاد 

الثالث أنه لو اعتربت خمالفة الواحد واالثنني ملا انعقد اإلمجاع أصال ألنه ما من إمجاع إال وميكن خمالفة الواحد 
  فيه إما سرا وإما عالنية واالثنني 

الرابع أن اإلمجاع حجة يف العصر الذي هم فيه وفيما بعد وذلك يقتضي أن يكون فيهم خمالف حىت يكون حجة 
  عليه 

  اخلامس أن الصحابة أنكرت على ابن عباس خالفه يف ربا الفضل يف النقود وحتليل املتعة والعول 
  فإنه ليس للمجتهد اإلنكار على اجملتهد  ولوال أن اتفاق األكثر حجة ملا أنكروا عليه

  يصح إطالقه على األكثر ) األمة ( واجلواب قوهلم لفظ 
قلنا بطريق اجملاز وهلذا يصح أن يقال إذا شذ عن اجلماعة واحد ليس هم كل األمة وال كل املؤمنني خبالف ما إذا مل 

  يشذ منهم أحد 
  احلجة فيه قطعية ملا بيناه يف حجتنا  على الكل لكون) األمة ( وعلى هذا فيجب محل لفظ 

  وعلى هذا فيجب محل قوله عليه السالم عليكم بالسواد األعظم على مجيع أهل العصر ألنه ال أعظم منه 
فإن قيل فظاهر هذا اخلرب يقتضي أن يكون السواد األعظم حجة على من ليس من السواد األعظم وذلك ال يتم إال 

  م بأن يكون يف عصرهم خمالف هل
  قلنا هو حجة على من يأيت بعدهم أقل عددا منهم 

وعلى هذا يكون اجلواب عن قوله عليكم باجلماعة يد اهللا على اجلماعة وحيث قال عليه السالم االثنان فما فوقهما 
  مجاعة إمنا أراد به انعقاد مجاعة الصالة هبما وقوله إياكم والشذوذ 

ن خالف قبل املوافقة وقوله الشيطان مع الواحد وهو عن االثنني أبعد أراد قلنا الشاذ هو املخالف بعد املوافقة ال م
  به احلث على طلب الرفيق يف الطريق وهلذا قال والثالثة ركب 

  وما ذكروه يف عقد اإلمامة أليب بكر فال نسلم أن اإلمجاع معترب يف انعقاد اإلمامة بل البيعة مبحضر من عدلني كافية 
انعقاد إمجاع الكل على بيعة أيب بكر فإن كل من تأخر عن البيعة إمنا تأخر لعذر وطرؤ أمر  كيف وإنا ال نسلم عدم

  مع ظهور املوافقة منه بعد ذلك 
  وقد استقصينا الكالم يف هذا املعىن يف اإلمامة من علم الكالم 

سوس مفيد للعلم فال واجلواب عن احلجة األوىل من املعقول أنه إن كان صدق األكثر فيما خيربون به عن أمر حم
يلزم مثله يف اإلمجاع الصادر عن االجتهاد مع أن االحتجاج فيه إمنا هو بقول األمة واألكثر ليس هم كل األمة على 

  ما سبق 
مث لو كان كل من أفاد خربه اليقني يكون قوله إمجاعا حمتجا به لوجب أن يكون إمجاع كل أهل بلد حمتجا به مع 

  هلم ألن خرب أهل كل بلد يفيد العلم  خمالفة أهل البلد اآلخر
وعن الثانية أنه ال يلزم من الترجيح بالكثرة يف الرواية اليت يطلب منها غلبة الظن دون اليقني مثله يف اإلمجاع مع 
كونه يقينيا كيف وإنه لو اعترب يف اإلمجاع ما يعترب يف الرواية لكان مصري الواحد إىل احلكم وحده إمجاعا كما أن 

  ته وحده مقبولة رواي



  وليس كذلك 
وعن الثالثة أن االحتجاج باإلمجاع إمنا يكون حيث علم االتفاق من الكل إما بصريح املقال أو قرائن األحوال 

  وذلك ممكن حسب إمكان العلم باتفاق األكثر وأما حيث ال يعلم فال 
  وإن قيل إن ذلك غري ممكن فمثله أيضا جار يف األكثر 

  ال ينعقد اإلمجاع أصال وهو خالف األصلني ويلزم من ذلك أن 
وعن الرابعة أنه يكون حجة على من خالف منهم بعد الوفاق يف زمنهم وعلى من يوجد بعدهم مث إن كان اإلمجاع 

  ال يكون حجة إال مع اخلالف 

  فليزم منه أنه إذا مل يكن خالف ال يكون إمجاع وهو ظاهر اإلحالة 
على ابن عباس فيما ذهب إليه مل يكن بناء على إمجاعهم واجتهادهم بل بناء على  وعن اخلامسة أن إنكار الصحابة

خمالفة ما رووه له من األخبار الدالة على حترمي ربا الفضل ونسخ املتعة على ما جرت به عادة اجملتهدين يف مناظراهتم 
صم وذلك كما قال ابن عباس من واإلنكار على خمالفة ما ظهر هلم من الدليل حىت يبني هلم املأخذ من جانب اخل

شاء باهلين باهلته والذي أحصى رمل عاجل عددا ما جعل اهللا يف الفريضة نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا 
  باملال فأين موضع الثلث وقال آخر أال يتقي اهللا زيد جيعل ابن االبن ابنا وال جيعل أب األب أبا 

  من خالفه بل مبعىن طلب الكشف عن مأخذ املخالفة وليس ذلك ألن العود إىل قوله واجب على 
  وإذا عرف أنه ال يكون اتفاق األكثر إمجاعا فيمتنع أن يكون حجة خلروجه عن األدلة املتفق عليها 

  وهي النص من الكتاب والسنة وإمجاع األمة والقياس وعدم دليل يدل على صحة االحتجاج به 
يح بالكثرة وإن كان حقا يف باب رواية األخبار ملا فيه من ظهور أحد ولذلك ال يكون أوىل باالتباع ألن الترج

الظنني على اآلخر فال يلزم مثله يف باب االجتهاد ملا فيه من ترك ما ظهر له من الدليل ملا مل يظهر له فيه دليل أو 
  ظهر غري أنه مرجوح يف نظره 

  اداملسألة التاسعة اختلفوا يف التابعي إذا كان من أهل االجته

  يف عصر الصحابة هل ينعقد إمجاع الصحابة مع خمالفته أم ال 
  فمنهم من قال ال ينعقد بإمجاعهم مع خمالفته مث اختلف هؤالء 

فمن مل يشترط انقراض العصر قال إن كان من أهل االجتهاد قبل انعقاد إمجاع الصحابة فال يعتد بإمجاعهم مع 
  إمجاع الصحابة ال يعتد خبالفه  خمالفته وإن بلغ رتبة االجتهاد بعد انعقاد

وهذا هو مذهب أصحاب الشافعي وأكثر املتكلمني وأصحاب أيب حنيفة ومذهب أمحد بن حنبل يف أحدى الروايتني 
  عنه 

  ومن شرط انقراض العصر قال ال ينعقد إمجاع الصحابة مع خمالفته 

  لكن يف عصرهم  سواء كان من أهل االجتهاد حالة إمجاعهم أو صار جمتهدا بعد إمجاعهم
  وذهب قوم إىل أنه ال عربة مبخالفته أصال وهو مذهب بعض املتكلمني وأمحد بن حنبل يف رواية 

  واملختار أنه إن كان من أهل االجتهاد حالة إمجاع الصحابة ال ينعقد إمجاعهم دون موافقته 
م االجتهاد معهم يف الوقائع احلادثة وقد استدل كثري من أصحابنا بقوهلم إن الصحابة سوغت للتابعني املعاصرين هل



يف عصرهم كسعيد بن املسيب وشريح القاضي واحلسن البصري ومسروق وأيب وائل والشعيب وسعيد بن جبري 
وغريهم حىت إن عمر وعليا وليا شرحيا القضاء ومل يعترضا عليه فيما خالفهما فيه وحكم على علي يف خصومة 

  ينكر عليه  عرضت له عنده على خالف رأي علي ومل
  وروي عن ابن عمر أنه سئل عن فريضة فقال اسألوا سعيد بن جبري فإنه أعلم هبا مين 

  وسئل احلسني بن علي كرم اهللا وجهه عن مسألة فقال اسألوا احلسن البصري 
  وسئل ابن عباس عن نذر ذبح الولد فقال اسألوا مسروقا 

  فلما أتاه السائل جبوابه اتبعه 
بن عبد الرمحن بن عوف أنه قال تذاكرت أنا وابن عباس وأبو هريرة يف عدة احلامل املتوىف وروي عن أيب سلمة 

  عنها زوجها فقال ابن عباس عدهتا أبعد األجلني 
  وقلت أنا عدهتا أن تضع محلها 

  وقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي 
  ع فسوغ ابن عباس أليب سلمة أن خيالفه مع أيب هريرة إىل غري ذلك من الوقائ

  ولو كان قول التابعي باطال ملا ساغ للصحابة جتويزه والرجوع إليه 
  ويف هذه احلجة نظر 

فإن لقائل أن يقول إمنا كان االجتهاد مسوغا للتابعي عند اختالف الصحابة وال يلزم من االعتداد بقوله مع 
  االختالف االعتداد بقوله مع االتفاق وهو حمل النزاع 

معترب بعد انقراض عصر الصحابة إذا مل يكن منهم اتفاق وغري معترب إذا كان على خالف  وهلذا فإن قول التابعي
  اتفاقهم 

واملعتمد يف ذلك أن يقال األدلة الدالة على كون اإلمجاع حجة إمنا هي األخبار الدالة على عصمة األمة عن اخلطإ 
  على ما سبق 

  ن عنهم وهذا االسم ال يصدق عليهم مع خروج التابعني اجملتهدي
  فإنه ال يقال إمجاع مجيع األمة بل إمجاع بعضهم فال يكون حجة 

احتج اخلصوم بالنص واملعقول واآلثار أما النص فقوله عليه السالم عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي 
  هم اقتديتم اهتديتم عضوا عليها بالنواجذ وقوله اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر وعمر وقوله أصحايب كالنجوم بأي

وأما املعقول فهو أن الصحابة هلم مزية الصحبة وشهادة التنزيل ومساع التأويل وأهنم مرضي عنهم على ما قال تعاىل 
وقد قال النيب يف حقهم لو أنفق )  ١٨الفتح )  ٤٨( } لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة { 

  د أحدهم غريهم ملء األرض ذهبا ملا بلغ م
  وذلك يدل على أن احلق معهم ال مع خمالفهم 

  وأما اآلثار فمنها أن عليا عليه السالم نقض على شريح حكمه يف ابين عم أحدمها أخ ألم ملا جعل املال كله لألخ 
  ومنها ما روي عن عائشة أهنا أنكرت على أيب سلمة بن عبد الرمحن بن 

  وزجرته عن ذلك وقالت فروج يصيح مع الديكة  عوف جماراته للصحابة وكالمه فيما بينهم
  واجلواب عن النصوص ما سبق يف مسألة انعقاد إمجاع غري الصحابة 



  وعن املعقول قوهلم إن الصحابة هلم مزية الصحبة والفضيلة والدرجة الرفيعة 
قول املهاجرين مع قول قلنا لو كان ذلك مما يوجب اختصاص اإلمجاع هبم ملا اعترب قول األنصار مع املهاجرين وال 

العشرة وال قول باقي العشرة مع قول اخللفاء األربعة وال قول عثمان وعلي مع قول أيب بكر وعمر وال قول غري 
  األهل مع األهل وال قول غري الزوجات مع الزوجات لوقوع التفاوت والتفاضل 

  ومل يقل به قائل 
  وله غري معترب وعن اآلثار أما نقض علي على شريح حكمه فليس ألن ق

وهلذا فإنه ملا حكم عليه يف خماصمته خبالف رأيه مل ينكر عليه وإمنا نقض حكمه مبعىن أنه رد عليه بطريق االستدالل 
  واالعتراض كما يقال نقض فالن كتاب فالن وكالمه إذا اعترض عليه 

  وحيتمل أنه نقضه بنص اطلع عليه أوجب نقض حكمه 
مة فيحتمل أنه كان ذلك خبالفه فيما سبق فيه إمجاع الصحابة أو ألنه مل يكن قد بلغ وأما إنكار عائشة على أيب سل

  رتبة االجتهاد أو بطريق التأديب مع الصحابة أو ألهنا رأت ذلك مذهبا هلا فال حجة فيه 

  املسألة العاشرة اتفق األكثرون على أن إمجاع أهل املدينة

  نعقاد إمجاعهم خالفا ملالك فإنه قال يكون حجة وحدهم ال يكون حجة على من خالفهم يف حالة ا

  ومن أصحابه من قال إمنا أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غريهم 
  ومنهم من قال أراد به أن يكون إمجاعهم أوىل 

  وال متتنع خمالفته 
  ومنهم من قال أراد بذلك أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  واملختار مذهب األكثرين 
ذلك أن األدلة الدالة على كون اإلمجاع حجة متناولة ألهل املدينة واخلارج عن أهلها وبدونه ال يكونون كل األمة و

  وال كل املؤمنني فال يكون إمجاعهم حجة على ما عرف يف املسائل املتقدمة 
في خبثها كما ينفي احتج من نصر مذهب مالك بالنص واملعقول أما النص فقوله عليه السالم إن املدينة طيبة تن

  الكري خبث احلديد واخلطأ من اخلبث فكان منفيا عنها 
وقال عليه السالم إن اإلسالم ليأرز إىل املدينة كما تأرز احلية إىل جحرها وقال عليه السالم ال يكايد أحد أهل 

  املدينة إال امناع كما ينماع امللح يف املاء 
املدينة دار هجرة النيب عليه السالم وموضع قربه ومهبط الوحي ومستقر  وأما املعقول فمن ثالثة أوجه األول هو أن

  اإلسالم وجممع الصحابة فال جيوز أن خيرج احلق عن قول أهلها 
الثاين أن أهل املدينة شاهدوا التنزيل ومسعوا التأويل وكانوا أعرف بأحوال الرسول من غريهم فوجب أن ال خيرج 

  احلق عنهم 
  ل املدينة مقدمة على رواية غريهم فكان إمجاعهم حجة على غريهم الثالث أن رواية أه

واجلواب عن النص األول أنه وإن دل على خلوص املدينة عن اخلبث فليس فيه ما يدل على أن من كان خارجا 
  عنها ال يكون خالصا عن اخلبث وال على كون إمجاع أهل املدينة دونه حجة 



ظهارا لشرفها وإبانة خلطرها ومتييزا هلا عن غريها ملا اشتملت عليه من الصفات وختصيصه للمدينة بالذكر إمنا كان إ
  املذكورة يف الوجه األول من املعقول 

  وهو اجلواب عن باقي النصوص 
وعن الوجه األول من املعقول أن غايته اشتمال املدينة على صفات موجبة لفضلها وليس يف ذلك ما يدل على 

  وال على االحتجاج بإمجاع أهلها  انتفاء الفضيلة عن غريها
وهلذا فإن مكة أيضا مشتملة على أمور موجبة لفضلها كالبيت احملترم واملقام وزمزم واحلجر املستلم والصفا واملروة 

  ومواضع املناسك وهي مولد النيب عليه السالم ومبعثه ومولد إمساعيل ومنزل إبراهيم 
  لى خمالفيهم إذ ال قائل به ومل يدل ذلك على االحتجاج بإمجاع أهلها ع

  وإمنا االعتبار بعلم العلماء واجتهاد اجملتهدين وال أثر للبقاع يف ذلك 
وعن الوجه الثاين أن ذلك ال يدل على احنصار أهل العلم فيها واملعتربين من أهل احلل والعقد ومن تقوم احلجة 

  لهم فيما يرجع إىل النظر واالعتبار سواء بقوهلم فإهنم كانوا منتشرين يف البالد متفرقني يف األمصار وك
وهلذا قال عليه السالم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ومل خيصص ذلك مبوضع دون موضع لعدم تأثري 

  املواضع يف ذلك 
  وعن الوجه الثالث أنه متثيل من غري دليل موجب للجمع بني الرواية والدراية 

اإلمجال والتفصيل وأما اإلمجال فهو أن الرواية يرجح فيها بكثرة الرواة  كيف وإن الفرق حاصل وذلك من جهة
  حىت إنه جيب على كل 

جمتهد األخذ بقول األكثر بعد التساوي يف مجيع الصفات املعتربة يف قبول الرواية وال كذلك يف االجتهاد فإنه ال 
  ول الواحد أيضا جيب على أحد من اجملتهدين األخذ بقول األكثر من اجملتهدين وال بق

  وأما من جهة التفصيل فهو أن الرواية مستندها السماع ووقوع احلوادث املروية يف زمن النيب عليه السالم وحبضرته 
  وملا كان أهل املدينة أعرف بذلك وأقرب إىل معرفة املروي كانت روايتهم أرجح 

  كم وأما االجتهاد فإن طريقه النظر والبحث بالقلب واالستدالل على احل
  وذلك مما ال خيتلف بالقرب والبعد وال خيتلف باختالف األماكن 

وعلى ما ذكرناه فال يكون إمجاع أهل احلرمني مكة واملدينة واملصرين الكوفة والبصرة حجة على خمالفيهم وإن 
  خالف فيه قوم ملا ذكرناه من الدليل 

  البيتاملسألة احلادية عشرة ال يكفي يف انعقاد اإلمجاع اتفاق أهل 

  مع خمالفة غريهم هلم خالفا للشيعة للدليل السابق يف املسائل املتقدمة 
إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت { احتج املثبتون بالكتاب والسنة واملعقول أما الكتاب فقوله تعاىل 

للحصر فيهم وأهل أخرب بذهاب الرجس عن أهل البيت بإمنا وهي )  ٣٣األحزاب )  ٣٣( } ويطهركم تطهريا 
  البيت علي وفاطمة واحلسن واحلسني 

ويدل على هذا أنه ملا نزلت هذه اآلية أدار النيب عليه السالم الكساء على هؤالء وقال هؤالء أهل بييت واخلطأ 
  والضالل من الرجس فكان منتفيا عنهم 



  وأما السنة فقوله عليه السالم إين تارك فيكم الثقلني فإن متسكتم 

  ن تضلوا كتاب اهللا وعتريت حصر التمسك هبما فال تقف احلجة على غريمها هبما ل
وأما املعقول فهو أن أهل البيت اختصوا بالشرف والنسب وأهنم أهل بيت الرسالة ومعدن النبوة والوقوف على 

مون عن اخلطإ أسباب التنزيل ومعرفة التأويل وأفعال الرسول وأقواله لكثرة خمالطتهم له عليه السالم وأهنم معصو
على ما عرف يف موضعه من اإلمامة واآلية املذكورة أوال فكانت أقواهلم وأفعاهلم حجة على غريهم بل قول الواحد 

  منهم ضرورة عصمته عن اخلطإ كما يف أقوال النيب عليه السالم وأفعاله 
ع التهمة عنهن وامتداد األعني واجلواب عن التمسك باآلية أهنا إمنا نزلت يف زوجات النيب عليه السالم لقصد دف

  بالنظر إليهن 
يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت فال ختضعن { ويدل على ذلك أول اآلية وآخرها وهو قوله تعاىل 

وقرن يف بيوتكن وال { إىل قوله )  ٣٢األحزاب )  ٣٣( } بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض وقلن قوال معروفا 
اهلية األوىل وأقمن الصالة وآتني الزكاة وأطعن اهللا ورسوله إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل تربجن تربج اجل

وقوله عليه السالم هؤالء أهل بييت ال ينايف كون الزوجات من أهل البيت ويدل )  ٣٣األحزاب )  ٣٣( } البيت 
  عليه اآلية املخاطبة هلم بأهل البيت 

  مة أهنا قالت للنيب عليه السالم ألست من أهل البيت قال بلى إن شاء اهللا واخلرب وهو ما روي عن أم سل
  ) عنكن ( فإن قيل لو كان املراد بقوله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الزوجات لقال 

  ألن أول اآلية وإن كان خطابا مع الزوجات ) عنكم ( قلنا إمنا قال 

من الذكور كعلي واحلسن واحلسني فجاء خبطاب التذكري ألن  غري أنه ملا خاطبهن بأهل البيت أدخل معهن غريهن
فبشرناها { اجلمع إذا اشتمل على مذكر ومؤنث غلب مجع التذكري وصار كما يف قوله تعاىل يف حق زوجه إبراهيم 

  بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 
  قالت يا ويلىت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب 

فكان ذلك عائدا إليها )  ٧٣ ٧١هود )  ١١( } ني من أمر اهللا رمحة اهللا وبركاته عليكم أهل البيت قالوا أتعجب
  وإىل من حواه بيت إبراهيم من ذكر وأنثى 

  وعن اخلرب أنه من باب اآلحاد 
لى ما وعندهم أنه ليس حبجة وإن كان حجة ولكن ال نسلم أن املراد بالثقلني الكتاب والعترة بل الكتاب والسنة ع

روي أنه قال كتاب اهللا وسنيت وإن كان كما ذكروه غري أنه أمكن محله على الرواية عنه عليه السالم وروايتهم 
  حجة 

  وجيب احلمل على ذلك مجعا بني األدلة وإمنا خصهم بذلك ألهنم أخرب حباله من أقواله وأفعاله 
اقتديتم اهتديتم عليكم بسنيت وسنة اخللفاء مث ما ذكروه معارض بقوله عليه السالم أصحايب كالنجوم بأيهم 

الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وبقوله اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر وبقوله خذوا شطر دينكم 
  عن احلمرياء وليس العمل مبا ذكرمتوه أوىل مما ذكرناه 

واستنباط األحكام من مداركها بل املعول يف  وعن املعقول أما اختصاصهم بالشرف والنسب فال أثر له يف االجتهاد
ذلك إمنا هو على األهلية للنظر واالستدالل ومعرفة املدارك الشرعية وكيفية استثمار األحكام منها وذلك مما ال 



  يؤثر فيه الشرف وال قرب القرابة 
  وأما كثرة املخالطة للنيب عليه السالم فذلك مما يشارك العترة فيه 

  ن يصحبه من الصحابة يف السفر واحلضر من خدمه وغريهم الزوجات ومن كا
  وأما العصمة فال ميكن التمسك هبا ملا بيناه يف الكتب الكالمية 

وأما اآلية فقد بينا أن املراد بنفي الرجس إمنا هو نفي الظنة والتهمة عن زوجات النيب عليه السالم وذلك مبعزل عن 
  األحكام الشرعية اخلطإ والضالل يف االجتهاد والنظر يف 

  وعلى هذا فقد بطل أن يكون قول الواحد منهم أيضا حجة 
ويؤيد ذلك أن عليا عليه السالم مل ينكر على أحد ممن خالفه فيما ذهب إليه من األحكام ومل يقل له إن احلجة فيما 

  أقول مع كثرة خمالفيه 
زمن واليته وظهور شوكته فتركه لذلك يكون  ولو كان ذلك منكرا فقد كان متمكنا من اإلنكار فيما خولف فيه يف

  خطأ منه وخيرج بذلك عن العصمة وعن وجوب اتباعه فيما ذهب إليه 

  املسألة الثانية عشرة ال ينعقد إمجاع األئمة األربعة مع وجود املخالف

أصحاب أيب  هلم من الصحابة عند األكثرين خالفا ألمحد بن حنبل يف إحدى الروايتني عنه وللقاضي أيب حازم من
  حنيفة 

  وكذلك ال ينعقد إمجاع الشيخني أيب بكر وعمر مع خمالفة غريمها هلما خالفا لبعض الناس 
  ودليل ذلك ما سبق يف املسائل املتقدمة 

حجة من قال بانعقاد إمجاع األئمة األربعة قوله عليه السالم عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي عضوا 
  أوجب اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنته  عليها بالنواجذ

  واملخالف لسنته ال يعتد بقوله فكذلك املخالف لسنتهم 

  وحجة من قال بانعقاد إمجاع الشيخني قوله عليه السالم اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر 
يف األئمة األربعة وإن دل على واجلواب عن اخلرب األول أنه عام يف كل اخللفاء الراشدين وال داللة فيه على احلصر 

  احلصر فهو معارض بقوله عليه السالم أصايب كالنجوم احلديث 
  وليس العمل بأحد اخلربين أوىل من اآلخر 

  وإذا تعارض اخلربان سلم لنا ما ذكرناه وهبذا يبطل االستدالل باخلرب اآلخر أيضا 

  إلمجاعاملسألة الثالثة عشرة اختلفوا يف اشتراط عدد التواتر يف ا

فمن استدل على كون اإلمجاع حجة بداللة العقل وهو أن اجلمع الكثري ال يتصور تواطئهم على اخلطإ كإمام 
احلرمني وغريه فال بد من اشتراط ذلك عنده لتصور اخلطإ على من دون عدد التواتر وأما من احتج على ذلك 

  رطه باألدلة السمعية فقد اختلفوا فمنهم من شرطه ومنهم من مل يشت
واحلق أنه غري مشترط ملا بيناه من أن إثبات اإلمجاع بطريق العقل غري متصور وأنه ال طريق إليه سوى األدلة 



  السمعية من الكتاب والسنة 
وكانت األدلة ) املؤمنني ( و ) األمة ( وعلى هذا فمهما كان عدد اإلمجاع أنقص من عدد التواتر صدق عليهم لفظ 

  عن اخلطإ عليهم ووجب اتباعهم  السمعية موجبة لعصمتهم
فإن قيل ما ذكرمتوه إمنا يصح بتقدير عود عدد املسلمني إىل ما دون عدد التواتر وذلك غري متصور مهما دام 

التكليف من اهللا تعاىل بدين اإلسالم وذلك ألن التكليف به إمنا يكون مع قيام احلجة على ذلك واحلجة على ذلك 
  وجود حممد وحتديه بالرسالة وما ورد على إمنا تكون بالنقل املفيد ل

لسانه من معجز الكتاب والسنة وأدلة األحكام يقينا وال يفيد ذلك غري التواتر من أخبار املسلمني لعدم نقل غريهم 
  لذلك ومبالغتهم يف حمو ذلك وإعدامه 

ا دون عدد التواتر مما ال يعلم سلمنا إمكان انتفاء التكليف مع عود عدد اجملمعني إىل ما دون عدد التواتر ولكن م
  إسالمهم وإمياهنم بأقواهلم ومن ال يعلم إميانه ال يعلم صدقه يف اخلرب عن الدين 

سلمنا إمكان حصول العلم بأقوال من عددهم دون عدد التواتر فلو مل يبق من األمة سوى واحد هل تقوم احلجة 
مجاع هم أهل احلل والعقد فال يلزم من نقصان عددهم عن بقوله أم ال واجلواب عن األول أنا إن قلنا إن أهل اإل

عدد التواتر انقطاع احلجة بالتكليف إلمكان حصول املعرفة بذلك من أخبار اجملتهدين والعامة مجيعا فإنه ليس من 
  شرط التواتر أن يكون ناقله جمتهدا 

واتر فال يلزم أيضا انقطاع ذلك إلمكان وإن قلنا إن العوام داخلة يف اإلمجاع ومع ذلك فعدد اجلميع دون عدد الت
إدامة اهللا ذلك بأخبار املسلمني وأخبار الكفار معهم وإن كانوا ال يعترفون بنبوة حممد عليه السالم وخبرب العدد 
القليل الحتفاف القرائن املفيدة للعلم بأخبارهم ويدل على ذلك قوله عليه السالم ال تزال طائفة من أميت تقوم 

  يأيت أمر اهللا وبتقدير عدم ذلك كله فانقطاع التكليف وانتهاء اإلسالم غري ممتنع عقال وال شرعا باحلق حىت 
ولذلك قال عليه السالم أول ما يفقد من دينكم األمانة وآخر ما يفقد الصالة وقال عليه السالم إن اهللا ال ينزع 

عامل اختذ الناس رؤساء جهاال فإذا سئلوا أفتوا  العلم من صدور الرجال ولكن ينزع العلم بقبض العلماء فإذا مل يبق
  بغري علم فضلوا وأضلوا 

  وعن السؤال الثاين انه ال بعد يف حصول العلم خبربهم مبا حيتف به من 

  القرائن بل وال بعد يف ذلك وأن كان املخرب واحدا وأن خيلق اهللا لنا العلم الضروري بذلك 
يه جواب األصحاب فمنهم من قال إن قوله يكون حجة متبعة ألنه إذا مل وعن السؤال الثالث أن ذلك مما اختلف ف

)  ١٦( } إن إبراهيم كان أمة قانتا { ودليله قوله تعاىل ) األمة ( يوجد من األمة سواه صدق عليه إطالق لفظ 
  عليه وهو واحد ) األمة ( أطلق لفظ )  ١٢٠النحل 

  النصوص السابق ذكرها متناولة له حسب تناوهلا للجمع الكثري واألصل يف اإلطالق احلقيقة وإذا كان أمة كانت 
  مشعر باالجتماع وأقل ما يكون ذلك من اثنني فصاعدا ) اإلمجاع ( ومنهم من أنكر ذلك مصريا منه إىل أن لفظ 

  املسألة الرابعة عشرة اختلفوا فيما إذا ذهب واحد من أهل احلل

  والعقد إىل حكم وعرف به أهل عصره 
ر عليه منكر هل يكون ذلك إمجاعا فذهب أمحد بن حنبل وأكثر أصحاب أيب حنيفة وبعض أصحاب ومل ينك



  الشافعي واجلبائي إىل أنه إمجاع وحجة 
  لكن من هؤالء من شرط يف ذلك انقراض العصر كاجلبائي 

  وذهب الشافعي إىل نفي األمرين وهو منقول عن داود وبعض أصحاب أيب حنيفة 
  أنه حجة وليس بإمجاع وذهب أبو هاشم إىل 

وذهب أبو علي بن أيب هريرة من أصحاب الشافعي إىل أنه إن كان ذلك حكما من حاكم مل يكن إمجاعا وإن كان 
  فتيا كان إمجاعا وقد احتج النافون لكونه إمجاعا بأن سكوت من سكت 

  حيتمل أن يكون ألنه موافق 
اجتهد لكن مل يؤده اجتهاده إىل شيء وإن أدى اجتهاده إىل  وحيتمل أنه مل جيتهد بعد يف حكم الواقعة وحيتمل أنه

  شيء فيحتمل أن يكون ذلك الشيء خمالفا للقول الذي ظهر 
لكنه مل يظهره إما للتروي والتفكر يف ارتياد وقت يتمكن من إظهاره وإما العتقاده أن القائل بذلك جمتهد ومل ير 

ب أو ألنه سكت خشية ومهابة وخوف ثوران فتنة كما نقل عن اإلنكار على اجملتهد العتقاده أن كل جمتهد مصي
ابن عباس أنه وافق عمر يف مسألة العول وأظهر النكري بعده وقال هبته وكان رجال مهيبا وإما لظنه أن غريه قد 

  كفاه مؤنة اإلنكار وهو خمطىء فيه 
  إمجاعا وال حجة ومع هذه االحتماالت فال يكون سكوهتم مع انتشار قول اجملتهد فيما بينهم 

وأما حجة ابن أيب هريرة أن العادة جارية بأن احلاضر جمالس احلكام حيضر على بصرية من خالفهم له فيما ذهب إليه 
من غري إنكار ملا يف اإلنكار من االفتيات عليهم وألن حكم احلاكم يقطع اخلالف ويسقط االعتراض خبالف قول 

  من االجتهاد  املفيت فإن فتواه غري الزمة وال مانعة
ويف هاتني احلجتني نظر أما األوىل فما ذكر فيها من االحتماالت وإن كانت منقدحة عقال فهي خالف الظاهر من 

  أحوال أرباب الدين وأهل احلل والعقد 
حدث  أما احتمال عدم االجتهاد يف الواقعة فبعيد من اخللق الكثري واجلم الغفري ملا فيه من إمهال حكم اهللا تعاىل فيما

  مع وجوبه عليهم 

  وإلزامهم به وامتناع تقليدهم لغريهم مع كوهنم من اجملتهدين فإنه معصية 
  والظاهر عدم ارتكاهبا من املتدين املسلم 

وأما احتمال عدم تأدية االجتهاد إىل شيء من األحكام فبعيد أيضا ألن الظاهر أنه ما من حكم إال وهللا تعاىل عليه 
  يه دالئل وأمارات تدل عل

  والظاهر ممن له أهلية االجتهاد إمنا هو االطالع عليها والظفر هبا 
وأما احتمال تأخري اإلنكار للتروي والتفكر وإن كان جائزا غري أن العادة حتيل ذلك يف حق اجلميع وال سيما إذا 

  مضت عليهم أزمنة كثرية حىت انقرض العمر من غري نكري 
دا فذلك مما ال مينع من مباحثته ومناظرته وطلب الكشف عن مأخذه ال وأما احتمال السكوت عنه لكونه جمته

بطريق كالعادة اجلارية من زمن الصحابة إىل زمننا هذا مبناظرة اجملتهدين وأئمة الدين فيما بينهم لتحقيق احلق وإبطال 
  ذلك من املسائل الباطل كمناظرهتم يف مسائل اجلد واإلخوة وقوله أنت علي حرام والعول ودية اجلنني وحنو 

  وأما احتمال التقية فبعيد أيضا وذلك ألن التقية إمنا يكون فيما حيتمل املخافة ظاهرا وليس كذلك لوجهني 



األول أن مباحث اجملتهدين غري مستلزمة لذلك وذلك ألن الغالب من حال اجملتهد وهو من سادات أرباب الدين أن 
  فسه وال حقدا يف صدره ختاف عاقبته إذ هو خالف مقتضى الدين مباحثته فيما ذهب إليه ال توجب خيفة على ن

الثاين أنه إما أن يكون خامال غري خموف فال تقية بالنسبة إليه وإن كان ذا شوكة وقوة كاإلمام األعظم فمحاباته يف 
  ذلك تكون غشا يف الدين والكالم معه فيه يعد نصحا 
ن أرباب الدين كما نقل عن علي يف رده على عمر يف عزمه والغالب إمنا هو سلوك طريق النصح وترك الغش م

  على إعادة اجللد على أحد الشهود على املغرية بقوله إن 

  جلدته فأرجم صاحبك 
ورد معاذ عليه يف عزمه على جلد احلامل بقوله إن جعل اهللا لك على ظهرها سبيال فما جعل لك على ما يف بطنها 

  ك عمر سبيال حىت قال عمر لوال معاذ هلل
وآتيتم إحداهن { ومن ذلك رد املرأة على عمر ملا هنى عن املغاالة يف مهور النساء بقوهلا أيعطينا اهللا تعاىل بقوله 

  ومينعنا عمر حىت قال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته )  ٢٠النساء )  ٤( } قنطارا فال تأخذوا منه شيئا 
ا ذكر أنه قد جتدد له رأي يف بيع أمهات األوالد رأيك مع ومن ذلك قول عبيدة السلماين لعلي عليه السالم مل

  اجلماعة أحب إلينا من رأيك وحدك إىل غري ذلك من الوقائع 
  وأما حجة ابن أيب هريرة فإمنا تصح بعد استقرار املذاهب 

ه وأما قبل ذلك فال نسلم أن السكوت ال يكون إال عن رضى وعلى هذا فاإلمجاع السكويت ظين واالحتجاج ب
  ظاهر ال قطعي 

  املسألة اخلامسة عشرة إذا ذهب واحد من أهل احلل والعقد إىل

  حكم يف مسألة 
ومل ينتشر بني أهل عصره لكنه يعرف له خمالف هل يكون إمجاعا اختلفوا فيه واألكثر على أنه ليس بإمجاع وهو 

  املختار 
ه وسكتوا عن اإلنكار على ما تقدم يف املسألة اليت وذلك ألنه إمنا يتخيل كونه إمجاعا من أهل العصر إذا علموا بقول

  قبلها 
  وأما إذا مل يعلموا به فيمتنع رضاهم به أو سخطهم 

  ومع ذلك فيحتمل أن ال يكون هلم يف تلك املسألة قول لعدم خطورها بباهلم 
  ماال على السواء وإن كان هلم فيها قول احتمل أن يكون موافقا للمنقول إلينا واحتمل أن يكون خمالفا له احت

  ومن ال قول له يف 

  نفس األمر يف املسألة أو له قول لكنه متردد بني املوافقة واملخالفة فال تتحقق منه املوافقة واإلمجاع 
  وإذا مل يكن ذلك إمجاعا فهل يكون ما نقل إلينا من قول الصحايب حجة متبعة أو ال 

  فسيأيت الكالم فيه فيما بعد 

  رة اختلفوا يف انقراض العصراملسألة السادسة عش



  هل هو شرط يف انعقاد اإلمجاع أو ال 

  فذهب أكثر أصحاب الشافعي وأيب حنيفة واألشاعرة واملعتزلة إىل أنه ليس بشرط 
  وذهب أمحد بن حنبل واألستاذ أبو بكر بن فورك إىل اعتباره شرطا 
  و هبما ال يكون انقراض العصر شرطا ومن الناس من فصل وقال إن كان قد اتفقوا بأقواهلم أو أفعاهلم أ

وإن كان اإلمجاع بذهاب واحد من أهل احلل والعقد إىل حكم وسكت الباقون عن اإلنكار مع اشتهاره فيما بينهم 
  فهو شرط 

  وهذا هو املختار 
  لكن قد احتج القائلون بعدم االشتراط مبسلكني ضعيفني ال بد من اإلشارة إليهما ووجه ضعفهما 

  عد ذلك ما هو املختار مث نذكر ب
املسلك األول أهنم قالوا وقع اإلمجاع على كون اإلمجاع حجة بعد انقراض العصر إذا مل يوجد هلم خمالف فاحلجة إما 

  أن تكون يف نفس االتفاق أو نفس انقراض العصر أو جمموع األمرين 
ال وال جائز أن يقال بالثالث وإال كان ال جائز أن يقال بالثاين وإال كان انقراض العصر دون االتفاق حجة وهو حم

  موهتم مؤثرا يف جعل أقواهلم حجة وهو حمال كما يف موت النيب عليه السالم 
  فلم يبق سوى األول وهو ثابت قبل انقراض العصر وذلك هو املطلوب 

  ولقائل أن يقول ما املانع أن تكون احلجة يف اتفاقهم مشروطا بعدم املخالف هلم يف عصرهم 
خيفى أن دعوى إحالة ذلك غري حمل النزاع وال يلزم من عدم اشتراط عدم خمالفة النيب عليه السالم يف صحة  وال

االحتجاج بقوله عدم اشتراط ذلك فيما حنن فيه إذ هو متثيل من غري جامع صحيح كيف والفرف حاصل من جهة 
  أن قول النيب مستند إىل الوحي على ما قال 

وقول غريه ليس عن وحي حىت يقع يف )  ٣٤النجم )  ٥٣( } وى إن هو إال وحي يوحى وما ينطق عن اهل{ تعاىل 
مقابلة قوله وأما قول غريه فمستند إىل االجتهاد وقول املخالف له أيضا مستند إىل االجتهاد وليس أحدمها أوىل من 

  اآلخر فافترقا 
  قق اإلمجاع مطلقا مع كونه حجة متبعة املسك الثاين هو أن القول باشتراط انقراض العصر يفضي إىل عدم حت
  وكل شرط أفضى إىل إبطال املشروط املتفق على حتقيقه كان باطال 

وبيان ذلك أن من اشترط انقراض العصر جوز ملن حدث من التابعني ألهل ذلك العصر إذا كان من أهل االجتهاد 
أهل اإلمجاع فقد ال ينقرض عصرهم حىت حيدث خمالفتهم وشرط يف صحة إمجاعهم موافقته هلم وإذا صار التابعي من 

  تابع التابعي 
  والكالم فيه كالكالم يف األول وهلم جرا إىل يوم القيامة 

  ومع ذلك فال يكون اإلمجاع متحققا يف عصر من األعصار 
 إمجاعهم ولقائل أن يقول القائلون باشتراط انقراض العصر اختلفوا يف إدخال من أدرك اجملمعني من التابعني هلم يف

فذهب أمحد بن حنبل إىل أنه ال مدخل للتابعي يف إمجاع أهل ذلك العصر يف إحدى الروايتني عنه مع أنه يشترط 
  انقراض العصر 

وفائدة اشتراطه لذلك إمكان رجوع اجملمعني أو بعضهم عما حكموا به أوال ال جلواز وجود جمتهد آخر وعلى هذا 



  فاإلشكال يكون مندفعا 
ليم دخول التابع هلم يف إمجاعهم فال ميتنع أن يكون الشرط هو انقراض عصر اجملمعني عند حدوث وبتقدير تس

  احلادثة واعتبار موافقة من أدرك ذلك العصر من اجملتهدين ال عصر من أدرك عصرهم 
  وعلى هذا فاإلشكال ال يكون متجها 

  واملعتمد يف ذلك أن يقال إذا اتفق إمجاع أمة عصر من األعصار 

لى حكم حادثة فهم كل األمة بالنسبة إىل تلك املسألة وجتب عصمتهم يف ذلك عن اخلطإ على ما سبق من ع
  النصوص يف مسألة إثبات كون اإلمجاع حجة وذلك غري متوقف على انقراض عصرهم 

يما بينهم هذا فيما إذا اتفقوا على احلكم بأقواهلم أو أفعاهلم أو هبما وأما إن حكم واحد حبكم وانتشر حكمه ف
وسكتوا عن اإلنكار وإن كان الظاهر املوافقة على ما سبق تقريره فذلك مما ال مينع من إظهار بعضهم املخالفة يف 

  وقت آخر الحتمال أن يكون يف مهلة النظر 
  وقد ظهر له الدليل عند ذلك 

  ويدل على ظهور هذا االحتمال إظهاره للمخالفة 
  ل لكان الظاهر عدم خمالفته لذلك الدليل فإنه لو كان سكوته عن موافقة ودلي

  وأما إن حدث تابعي خمالف مع إصرار الباقني على السكوت فالظاهر أنه ال يعتد مبخالفته يف مقابلة اإلمجاع الظاهر 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على { احتج املخالفون بالنص واآلثار واملعقول أما النص فقوله تعاىل 

ووجه الداللة أنه جعلهم حجة على الناس ومن جعل إمجاعهم مانعا هلم من الرجوع )  ١٤٣البقرة )  ٢( } الناس 
  فقد جعلهم حجة على أنفسهم 

وأما اآلثار فمنها ما روي عن علي عليه السالم أنه قال اتفق رأيي ورأي عمر على أن ال تباع أمهات األوالد واآلن 
لوفاق ودليله قول عبيدة السلماين رأيك مع اجلماعة أحب إلينا من رأيك فقد رأيت بيعهن أظهر اخلالف بعد ا

  وحدك 
  وقول عبيدة دليل سبق اإلمجاع 

  ومنها أن عمر خالف ما كان عليه أبو بكر والصحابة يف زمانه من التسوية يف القسم وأقره الصحابة أيضا على ذلك 

  والصحابة عليه من احلد أربعني ومنها أن عمر حد الشارب مثانني وخالف ما كان أبو بكر 
  وأما املعقول فمن أربعة أوجه 

األول أن إمجاعهم رمبا كان عن اجتهاد وظن وال حجر على اجملتهد إذا تغري اجتهاده وإال كان االجتهاد مانعا من 
  االجتهاد وهو ممتنع 

  وأصح  وذلك ألن العادة جارية بأن الرأي والنظر عند املراجعة وتكرر النظر يكون أوضح
جعلوا بادي الرأي )  ٢٧هود )  ١١( } وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا بادي الرأي { ويدل عليه قوله تعاىل 

  ذما وطعنا فال جيوز أن يكون حمكما على الرأي الثاين 
ي بعده كل الوجه الثاين أنه لو مل تعترب املخالفة يف عصرهم لبطل مذهب املخالف هلم يف عصرهم مبوته ألن من بق

  األمة وذلك خالف اإلمجاع 
  الوجه الثالث أن قول اجلماعة ال يزيد على قول النيب عليه السالم ووفاة النيب شرط يف استقرار احلجة فيما يقوله 



  فاشتراط ذاك يف استقرار قول اجلماعة أوىل 
أو مجاعة منهم أومجلتهم حديثا عن  الوجه الرابع أنه لو مل يشترط انقراض العصر وإال فبتقدير أن يتذكر واحد منهم

  رسول اهللا على خالف إمجاعهم 
فإن جاز رجوعهم إليه كان اإلمجاع األول خطأ وإن مل جيز الرجوع كان استمرارهم على احلكم مع ظهور دليل 

  يناقضه وهو أيضا خطأ وال خملص منه إال باشتراط انقراض العصر 
  واجلواب عن اآلية من وجهني 

يلزم من وصفهم بأهنم شهداء على الناس وحجة على غريهم امتناع كون أقواهلم حجة على أنفسهم  األول أنه ال
إال بطريق املفهوم وال حجة فيه على ما يأيت بل رمبا كان قبول قوهلم على أنفسهم أوىل من قبوله على غريهم لعدم 

  التهمة وتكون فائدة التخصيص التنبيه باألدىن على األعلى 
  قد يقبل إقرار املرء على نفسه وإن كان ال تقبل شهادته على غريه  وهلذا فإنه

  الثاين أن املراد جبعلهم شهداء على الناس يف يوم القيامة بإبالغ األنبياء إليهم فال يكون ذلك حجة فيما حنن فيه 
  وعن اآلثار أما قول علي فليس فيه ما يدل على اتفاق األمة وإال قال رأيي ورأي األمة 

  ي يدل على ذلك أنه قد نقل أن جابر بن عبد اهللا كان يرى جواز بيعهن يف زمن عمر ومع خمالفته فال إمجاع والذ
  وقول السلماين ليس فيه أيضا ما يدل على اتفاق اجلماعة على ذلك 

لإلمام أحب  ألنه حيتمل أنه أراد به رأيك مع رأي اجلماعة وحيتمل أنه أراد به رأيك يف زمن اجلماعة واإللفة والطاعة
إلينا من رأيك يف زمن الفتنة وتشتيت الكلمة نفيا للتهمة عن علي يف تطرقها إليه يف خمالفة الشيخني وبتقدير أن 

  يكون علي قد خالف بعد انعقاد اإلمجاع فلعله كان ممن يرى اشتراط انقراض العصر 
  وال حجة يف قول اجملتهد الواحد يف حمل النزاع 

ال نسلم أن عمر خالف فيها بعد الوفاق فإنه روي أنه خالف أبا بكر يف ذلك يف زمانه وقال له وأما قضية التسوية ف
أجتعل من جاهد يف سبيل اهللا بنفسه وماله كمن دخل يف اإلسالم كرها فقال أبو بكر إمنا عملوا هللا وإمنا أجرهم على 

  اهللا وإمنا الدنيا بالغ 
  ا فضل يف زمانه وعود األمر إليه ألنه كان مصرا على املخالفة ومل يرو أن عمر رجع إىل قول أيب بكر وإمن

  وأما حده للشارب مثانني فغايته أنه خالف اإلمجاع السكويت وحنن 

  نقول جبواز ذلك لكونه كان من مجلة الساكتني على ما بيناه يف املسألة املتقدمة 
تهدين إىل احلكم عن اجتهاد وظن ولكن بعد وعن احلجة األوىل من املعقول أنه وإن كان مصري كل واحد من اجمل

  اتفاقهم على احلكم إمنا جيوز الرجوع عنه باالجتهاد أن لو مل يصر احلكم بإمجاعهم قطعيا 
  وأما إذا صار قطعيا فيمتنع العود عنه وتركه باالجتهاد الظين 

  وهذا خبالف العود عن االجتهاد الظين باالجتهاد الظين 
بعض من نص هذا املذهب إىل إبطال مذهب املخالف مبوته وقال بانعقاد إمجاع من بقي  وعن الثانية أنه قد ذهب

ومنهم من قال إمنا مل يبطل مذهبه وال ينعقد اإلمجاع بعده ألن من بعده ليس هم كل األمة بالنسبة إىل هذه املسألة 
  اليت خالف فيها امليت فإن فتواه ال تبطل مبوته وهو احلق 

ق بني النيب عليه السالم واألمة أن قوله إمنا مل يستقر قبل موته إلمكان نسخه من اهللا تعاىل وهو وعن الثالثة بالفر



  مرتقب 
وذلك إمنا هو بالوحي القاطع ورفع القاطع بالقاطع على طريق النسخ غري ممتنع خبالف رفع حكم اإلمجاع القاطع 

  بطريق االجتهاد 
خالف إلمجاعهم فهو فرض حمال بل اهللا تعاىل يعصم األمة عن اإلمجاع وعن الرابعة أن ما فرضوه من تذكر اخلرب امل

  على خالف اخلرب وذلك يوجب إما عدم اخلرب املخالف أو أن يعصم الراوي له عن النسيان إىل متام انعقاد اإلمجاع 
  وعلى هذا يكون احلكم فيما يقال من اطالع التابعني على خرب خمالف لإلمجاع السابق 

  سابعة عشرة اتفق الكل على أن األمةاملسألة ال

  ال جتتمع على احلكم إال عن مأخذ ومستند 

يوجب اجتماعها خالفا لطائفة شاذة فإهنم قالوا جبواز انعقاد اإلمجاع عن توفيق ال توقيف بأن يوفقهم اهللا تعاىل 
  الختيار الصواب من غري مستند 

لوا مع فقد الدليل واملستند ال جيب الوصول إىل احلق أي ال وقد احتج النافون لذلك مبسالك املسلك األول إهنم قا
  يلزم 

ولقائل أن يقول مىت ال يلزم ذلك إذا مل جتمع األمة على احلكم أو إذا أمجعت األول مسلم والثاين دعوى حمل النزاع 
على اخلطإ ملا سبق يف فإنه ما املانع أهنم إذا اتفق إمجاعهم أن يوفقهم اهللا تعاىل للصواب ضرورة استحالة إمجاعهم 

  املسالك السمعية والكالم إمنا هو يف جواز ذلك ال يف وقوعه 
  املسلك الثاين إن الصحابة ليسوا بآكد حاال من النيب عليه السالم 

  ومعلوم أنه ال يقول وال حيكم إال عن وحي على ما نطق به النص فاألمة أوىل أن ال تقول إال عن دليل 
  الدليل على امتناع اخلطإ على الرسول فيما يقول وكذلك األمة فلو قال الرسول قوال  ولقائل أن يقول إذا دل

وحكم حبكم عن غري دليل ملا كان إال حقا ضرورة استحالة اخلطإ عليه غري أنه امتنع منه احلكم والقول من غري 
وأما األمة فقد دل الدليل  ) ٤ ٣النجم )  ٥٣( } وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى { دليل لقوله تعاىل 

  على استحالة اخلطإ عليهم فيما أمجعوا عليه ومل يدل على أهنم ال حيكمون إال عن دليل فافترقا 
املسلك الثالث إنه لو جاز أن حيكموا من غري مستند جلاز ذلك لكل واحد منهم فإهنم إمنا جيمعون على احلكم بأن 

  يكن للجمع يف ذلك مزية على اآلحاد  يقول كل واحد به ولو جاز ذلك آلحادهم مل
  ولقائل أن يقول املزية للجمع على اآلحاد من وجهني 

  األول أن إمجاعهم يكون حجة خبالف قول كل واحد من اآلحاد 
الثاين أن جواز ذلك لآلحاد مشروط بضم قول الباقي إليه ال أنه جائز من غري ضم وال كذلك قول اجلميع فإنه 

  جائز على اإلطالق 
املسلك الرابع إن القول يف الدين من غري داللة وال أمارة خطأ فلو اتفقوا عليه كانوا جممعني على اخلطإ وذلك حمال 

  قادح يف اإلمجاع 
  ولقائل أن يقول مىت يكون ذلك خطأ إذا مل جتمع األمة عليه أو إذا أمجعت األول مسلم والثاين دعوى حمل النزاع 

ا مل تستند إىل دليل ال يعلم انتساهبا إىل وضع الشارع وما يكون كذلك ال جيوز األخذ املسلك اخلامس إن املقالة إذ



  به 
ولقائل أن يقول إما أن يراد بأنه ال يعرف انتساهبا إىل وضع الشارع أنه ال يعرف ذلك عن دليل شرعي أو أنه ال 

  الواقع املختلف فيه يعلم كوهنا مصيبة حلكم الشارع أو معىن آخر األول مسلم وهذا هو عني صورة 
  والثاين دعوى حمل النزاع والثالث فال بد من تصويره والداللة عليه 

املسلك السادس أنه لو جاز انعقاد اإلمجاع من غري دليل مل يكن الشتراط االجتهاد يف قول اجملمعني معىن وهو حمال 
  ألن اشتراط االجتهاد جممع عليه 

  لة اإلمجاع أو حالة اإلمجاع األول مسلم والثاين دعوى حمل النزاع ولقائل أن يقول االجتهاد مشترط ال حا
فإن اخلصم إذا قال جبواز اإلصابة وامتناع اخلطإ على اإلمجاع من غري دليل كيف يسلم اشتراط االجتهاد يف مثل 

  هذه الصورة 
ف واحلكم ببعده عن فهذه مجلة ما ظفرت به من مسالك النافني وليس شيء منها موجبا الستبعاد مقالة املخال

  الصواب 
  وأما املثبتون فقد احتجوا مبسلكني 

األول أن اإلمجاع حجة فلو افتقر يف جعله حجة إىل دليل لكان ذلك الدليل هو احلجة يف إثبات احلكم اجملمع عليه 
  ومل يكن يف إثبات كون اإلمجاع حجة فائدة وهو باطل من ثالثة أوجه 

كون اإلمجاع حجة جواز األخذ به وإسقاط البحث عن ذلك الدليل وحرمة املخالفة األول أنه أمكن أن يقال فائدة 
  اجلائزة قبل االتفاق 

  الثاين أن ما ذكروه يوجب عدم انعقاد اإلمجاع عن الدليل ومل يقولوا به 
به إليه على الثالث أنه ينتقض بقول الرسول فإنه حجة باالتفاق مع أنه ال يقول ما يقوله إال عن دليل وهو ما يوحى 

  ما نطق به النص 
املسلك الثاين استدالهلم بالواقع وهو أهنم قالوا قد انعقد اإلمجاع من غري دليل كإمجاعهم على أجرة احلمام وناصب 

  احلباب على الطريق وأجرة احلالق وأخذ اخلراج وحنوه 
نقل االكتفاء باإلمجاع عنه وإذا عرف ولقائل أن يقول ال نسلم وقوع شيء من اإلمجاعات إال عن دليل غايته أنه مل ي

ضعف املأخذ من اجلانبني فالواجب أن يقال إهنم إن أمجعوا عن غري دليل فال يكون إمجاعهم إال حقا ضرورة استحالة 
  اخلطإ عليهم 

  وأما أن يقال إنه ال يتصور إمجاعهم إال عن دليل أو يتصور فذلك مما قد ظهر ضعف املأخذ فيه من اجلانبني 

  ألة الثامنة عشرة القائلون بأنه ال ينعقد اإلمجاعاملس

  إال عن مستند اختلفوا يف جواز انعقاده عن االجتهاد والقياس 
  فجوزه األكثرون لكن اختلفوا يف الوقوع نفيا وإثباتا 

  والقائلون بثبوته اختلفوا فمنهم من قال إن اإلمجاع مع ذلك يكون حجة حترم خمالفته وهم األكثرون 

  ن قال ال حترم خمالفته ألن القول باالجتهاد يف ذلك يفتح باب االجتهاد وال حيرمه ومنهم م
  وذهبت الشيعة وداود الظاهري وابن جرير الطربي إىل املنع من ذلك 



  ومن الناس من قال جبواز ذلك بالقياس اجللي دون اخلفي 
  واملختار جوازه ووقوعه 
  وأنه حجة متتنع خمالفته 

لعقلي فهو أنا قد وجدنا اخللق الكثري الزائد على عدد التواتر جممعني على أحكام باطلة ال تستند أما دليل اجلواز ا
  إىل دليل قطعي وال دليل ظين كما ذكرناه يف مسألة تصور انعقاد اإلمجاع 

ل عقال وال فجواز انعقاد اإلمجاع عن الدليل الظين الظاهر أوىل كيف وأنا لو قدرنا وقوع ذلك ملا لزم عنه لذاته حما
  معىن للجائز سوى هذا 

وأما دليل الوقوع فهو أن الصحابة أمجعت على إمامة أيب بكر من طريق االجتهاد والرأي حىت قال مجاعة منهم 
رضيه رسول اهللا لديننا أفال نرضاه لدنيانا وقال بعضهم إن تولوها أبا بكر جتدوه قويا يف أمر اهللا ضعيفا يف بدنه 

على قتال مانعي الزكاة بطريق االجتهاد حىت قال أبو بكر واهللا ال فرقت بني ما مجع اهللا قال اهللا  وأيضا فإهنم اتفقوا
  أقيموا الصالة وآتو الزكاة 

وأمجعوا على حترمي شحم اخلنزير قياسا على حترمي حلمه وأمجعوا على إراقة الشريج والدبس السيال إذا وقعت فيه 
  على تأمري خالد بن الوليد يف موضع كانوا فيه باجتهادهم فأرة وماتت قياسا على فأرة السمن و

وأمجعوا يف زمن عمر على حد شارب اخلمر مثانني باالجتهاد حىت قال علي عليه السالم إنه إذا شرب سكر وإذا 
  سكر هذى وإذا هذى 

  افترى فأرى أن يقام عليه حد املفترين 
   وقال عبد الرمحن بن عوف هذا حد وأقل احلدود مثانون

وأمجعوا أيضا بطريق االجتهاد على جزاء الصيد ومقدار أرش اجلناية ومقدار نفقة القريب وعدالة األئمة والقضاة 
  وحنو ذلك 

  وإذا ثبت اجلواز والوقوع وجب أن يكون حجة متبعة ملا ثبت يف مسألة كون اإلمجاع حجة 
نه من مخسة أوجه األول أنه ما من عصر إال فإن قيل ما ذكرمتوه من دليل اجلواز معارض مبا يدل على عدمه وبيا

  وفيه مجاعة من نفاة القياس وذلك مما مينع من انعقاد اإلمجاع مستندا إىل القياس 
  الثاين أن القياس أمر ظين 

وقوى الناس وأفهامهم خمتلفة يف إدراك الوقوف عليه وذلك مما حييل اتفاقهم على إثبات احلكم به عادة كما 
  على أكل طعام واحد يف وقت واحد الختالف أمزجتهم يستحيل اتفاقهم 

الثالث أن اإلمجاع دليل مقطوع به حىت إن خمالفه يبدع ويفسق والدليل املظنون الثابت باالجتهاد على ضده وذلك 
  مما مينع إسناد اإلمجاع إليه 

  الرابع أن اإلمجاع أصل من أصول األدلة وهو معصوم عن اخلطإ 
  خطإ والقياس فرع وعرضة لل

  واستناد األصل وما هو معصوم عن اخلطإ إىل الفرع وما هو عرضة للخطإ ممتنع 
اخلامس أن اإلمجاع منعقد على جواز خمالفة اجملتهد فلو انعقد اإلمجاع عن اجتهاد أو قياس حلرمت املخالفة اجلائزة 

  باإلمجاع وذلك تناقض 



 مجيع صور اإلمجاع كان عن القياس واالجتهاد بل إمنا وأما ما ذكرمتوه من دليل الوقوع فال نسلم أن إمجاعهم يف
  كان ذلك عن نصوص ظهرت 

أقيموا الصالة وآتوا الزكاة { للمجمعني منها ما ظهر لنا وذلك كتمسك أيب بكر يف قتال مانعي الزكاة بقوله تعاىل 
ه أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا حبقها من قول) إال ( وباستثناء النيب عليه السالم وهو قوله )  ٤٣البقرة )  ٢( } 

ال إله إال اهللا وكاستدالل الصحابة على تقدمي أيب بكر بفعل النيب عليه السالم حيث قالوا أيكم يطيب نفسا أن 
  يتقدم قدمني قدمهما رسول اهللا ومنها ما مل يظهر لنا لالكتفاء باإلمجاع عن نقله 

  الف يف القياس يف العصر األول ليصح ما ذكروه واجلواب عن الوجه األول أنا ال نسلم وقوع اخل
ووجدوه اخلالف بعده يف القياس غايته املنع من وقوع انعقاد اإلمجاع على القياس بعد ظهور اخلالف فيه وال مينع 

  من ذلك مطلقا 
ع بناء كيف وهو منقوض خبرب الواحد فإنه خمتلف فيه ويف أسباب تزكيته ومع ذلك فقد وافقوا على انعقاد اإلمجا

  عليه 
  وعن الثاين أن القياس إذا ظهر وعدم امليل واهلوى فال يبعد اتفاق العقالء عليه ويكون داعيا إىل احلكم به 

وإن تعذر ذلك يف وقت معني لتفاوت أفهامهم وجدهم يف النظر واالجتهاد فال يتعذر ذلك يف أزمنة متطاولة كما ال 
احد مع أن عدالته مظنونة مبا يظهر من األمارات الدالة عليها واألسباب املوجبة يتعذر اتفاقهم على العمل خبرب الو

  لتزكيته 
  وهذا خبالف اتفاق الكافة على أكل طعام واحد 

فإن اختالف أمزجتهم موجب الختالف أغراضهم وشهواهتم وال داعي هلم إىل االجتماع عليه كما وجد الداعي هلم 
  ضاه عند ظهور القياس إىل احلكم مبقت

وعن الثالث من وجهني األول أن األمة إذا اتفقت على ثبوت حكم القياس فإمجاعهم على ذلك يسبقه إمجاعهم على 
  صحة ذلك القياس وبذلك خيرج عن كونه ظنيا فإذا استناد اإلمجاع القطعي إمنا هو إىل قطعي ال إىل ظين 

  اع الثاين أن ما ذكروه ينتقض مبا وافقوا عليه من انعقاد اإلمج
بناء على خرب الواحد مع كونه ظنيا واإلمجاع املستند إليه قطعي فما هو اجلواب يف صورة اإللزام يكون جوابا يف 

  حمل النزاع 
وعن الرابع أن القياس الذي هو مستند اإلمجاع ليس هو فرعا لإلمجاع بل لغريه من الكتاب والسنة وذلك ال يتحقق 

  معه بناء اإلمجاع على فرعه 
  إن القياس عرضة للخطإ خبالف باإلمجاع فجوابه ما سبق يف جواب الوجه الذي قبله قوهلم 

  وعن اخلامس أن اإلمجاع إمنا انعقد على جواز خمالفة اجملتهد املنفرد باجتهاده كالواحد واالثنني دون اجتهاد األمة 
  قوهلم األمة يف الصورة املذكورة إمنا أمجعت على نصوص 

مبا أوردوه من النصوص يف بعض الصور فما العذر فيما ال يظهر فيه نص مع تصرحيهم  قلنا وإن أمكن التشبث
بالقياس وإحلاق صورة بصورة فيما ذكرناه ولو كان هلم فيها نص ملا عدلوا عنه إىل التصريح بالقياس وإذا ثبت 

الظنية ورأينا األمة قد حكمت جواز انعقاد اإلمجاع عن القياس وعن غريه من األدلة الظنية فلو ظهر دليل من األدلة 



مبقتضاه وإن غلب على الظن كونه هو املستند فال جيب تعينه جلواز أن املستند غريه لتكثر األدلة يف نفس األمر 
  خالفا أليب عبد اهللا البصري 

  املسألة التاسعة عشرة إذا اختلف أهل العصر يف مسألة

  على قولني هل جيوز ملن بعدهم إحداث قول ثالث 

لفوا فيه فذهب اجلمهور إىل املنع من ذلك خالفا لبعض الشيعة وبعض احلنفية وبعض أهل الظاهر وذلك كما لو اخت
قال بعض أهل العصر إن اجلارية الثيب إذا وطئها املشتري مث وجد هبا عيبا مينع الرد وقال بعضهم بالرد مع العقر 

  فالقول بالرد جمانا قول ثالث 
  يرث مجيع املال مع األخ وقال بعضهم باملقامسة فالقول بأنه ال يرث شيئا قول ثالث وكذلك لو قال بعضهم اجلد 

وكذلك إذا قال بعضهم النية معتربة يف مجيع الطهارات وقال البعض النية معتربة يف البعض دون البعض فالقول بأهنا 
  ال تعترب يف شيء من الطهارات قول ثالث 

فسخ النكاح بالعيوب اخلمسة وقال البعض ال جيوز الفسخ بشيء منها  ويف معىن هذا ما لو قال بعضهم جبواز
  فالقول بالفسخ بالبعض دون البعض قول ثالث 

وكذلك إذا قال بعضهم يف زوج وأبوين أو زوجة وأبوين لألم ثلث األصل يف املسألتني وقال بعضهم هلا ثلث ما 
 إحدى املسألتني وثلث ما يبقى يف املسألة األخرى يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة فالقول بأن هلا ثلث األصل يف

  قول ثالث 
  احتج الغزايل على امتناع القول الثالث بأنه لو جاز القول الثالث فإما أن ال يكون له دليل أو له دليل 
لة عنه وهو فإن كان األول فالقول به ممتنع وإن كان الثاين يلزم منه نسبته اخلطأ إىل األمة بنسبتهم إىل تضييعه والغف

  حمال وهو ضعيف 

فإنه إمنا يلزم من ذلك نسبة األمة إىل اخلطإ أن لو كان احلق يف املسألة معينا وهو ليس كذلك على ما سيأيت وإذا 
  كان كل جمتهد مصيبا فالتخطئة تكون ممتنعة 

عىن على املنع من واحتج القاضي عبد اجلبار على ذلك بأن األمة إذا اختلفت على قولني فقد أمجعت من جهة امل
إحداث قول ثالث ألن كل طائفة توجب األخذ بقوهلا أو بقول خمالفها وحيرم األخذ بغري ذلك وهو ضعيف أيضا 

وذلك ألن اخلصم إمنا يسلم إجياب كل واحدة من الطائفتني األخذ بقوهلا أو قول خمالفها بتقدير أن ال يكون اجتهاد 
  الغري قد يفضي إىل القول الثالث 

  ختار يف ذلك إمنا هو التفصيل وامل
وهو أنه إن كان القول الثالث مما يرفع ما اتفق عليه القوالن فهو ممتنع ملا فيه من خمالفة اإلمجاع وذلك كما يف مسألة 
اجلارية املشتراة فإنه إذا اتفقت األمة فيها على قولني ومها امتناع الرد والرد مع العقر فالقوالن متفقان على امتناع 

  د جمانا فالقول به يكون خرقا لإلمجاع السابق الر
وكذلك يف مسألة اجلد فإنه إذا اتفقت األمة على قولني ومها استقالله باملرياث ومقامسته لألخ فقد اتفق الفريقان 

  على أن للجد قسطا من املال فالقول احلادث أنه ال يرث شيئا يكون خرقا لإلمجاع 
إذا اتفقت األمة فيها على قولني ومها اعتبار النية يف مجيع الطهارات وعلى  وكذلك يف مسألة النية يف الطهارة



اعتبارها يف البعض دون البعض فقد اتفق القوالن على اعتبارها يف البعض فالقول احملدث النايف العتبارها مطلقا 
  يكون خرقا لإلمجاع السابق 

بل وافق كل واحد من القولني من وجه وخالفه من وجه وأما إن كان القول الثالث ال يرفع ما اتفق عليه القوالن 
  فهو جائز إذ ليس فيه خرق اإلمجاع 

وذلك كما لو قال بعضهم باعتبار النية يف مجيع الطهارات وقال البعض بنفي اعتبارها يف مجيع الطهارات فالقول 
  الثالث وهو اعتبارها يف البعض دون البعض ال يكون خرقا لإلمجاع 

  اع إمنا هو القول مبا خيالف ما اتفق عليه أهل اإلمجاع ألن خرق اإلمج
وهاهنا ليس كذلك فإن القائل بالنفي يف البعض واإلثبات يف البعض قد وافق يف كل صورة مذهب ذي مذهب فلم 

كونه يكن خمالفا لإلمجاع ال يف صورة اعتبار النية لكونه موافقا لقول من قال باعتبارها يف الكل وال يف صورة النفي ل
  موافقا ملن قال بنفي االعتبار يف الكل 

وكدلك لو قال بعضهم بأنه ال يقتل املسلم بالذمي وال يصح بيع الغائب وقال بعضهم جبواز قتل املسلم بالذمي 
وبصحة بيع الغائب فمن قال جبواز قتل املسلم بالذمي وبنفي صحة بيع الغائب أو بالعكس مل يكن خارقا لإلمجاع 

  وكان ذلك جائزا له من غري خالف 
  وعلى هذا يكون احلكم يف مسألة فسخ النكاح بالعيوب اخلمسة 

  فإن قيل فمن قال باإلثبات مطلقا مل يقل بالتفصيل 
  وكذلك من قال بالنفي مطلقا فالقول بالتفصيل قول مل يقل به قائل 

متجددة حبكم إذا مل يكن قد سبق فيها ألحد قلنا وعدم القائل به مما ال مينع من القول به وإال ملا جاز أن حيكم واقعة 
  قول وهو خالف اإلمجاع 

  فإن قيل فكل من القائلني بالنفي واإلثبات مطلقا قائل بنفي التفصيل فالقول بالتفصيل يكون خرقا لإلمجاع 
أو  قلنا ال نسلم ذلك فإن قول كل واحد منهما بنفي التفصيل إما أن يعرف من صريح مقاله أو من قوله بالنفي

اإلثبات مطلقا األول ممنوع حىت أن كل واحد من الفريقني لو صرح بنفي التفصيل ملا ساغ القول بالتفصيل والثاين 
غري مستلزم للقول بنفي التفصيل وإال المتنع القول بالتفصيل فيما ذكرناه من مسألة املسلم بالذمي وبيع الغائب 

  وهو ممتنع 

كل واحد من الفريقني يف بعض ما ذهب إليه وختطئة الفريقني ختطئة لألمة وذلك فإن قيل القول بالتفصيل فيه ختطئة 
  حمال 

  قلنا احملال إمنا هو ختطئة األمة فيما اتفقوا عليه 
  وأما ختطئة كل بعض فيما مل يتفق عليه ال يكون حماال 

  لف فيه األكثرون وعلى هذا جيوز انقسام األمة إىل قسمني وكل قسم خمطىء يف مسألة ملا ذكرناه وإن خا
األوىل أن اختالف األمة على قولني دليل تسويغ االجتهاد والقول الثالث حادث عن االجتهاد ) شبه املخالفني ( 

  فكان جائزا 
الثانية أهنم قالوا أمجعنا على أن الصحابة لو انقرض عصرهم وكانوا قد استدلوا يف مسألة من املسائل بدليلني فإنه 

  دالل بدليل ثالث فكذلك القول الثالث جيوز للتابعي االست



الثالثة أهنم قالوا دليل جواز إحداث قول ثالث الوقوع من غري إنكار من األمة فمن ذلك أن الصحابة اختلفوا يف 
مسألة زوج وأبوين وزوجة وأبوين فقال ابن عباس لألم ثلث األصل بعد فرض الزوج والزوجة وقال الباقون لألم 

الزوج والزوجة وقد أحدث التابعون قوال ثالثا فقال ابن سريين بقول ابن عباس يف زوج  ثلث الباقي بعد فرض
  وأبوين دون الزوجة واألبوين وقال تابعي آخر بالعكس 

ومن ذلك أن الصحابة اختلفوا يف قوله أنت علي حرام على ستة أوجه فأحدث مسروق وهو من التابعني مذهبا 
  م سابعا وهو أنه ال يتعلق بقوله حك

  واجلواب عن الشبهة األوىل أن ذلك يدل على تسويغ االجتهاد منهم أو من غريهم األول مسلم والثاين ممنوع 
  وعن الثانية بالفرق وبيانه من وجهني 

األول أن االستدالل بدليل ثالث يؤكد ما صارت إليه األمة من احلكم وال يبطله خبالف القول الثالث على ما 
  حققناه 

  فاقهم على دليل واحد ال مينع من دليل آخر الثاين أن ات
  ومع ذلك فإن اتفاقهم على حكم واحد مانع من إبداع حكم آخر خمالف له فافترقا 

وعن الثالثة أما مسألة الزوج والزوجة مع األبوين فهي من قبيل ما ال يرفع ما اتفق عليه الفريقان بل قول ابن 
غري خمالف لإلمجاع بل هو قائل يف كل صورة مبذهب ذي مذهب كما سريين وغريه من التابعني فيما ذهبا إليه 

  قررناه 
وبتقدير أن يكون رافعا ملا اتفق عليه الفريقان فال خيلو إما أن يكون مل يستقر قول مجيع الصحابة على القولني بل 

بل خمالفة البعض وإن  قول البعض أو قد استقر عليهما قول مجيع الصحابة فإن كان األول فليس فيه خمالفة اإلمجاع
كان الثاين فإما أن يكون قد خالفهم يف وقت اتفاقهم على القولني أو بعد ذلك فإن كان األول فهو من أهل اإلمجاع 
وقد خالفهم حالة اتفاقهم على القولني فال يكون بذلك خارقا لإلمجاع وإن قدر إحداث قوله بعد ذلك فهو مردود 

  يدل على عدمه يف نفسه  غري مقبول وعدم نقل اإلنكار ال
  وعلى هذا يكون اجلواب يف مسألة أنت علي حرام 

  املسألة العشرون إذا استدل أهل العصر يف مسألة بدليل

أو تأولوا تأويال فهل جيوز ملن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر ال خيلو إما أن يكون أهل ذلك العصر قد نصوا 
  على صحته أو سكتوا عن األمرين  على إبطال ذلك الدليل وذلك التأويل أو

  فإن كان األول مل جيز إحداثه ملا فيه من ختطئة األمة فيما أمجعوا عليه 

  وإن كان الثاين جاز إحداثه إذ ال ختطئة فيه 
  وإن كان الثالث فقد ذهب اجلمهور إىل جوازه ومنع منه األقلون 

  أهل العصر  واملختار جوازه إال إذا لزم من ذلك القدح فيما أمجع عليه
  ودليل ذلك أنه إذا مل يلزم منه القدح فيما أمجعوا عليه كان ذلك جائزا كما لو مل يسبقه تأويل أو دليل آخر 

وهلذا فإن الناس يف كل عصر مل يزالوا يستخرجون األدلة والتأويالت املغايرة ألدلة من تقدم وتأويالته ومل ينكر 
  عليهم أحد فكان ذلك إمجاعا 



)  ٤( } ويتبع غري سبيل املؤمنني { ذكرمتوه معارض بالكتاب والسنة واملعقول أما الكتاب فقوله تعاىل  فإن قيل ما
  والدليل والتأويل الثاين ليس هو سبيل املؤمنني )  ١١٥النساء 

دل على أهنم )  ١١٠آل عمران )  ٣( } كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف { وأيضا قوله تعاىل 
بكل معروف ألنه ذكر املعروف باأللف والالم املستغرقة للجنس ولو كان الدليل والتأويل الثاين معروفا  يأمرون

  ألمروا به وحيث مل يأمروا به مل يكن معروفا فكان منكرا 
نه وأما السنة فقوله عليه السالم أميت ال جتتمع على اخلطإ وقد ذهبوا عن الدليل والتأويل الثاين فال يكون ذهاهبم ع

  خطأ 
  ولو كان دليال صحيحا أو تأويال صحيحا لكان الذهاب عنه خطأ وهو حمال 

وأما املعقول فهو أنه لو جاز أن يذهب على أهل العصر األول الدليل الثاين جلاز أن يوحي اهللا تعاىل إىل النيب عليه 
  يذهب عن اآلخر وهو ممتنع السالم بدليلني على حكم واحد والنيب عليه السالم يشرع احلكم ألحد الدليلني و

واجلواب عن اآلية األوىل أن الذم فيها إما أن يكون على ترك العمل مبا اتفقوا عليه من إثبات أو نفي وإما بسلوك 
ما مل يتعرضوا له بنفي وال إثبات األول مسلم غري أنه ال حتقق له فيما حنن فيه فإن احملدث للدليل والتأويل الثاين غري 

هل العصر األول وال لتأويلهم بل غايته ضم دليل إىل دليل وتأويل إىل تأويل وال هو تارك ملا هنوا عنه تارك لدليل أ
  من الدليل والتأويل الثاين إذ الكالم فيما إذا مل يكن قد هنوا عنه 

  بنفي وال إثبات والثاين مما ال سبيل إىل محل اآلية عليه ملا فيه من إحلاق الذم مبا ال تعرض فيه إلبطال اإلمجاع ال 
يقتضي كوهنم ناهني عن كل منكر ملا } وتنهون عن املنكر { وعن اآلية الثانية أهنا مشتركة الداللة وذلك ألن قوله 

  ذكروه من الم االستغراق 
  ولو كان الدليل والتأويل الثاين منكرا لنهوا عنه ومل ينهوا عنه فال يكون منكرا 

  تأويل الثاين مع صحته إمنا يكون خطأ أن لو مل يستغنوا عنه بدليلهم وتأويلهم وعن السنة أن ذهاهبم عن الدليل وال
وعن املعقول أنه قياس من غري جامع صحيح فال يقبل كيف وإنه ال خيلو إما أن يكون مع تعريفه احلكم الواحد 

بأحدمها دون اآلخر وإن بدليلني قد كلف إثبات احلكم هبما أو بأحدمها فإن كان الثاين فال مانع من إثباته للحكم 
كان األول فال يلزم من امتناع إثباته للحكم بأحد الدليلني مع تكليفه إثبات احلكم هبما امتناع إثبات األمة للحكم 

  بأحد الدليلني دون اآلخر إال أن يكونوا قد كلفوا بذلك وهو غري مسلم 

  املسألة احلادية والعشرون إذا اختلف أهل عصر من األعصار

  لة من املسائل على قولني واستقر خالفهم يف ذلك ومل يوجد له نكري فهل يتصور انعقاد إمجاع من يف مسأ

بعدهم على أحد القولني حبيث ميتنع على اجملتهد املصري إىل القول اآلخر أم ال ذهب أبو بكر الصرييف من أصحاب 
  ومجاعة من األصوليني إىل امتناعه الشافعي وأمحد بن حنبل وأبو احلسن األشعري وإمام احلرمني والغزايل 

  وذهب املعتزلة وكثري من أصحاب الشافعي وأيب حنيفة إىل جوازه 
واألول هو املختار وذلك ألن األمة إذا اختلفت على القولني واستقر خالفهم يف ذلك بعد متام النظر واالجتهاد فقد 

أو تقليد وهم معصومون من اخلطإ فيما أمجعوا انعقد إمجاعهم على تسويغ األخذ بكل واحد من القولني باجتهاد 
  عليه على ما سبق من األدلة السمعية 



فلو أمجع من بعدهم على أحد القولني على وجه ميتنع على اجملتهد املصري إىل القول اآلخر مع أن األمة يف العصر 
  األول جممعة على جواز األخذ به ففيه ختطئة أهل العصر األول فيما ذهبوا إليه 

  يستحيل أن يكون احلق يف جواز األخذ بذلك القول واملنع و

من األخذ به معا فال بد وأن يكون أحد األمرين خطأ أو يلزمه ختطئة أحد اإلمجاعني القاطعني وهو حمال فثبت أن 
  إمجاع التابعني على أحد قويل أهل العصر األول يفضي إىل أمر ممتنع فكان ممتنعا 

  يا بل مسعيا لكن ليس هذا االمتناع عقل
فإن قيل اتفاق أهل العصر على قولني ال يلزم منه اتفاقهم على جتويز األخذ بكل واحد منهما ألن أحد القولني ال بد 
وأن يكون خطأ لقوله عليه السالم إذا اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران وإمجاع األمة على جتويز 

هم على ذلك ولكن ما املانع أن يقال بأن أهل العصر األول إمنا اتفقوا على األخذ باخلطإ خطأ وإن سلمنا إمجاع
تسويغ االجتهاد واألخد بكل واحد من القولني بشرط أن ال يظهر إمجاع كاتفاقهم على أن فرض العادم للماء هو 

  التيمم مشروطا بعدم املاء 
  فإذا وجد املاء زال حكم ذلك اإلمجاع 

  غري مشروط ولكن إمجاعهم على ذلك يدل على جواز األخذ بأحد القولني  سلمنا أن إمجاعهم على ذلك
فإذا أمجع أهل العصر الثاين على أحد القولني فإمجاعهم عليه موافق إلمجاع أهل العصر األول على جواز األخذ به 

  إال أنه خمالف إلمجاعهم وما يكون موافقا لإلمجاع ال يكون ممتنعا مسعا 
وه على االمتناع لكنه معارض مبا يدل على جوازه وبيانه بالوقوع وذلك أن الصحابة اتفقوا سلمنا داللة ما ذكرمت

على دفن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيت عائشة بعد اختالفهم يف موضع دفنه واتفقوا على إمامة أيب بكر 
فهم يف ذلك واتفق التابعون على منع بيع بعد اختالفهم يف من يكون إماما واتفقوا على قتال مانعي الزكاة بعد اختال

  أمهات األوالد بعد اختالف الصحابة يف ذلك ولو كان االتفاق بعد اخلالف ممتنعا ملا كان ذلك واقعا 
واجلواب عن السؤال األول ال نسلم أن أحد القولني ال بد وأن يكون خطأ بل كل جمتهد يف مسائل االجتهاد 

  مصيب على ما يأيت حتقيقه 

ذكروه من اخلرب فسيأيت تأويله كيف وإنه جيب اعتقاد اإلصابة نظرا إىل إمجاع األمة على جواز األخذ بكل وما 
  واحد من أقوال اجملتهدين ولو مل يكن صوابا وإال كان إمجاعهم على جتويز األخذ باخلطإ وهو حمال 

احلكم مع أن األمة أطلقوا ومل يشترطوا  وعن السؤال الثاين أنه لو جوز مثل هذا االشتراط يف إمجاعهم على مثل هذا
لساغ مثل ذلك يف كل إمجاع ولساغ أن تتفق األمة على قول واحد ومن بعدهم على خالفه جلواز أن يكون 

إمجاعهم مشروطا بأن ال يظهر إمجاع خمالف له بل وجلاز للواحد من اجملتهدين من بعدهم املخالفة ملا قيل من الشرط 
منعقد على أن كل من خالف اإلمجاع املطلق الذي مل يظهر فيه ما ذكروه من الشرط فهو  وهو حمال ألن اإلمجاع

  خمطىء آمث وبه إبطال ما صار إليه أبو عبد اهللا البصري من جواز انعقاد اإلمجاع على خالف اإلمجاع السابق 
القولني بل ملا يستلزمه من  وعن السؤال الثالث أن إمجاع أهل العصر الثاين مل يكن حماال لنفس إمجاعهم على أحد

  امتناع األخذ بالقول اآلخر 
وعن السؤال الرابع أن االتفاق فيما ذكروه من مسألة الدفن واإلمامة وقتال مانعي الزكاة مل يكن بعد استقرار 
يق اخلالف فيما بينهم واستمرار كل واحد من اجملتهدين على اجلزم مبا ذهب إليه بل إمنا كان ذلك اخلالف على طر



  املشورة كما جرت به العادة يف حالة البحث عما ينبغي أن يعمل بني العقالء خبالف ما وقع النزاع فيه 
سلمنا أنه كان ذلك االتفاق بعد استقرار اخلالف غري أنه اتفاق من املختلفني بأعياهنم ومن شرط يف اإلمجاع انقراض 

  مجعوا عليه واخلالف معه إمنا يتصور يف اجملمعني عصر اجملتهدين مل مينع من رجوعهم أو رجوع بعضهم عما أ
  على خالفهم بعد انقراض عصر األولني 

  غري أن اجلواب األول هو املختار 
وأما مسألة أمهات األوالد وإن كان خالف الصحابة قد استقر واستمر إىل انقراض عصرهم فال نسلم إمجاع 

  التابعني قاطبة على امتناع بيعهن 
  فإن مذهب 

 جواز بيعهن مل يزل بل مجيع الشيعة وكل من هو من أهل احلل والعقد على مذهبه قائل به وإىل اآلن وهو علي يف
  مذهب الشافعي يف أحد قوليه 

  املسألة الثانية والعشرون إذا اختلف الصحابة

واملنع من  أو أهل أي عصر كان يف املسألة على قولني فهل جيوز اتفاقهم بعد استقرار خالفهم على أحد القولني
  جواز املصري إىل القول اآلخر 

اختلفوا فيه فمن اعترب انقراض العصر يف اإلمجاع قطع جبوازه ومن مل يعترب انقراض العصر اختلفوا فمنهم من جوزه 
بشرط أن يكون مستند اتفاقهم على اخلالف القياس واالجتهاد ال دليال قاطعا ومنهم من منع ذلك مطلقا ومل جيوز 

  اعهم على أحد أقواهلم وهو املختار انعقاد إمج
وذلك ألنا بينا أن اتفاق األمة على احلكم ولو يف حلظة واحدة كان ذلك مستند إىل دليل ظين أو قطعي أنه يكون 

  حجة قاطعة مانعة من خمالفته 
على جتويز األخذ بكل وقد بينا يف املسألة املتقدمة أن األمة إذا استقر خالفهم يف املسألة على قولني فهو إمجاع منهم 

  واحد من القولني 
  فلو تصور إمجاعهم على أحد القولني بعد ذلك لزم منه احملال الذي بيناه يف تقرير املسألة اليت قبلها 

  وكل ما ورد يف املسألة املتقدمة من االعتراض واالنفصال فهو بعينه متوجه هاهنا فعليك باعتباره ونقله إىل هاهنا 
لة ختتص بسؤال آخر وهو أن يقال إذا اتفق مجيع الصحابة أو أهل أي عصر كان على حكم غري أن هذه املسأ

  وخالفهم واحد منهم فإنه ال ميتنع أن يظهر لذلك الواحد ما ظهر لباقي األمة ومع ظهور ذلك له إن منعناه من 

وجبنا عليه احلكم مبا خيالف ذلك املصري إىل مقتضاه فقد منعناه من احلكم بالدليل الذي ظهر له ولباقي األمة معه وأ
  ويقطع ببطالنه وهو حمال 

  وإن مل مننعه من العمل به فقد حصل الوفاق منهم بعد اخلالف وهو املطلوب 
قلنا لو ظهر له ما ظهر لألمة فنحن ال حنيل عليه الرجوع إليه ولكنا نقول باستحالة ظهوره عليه ال من جهة العقل 

  إليه من تعارض اإلمجاعني ولزوم اخلطإ يف أحدمها كما بيناه يف املسألة املتقدمة  بل من جهة السمع وهو ما يفضي
وال فارق بينهما إال من جهة أن أهل اإلمجاع يف هذه املسألة هم الراجعون بأعياهنم عما أمجعوا عليه واملخالفون 

ض األمة اخلائضني يف تلك املسألة اليت ألنفسهم خبالف املسألة األوىل وأن املخالف يف املسألة األوىل قد يتوهم أن بع



  اتفقوا عليها ويف هذه السألة اجملمعون هم كل األمة 
  ولذلك كان اإلشكال يف هذه املسألة أعظم منه يف األوىل 

وعلى هذا نقول إنه إذا اختلف أهل العصر يف مسألة على قولني مث مات أحد القسمني وبقي القسم اآلخر فإنه ال 
  عا مانعا من األخذ بالقول اآلخر يكون قوهلم إمجا

  والوجه يف تقريره ما سبق وإن خالف فيه قوم 

  املسألة الثالثة والعشرون هل ميكن وجود خرب أو دليل وال معارض له

وتشترك األمة يف عدم العلم به اختلفوا فيه فمنهم من جوزه مصريا منه إىل أهنم غري مكلفني بالعمل مبا مل يظهر هلم 
  فاشتراكهم يف عدم العلم به ال يكون خطأ فإن عدم العلم ليس من فعلهم وخطأ املكلف من أوصاف فعله ومل يبلغهم 

ومنهم من أحاله مصريا منه إىل أهنم لو اشتركوا يف عدم العلم به لكان ذلك سبيال هلم ولوجب على غريهم اتباعه 
  اآلية  }ويتبع غري سبيل املؤمنني { وامتنع حتصيل العلم به لقوله تعاىل 

واملختار أنه ال مانع من اشتراكهم يف عدم العلم به وإن كان عملهم موافقا ملقتضاه لعدم تكليفهم مبعرفة ما مل يبلغهم 
  ومل يظهر هلم 

  وأما اآلية 

فال حجة فيها هاهنا ألن سبيل كل طائفة ما كان من األفعال املقصودة هلم املتداولة فيما بينهم باتفاق منهم على ما 
  املتبادر إىل الفهم من قول القائل سبيل فالن كذا وسبيل فالن كذا هو 

  وعدم العلم ليس من فعل األمة فال يكون سبيال هلم 
كيف وإنا نعلم أن املقصود من اآلية إمنا هو احلث على متابعة سبيل املؤمنني ولو كان عدم العلم بالدليل سبيال هلم 

  ال حيث على اجلهل بأدلته الشرعية إمجاعا لكانت اآلية حاثة على متابعته والشارع 
  وأما إن كان عملهم على خالفه فهو حمال ملا فيه من إمجاع األمة على اخلطإ املنفي باألدلة السمعية 

  املسألة الرابعة والعشرون اختلفوا يف تصور ارتداد أمة حممد عليه السالم

  يف عصر من األعصار نفيا وإثباتا 
  ال وال شك يف تصور ذلك عق

  وإمنا اخلالف يف امتناعه مسعا 
واملختار امتناعه لقوله عليه السالم أميت ال جتتمع على ضاللة أميت ال جتتمع على اخلطإ إىل غري ذلك من األحاديث 

  السابقة الدالة على عصمة األمة عن فعل اخلطإ والضالل 
  ر متناولة هلم فإن قيل حال ارتدادهم ليس هم من أمته عليه السالم فال تكون األخبا

قلنا األخبار دالة على أن أمة حممد ال يصدق عليهم االتفاق على اخلطإ وإذا ارتدت األمة صدق قول القائل إن أمة 
  حممد قد اتفقت على الردة والردة عني اخلطإ 

  وذلك ممتنع 



  املسألة اخلامسة والعشرون اختلف العلماء يف دية اليهودي

  سلم فمنهم من قال إهنا مثل دية امل

  ومنهم من قال إهنا على النصف منها ومنهم من قال إهنا على الثلث 
فمن حصرها يف الثلث كالشافعي رمحة اهللا عليه اختلفوا فيه فظن بعض الفقهاء أنه متمسك يف ذلك باإلمجاع وليس 

  ف فيه كذلك بل احلصر يف الثلث مشتمل على وجوب الثلث ونفي الزيادة فوجوب الثلث جممع عليه وال خال
وأما نفي الزيادة فغري جممع عليه لوقوع اخلالف فيه بل نفيه عند من نفى إمنا هو مستند إما إىل ظهور دليل يف نظره 

  بنفيه من وجود مانع أو فوات شرط أو عدم املدارك واالعتماد على استصحاب النفي األصلي 
  وليس ذلك من اإلمجاع يف شيء 

  ا يف ثبوت اإلمجاع خبرب الواحداملسألة السادسة والعشرون اختلفو

فأجازه مجاعة من أصحابنا وأصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا واحلنابلة وأنكره مجاعة من أصحاب أيب حنيفة وبعض 
  أصحابنا كالغزايل مع اتفاق الكل على أن ما ثبت خبرب الواحد ال يكون إال ظنيا يف سنده وإن كان قطعيا يف متنه 

( والقياس أما النص فقوله عليه السالم حنن حنكم بالظاهر واهللا يتوىل السرائر ذكر  وحجة من قال جبوازه النص
  باأللف والالم املستغرقة فدخل فيه اإلمجاع الثابت خبرب الواحد لكونه ظاهرا ظنيا ) الظاهر 

  وأما القياس فهو أن خرب الواحد عن اإلمجاع مفيد للظن فكان حجة كخربه عن نص الرسول 
عني من ذلك أن كون اإلمجاع املنقول على لسان اآلحاد أصل من أصول الفقه كالقياس وخرب الواحد عن وحجة املان

الرسول وذلك مما مل يرد من األمة فيه إمجاع قاطع يدل على جواز االحتجاج به وال نص قاطع من كتاب أو سنة 
  روع وما عدا ذلك من الظواهر فغري حمتج هبا يف األصول وإن احتج هبا يف الف

  وباجلملة فاملسألة دائرة على اشتراط كون دليل األصل مقطوعا به وعلى 

  عدم اشتراطه 
فمن اشترط القطع منع أن يكون خرب الواحد مفيدا يف نقل اإلمجاع ومن مل يشترط ذلك كان اإلمجاع املنقول على 

  ستدل فيها لسان اآلحاد عنده حجة والظهور يف هذه املسألة للمعترض من احلانبني دون امل

  املسألة السابعة والعشرون اختلفوا يف تكفري جاحد احلكم

  اجملمع عليه فأثبته بعض الفقهاء وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم اإلمجاع الظين غري موجب للتكفري 
  واملختار إمنا هو التفصيل 

لعبادات اخلمس ووجوب اعتقاد التوحيد وهو أن حكم اإلمجاع إما أن يكون داخال يف مفهوم اسم اإلسالم كا
  والرسالة أو ال يكون كذلك كاحلكم حبل البيع وصحة اإلجازة وحنوه 

  فإن كان األول فجاحده كافر ملزايلة حقيقة اإلسالم له وإن كان الثاين فال 



   خامتة فيما يكون اإلمجاع حجة فيه وما ال يكون وأن اإلمجاع يف األديان السالفة كان حجة أم ال
  أما األول فهو أن اجملمع عليه ال خيلو إما أن تكون صحة اإلمجاع متوقفة عليه أو ال يكون كذلك 

فإن كان األول فاالحتجاج باإلمجاع على ذلك الشيء يكون ممتنعا لتوقف صحة كل واحد منهما على اآلخر وهو 
م من حيث إن صحة اإلمجاع متوقفة دور وذلك كاالستدالل على وجود الرب تعاىل وصحة رسالة النيب عليه السال

على النصوص الدالة على عصمة األمة عن اخلطإ كما سبق تقريره وصحة النصوص متوقفة على وجود الرب 
  املرسل وكون حممد رسوال 

  فإذا توقفت معرفة وجود الرب ورسالة رسوله حممد على صحة اإلمجاع كان دورا 
  أن يكون من أمور الدين أو الدنيا  وإن كان من القسم الثاين فاجملمع عليه إما

  فإن كان من أمور الدين فهو حجة مانعة من املخالفة إن كان قطعيا من غري خالف عند القائلني باإلمجاع 
  وسواء كان ذلك املتفق عليه عقليا كرؤية الرب ال 

  يف جهة ونفي الشريك هللا تعاىل أو شرعيا كوجوب الصالة والزكاة وحنوه 
جملمع عليه من أمور الدنيا كاإلمجاع على ما يتفق من األراء يف احلروب وترتيب اجليوش وتدبري أمور وأما إن كان ا

  الرعية فقد اختلف فيه قول القاضي عبد اجلبار بالنفي واإلثبات فقال تارة بامتناع خمالفته وتارة باجلواز 
  وتابعه على كل واحد من القولني مجاعة 

املخالفة وإنه حجة الزمة ألن العمومات الدالة على عصمة األمة عن اخلطإ ووجوب واملختار إمنا هو املنع من 
  اتباعهم فيما أمجعوا عليه عامة يف كل ما أمجعوا عليه 

  وأما أن اإلمجاع يف األديان السالفة كان حجة أم ال فقد اختلف فيه األصوليون 
  ل عليه عقل وال نقل واحلق يف ذلك أن إثبات ذلك أو نفيه مع االستغناء عنه مل يد

  فاحلكم بنفيه أو إثباته متعذر 
  وهذا آخر يف الكالم اإلمجاع 

األصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع وهو نوعان يتعلق أحدمها بالنظر يف السند واآلخر بالنظر يف 
أبواب الباب األول يف حقيقة اخلرب املنت النوع األول النظر يف السند وهو اإلخبار عن املنت ويشتمل على ثالثة 

  وأقسامه 

أما حقيقة اخلرب فاعلم أوال أن اسم اخلرب قد يطلق على اإلشارات احلالية والدالئل املعنوية كما يف قوهلم عيناك 
  ختربين بكذا والغراب خيرب بكذا 

قول خمصوص لكنه جماز يف  ومنه قول الشاعر وكم لظالم الليل عندك من يد خترب أن املانوية تكذب وقد يطلق على
األول وحقيقة يف الثاين بدليل تبادره إىل الفهم من إطالق لفظ اخلرب والغالب إمنا هو اشتهار استعمال اللفظ يف 

  حقيقته دون جمازه 
  مث القول املخصوص قد يطلق على الصيغة كقول القائل قام زيد وقعد عمرو 

نه بالصيغة كما قررناه يف الكالميات واألشبه أنه يف اللغة حقيقة يف وقد يطلق على املعىن القائم بالنفس املعرب ع
  الصيغة لتبادرها إىل الفهم من إطالق لفظ اخلرب وإذا عرف مسمى اخلرب حقيقة فما حده 



  اختلفوا فيه فمن أصحابنا من قال ال سبيل إىل حتديده بل معناه معلوم بضرورة العقل 
  ودل على ذلك بأمرين 

  أحد يعلم بالضرورة أنه موجود وأنه ليس مبعدوم وأن الشيء الواحد ال يكون موجودا معدوما األول أن كل 
  ومطلق اخلرب جزء من معىن اخلرب اخلاص والعلم بالكل موقوف على العلم باجلزء 

  فلو كان تصور ماهية مطلق اخلرب موقوفا على االكتساب لكان تصور اخلرب اخلاص أوىل أن يكون كذلك 
ن كل أحد يعلم بالضرورة املوضع الذي حيسن فيه اخلرب عن املوضع الذي حيسن فيه األمر ولوال أن هذه الثاين أ

  احلقائق متصورة ملا كان كذلك 
  وهو ضعيف 

  أما قوله إنه معلوم بالضرورة فدعوى جمردة وهي مقابلة بنقيضها 
ن الضروري هو الذي ال يفتقر يف العلم وما ذكره من الداللة على ذلك فهو دليل على أن العلم به غري ضروري أل

  به إىل نظر ودليل يوصل إليه وما يفتقر إىل ذلك فهو نظري ال ضروري 
فإن قيل ما ذكرناه إمنا هو بطريق التنبيه ال بطريق الداللة ألن من الضروريات ما يفتقر إىل نوع تذكري وتنبيه على 

  قيل ذلك ألمكن دعوى الضرورة يف كل علم نظري  ما علم يف مواضعه فهو باطل من وجهني األول أنه لو
  وأن ما ذكروه من الدليل إمنا هو بطريق التنبيه دون الداللة وهو حمال 

الثاين أن ما ذكره يف معرض التنبيه غري مفيد أما الوجه األول فهو باطل من وجهني األول أن علم اإلنسان بوجود 
كون الشيء الواحد موجودا معدوما معا فغايته أنه علم ضروري نفسه وإن كان ضروريا وكذلك العلم باستحالة 

  بنسبة 

  خاصة أو بسلب نسبة خاصة وال يلزم منه أن يكون ذلك علما حبقيقة اخلرب من حيث هو خرب وهو حمل النزاع 
فإن قيل إذا كانت تلك النسبة اخلاصة معلومة بالضرورة فال معىن لكون ذلك املعلوم خربا سوى تلك النسبة 

  اخلاصة فهو عود إىل التحديد وترك ملا قيل 
الثاين إنا وإن سلمنا أن مثل هذه األخبار اخلاصة معلومة بالضرورة فال يلزم أن يكون اخلرب املطلق من حيث هو خرب 

  كذلك قوله ألن اخلرب املطلق جزء من اخلرب اخلاص ليس كذلك ألن اخلرب املطلق أعم من اخلرب اخلاص 
  معىن اخلرب اخلاص لكان األعم منحصرا يف األخص وهو حمال فلو كان جزءا من 

فإن قيل األعم ال بد وأن يكون مشتركا فيه بني األمور اخلاصة اليت حتته وال معىن الشتراكها فيه سوى كونه جزءا 
  من معناها 

هي أخص منه بل مبعىن قلنا أما أوال فإنه ال معىن لكون األعم مشتركا فيه أنه موجود يف األنواع أو األشخاص اليت 
  حلد أن حد الطبيعة اليت عرض هلا إن كانت كلية مطلقة مطابق طبائع األمور اخلاصة حتتها 

وأما ثانيا فألنه ليس كل عام يكون جزءا من معىن اخلاص ومقوما له جبواز أن يكون من األعراض العامة اخلارجة 
  ا حتتهما من معىن اإلنسان والفرس وحنوه عن مفهوم املعىن اخلاص كاألسود واألبيض بالنسبة إىل م

وأما الوجه الثاين فباطل أيضا من جهة أن العلم الضروري إمنا هو واقع بالتفرقة بني ما حيسن فيه بيان األمر وبيان ما 
  حيسن فيه اخلرب بعد معرفة األمر واخلرب أما قبل ذلك فهو غري مسلم 

جيده يف نفسه من طلب الفعل والنسبة بني أمرين على وجه خاص وليس  نعم غاية ما يف ذلك أنه يعلم التفرقة بني ما



  هو العلم حبقيقة األمر واخلرب 
  فإن قيل إنه ال معىن لألمر واخلرب سوى ذلك املعلوم اخلاص فهو 

  أيضا عود إىل التحديد 
  كيف وإن ما ذكره يوجب أن يكون األمر أيضا مستغنيا عن التحديد كاستغناء اخلرب 

  قائل بعينه قد عرف األمر بالتحديد حيث قال األمر هو طلب الفعل بالقول على سبيل االستعالء وهذا ال
  وأيضا فإن الكالم إمنا هو واقع يف مفهوم اخلرب اللفظي 

وحقائق أنواع األلفاظ وانقسامها إىل أمر وهنى وخرب وغري ذلك مما ال سبيل إىل القول بكونه معلوما بالضرورة 
  ى الوضع واالصطالح لكونه مبنيا عل

وهلذا فإن العرب لو أطلقوا اسم األمر على املفهوم من اخلرب اآلن واسم اخلرب على مفهوم األمر ملا كان ممتنعا وما 
  يتبدل وخيتلف باختالف االصطالحات 

  فالعلم مبعناه ال يكون ضروريا 
باحلد والنظر لكن اختلفوا يف حده فقالت وإذا عرف ذلك فقد أمجع الباقون على أن العلم مبفهوم اخلرب إمنا يعرف 

املعتزلة كاجلبائي وابنه وأيب عبد اهللا البصري والقاضي عبد اجلبار وغريهم إن اخلرب هو الكالم الذي يدخله الصدق 
  والكذب 

وقد أورد عليه إشكاالت أربعة األول أنه منتقض بقول القائل حممد ومسيلمة صادقان يف دعوى النبوة وال يدخله 
صدق وإال كان مسيلمة صادقا وال الكذب وإال كان حممد كاذبا وهو خرب وكذلك فإن من كذب يف مجيع أخباره ال

  فقال مجيع أخباري كذب فإن قوله هذا خرب وال يدخله الصدق 
وإال كانت مجيع أخباره كذبا وهو من مجلة أخباره وال يدخله الكذب وإال كانت مجيع أخباره مع هذا اخلرب كذبا 

  ق يف قوله مجيع أخباري كذب وصد
الثاين أن تعريف اخلرب مبا يدخله الصدق والكذب يفضي إىل الدور ألن تعريف الصدق والكذب متوقف على معرفة 

  اخلرب من حيث إن الصدق هو اخلرب املوافق للمخرب والكذب بضده وهو ممتنع 
  حد الثالث إن الصدق والكذب متقابالن وال يتصور اجتماعهما يف خرب وا

  ويلزم من ذلك إما امتناع وجود اخلرب مطلقا وهو حمال وإما وجود 

اخلرب مع امتناع اجتماع دخول الصدق والكذب فيه فيكون احملدود متحققا دون ما قيل بكونه حدا له وهو أيضا 
  حمال 

  الرابع أن الباري تعاىل له خرب وال يتصور دخول الكذب فيه 
حممد ومسيلمة صادقان بأن هذا الكالم يفيد صدق أحدمها يف حال صدق اآلخر  وقد أجاب اجلبائي عن قول القائل

  فكأنه قال أحدمها صادق حال صدق اآلخر 
ولو قال ذلك كان قوله كاذبا فكذلك إذا قال مها صادقان وهو إمنا يصح أن لو كان معىن هذا الكالم ما قيل 

  وليس كذلك بل قوله 
  ا حال صدق اآلخر وقبله وبعده مها صادقان أعم من كون أحدمها صادق

  واألعم غري مشعر باألخص وال يلزم من كذب األخص كذب األعم 



  وأجاب أبو هاشم بأن هذا اخلرب جار جمرى خربين أحدمها خرب بصدق الرسول واآلخر خرب بصدق مسيلمة 
  واخلربان ال يوصفان بالصدق وال بالكذب فكذلك هاهنا 

اخلرب الواحد من حيث هو خرب وليس حبق أيضا فإنه إمنا ينزل منزلة اخلرب من وإمنا الذي يوصف بالصدق والكذب 
حيث إنه أفاد حكما واحدا لشخصني وهو غري مانع من وصفه بالصدق والكذب بدليل الكذب يف قول القائل كل 

  موجود حادث وإن كان يفيد حكما واحدا ألشخاص متعددة 
اد من قولنا ما دخله الصدق والكذب أن اللغة ال حترم أن يقال للمتكلم وأجاب عنه القاضي عبد اجلبار بأن قال املر

  به صدقت أو كذبت 
  وهو أيضا غري صحيح 

  فإن حاصله يرجع إىل التصديق والتكذيب وهو غري الصدق والكذب يف نفس اخلرب 
  وأجاب عنه أبو عبد اهللا البصري بأنه كذب ألنه يفيد إضافة الصدق إليهما معا وهو احلق 

إن كان كما ذكر غري أنه إذا كان كاذبا فال يدخله الصدق وقد قيل اخلرب ما يدخله الصدق والكذب واحلق يف و
  اجلواب أن يقال حاصل هذا وإن كانت صورته صورة خرب واحد يرجع إىل خربين 

  أحدمها صادق وهو إضافة الصدق إىل حممد والثاين كاذب وهو إضافته إىل مسيلمة 
  اين فال خيلو اخلرب فيه إما أن يكون مطابقا للمخرب عنه أو غري مطابق وأما اإللزام الث

  فإن كان األول فهو صدق وإن كان الثاين فهو كذب الستحالة اجلمع بني املتناقضني يف السلب أو اإلجياب 
تعريف اخلرب بل وأما اإلشكال الثاين فقد أجاب عنه القاضي عبد اجلبار بأن اخلرب معلوم لنا وما ذكرناه مل نقصد به 

فصله ومتييزه عن غريه فإذا عرفنا الصدق والكذب باخلرب فال يكون دورا وهو غري صحيح ألنه إذا كان متييز اخلرب 
  عن غريه إمنا يكون بالنظر إىل الصدق والكذب 

دور فتمييز الصدق والكذب باخلرب يوجب توقف كل واحد من األمرين يف متييزه عن غريه على اآلخر وهو عني ال
بل لو قيل إن الصدق والكذب وإن كان داخال يف حد اخلرب ومميزا له فال نسلم أن الصدق والكذب مفتقر يف 

  معرفته إىل اخلرب بل الصدق والكذب معلوم لنا بالضرورة لكان أوىل 
فيه  وأما اإلشكال الثالث فقد قيل يف جوابه إن احملدود إمنا هو جنس اخلرب وهو قابل لدخول الصدق والكذب

كاجتماع السواد والبياض يف جنس اللون وهو غري صحيح فإن احلد وإن كان جلنس اخلرب فال بد وأن يكون احلد 
  موجودا يف كل واحد من آحاد األخبار وإال لزم منه وجود اخلرب دون حد اخلرب وهو ممتنع 

  وال خيفى أن آحاد األخبار الشخصية مما ال جيتمع فيه الصدق والكذب 
  وإن كانت ظاهرة يف اجلمع املطلق غري أن املراد هبا الترديد بني القسمني جتوزا ) الواو (  ذلك أن واحلق يف

  وأما اإلشكال الرابع فقد قيل يف جوابه مثل جواب اإلشكال الذي قبله 
  وقد عرف ما فيه 

شكاالت الواردة على ومن الناس من قال اخلرب ما دخله الصدق أو الكذب ويرد عليه اإلشكاالن األوالن من اإل
  احلد األول دون األخريين 

  وقد عرف ما فيهما 
  ويرد عليه إشكال آخر خاص به وهو أن احلد معروف 



  للترديد وهو مناف للتعريف ) أو ( للمحدود وحرف 
ذ يف وميكن أن يقال يف جوابه إن احلكم بقبول اخلرب ألحد هذين األمرين من غري تعيني جازم ال تردد فيه وهو املأخو

  التحديد 
  وإمنا التردد يف اتصافه بأحدمها عينا وهو غري داخل يف احلد 

ومنهم من قال هو ما يدخله التصديق والتكذيب وقيل ما يدخله التصديق أو التكذيب ويرد عليهما تعريف اخلرب 
  بالتصديق والتكذيب املتوقف على معرفة الصدق والكذب املتوقف على معرفة اخلرب والترديد 

  د عرف ما يف كل واحد منهما وق
  وقال أبو احلسني البصري اخلرب كالم يفيد بنفسه إضافة أمر إىل أمر نفيا أو إثباتا 

عن األمر فإنه يستدعي كون الفعل املأمور به واجبا لكن ال بنفسه بل بواسطة ما استدعاه ) بنفسه ( واحترز بقوله 
منتقض بالنسب التقييدية كقول القائل حيوان ناطق فإنه أفاد األمر بنفسه من طلب الفعل الصادر من احلكم وهو 

  بنفسه إثبات النطق للحيوان وليس خبرب 
  فإن قال إن ذلك ليس بكالم وحنن فقد قيدنا احلد بالكالم 

  قلنا هذا منه ال يصح فإن حد الكالم مبا انتظم من احلروف املسموعة املميزة من غري اعتبار قيد آخر 
  االعتبار متحقق فيما حنن فيه فكان على أصله كالما  وحد الكالم هبذا

واملختار فيه أن يقال اخلرب عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إىل معلوم أو سلبها على وجه حيسن 
  السكوت عليه من غري حاجة إىل متام مع قصد املتكلم به الداللة على النسبة أو سلبها 

  كاجلنس للخرب وغريه من أقسام الكالم وميكن فهو ) اللفظ ( أما قولنا 

  أن حيترز به عن اخلرب اجملازي مما ذكرناه أوال 
  احتراز عن اللفظ املهمل ) الدال ( وقولنا 
  احتراز عن اللفظ الدال جبهة املالزمة ) بالوضع ( وقولنا 
  سبة احتراز عن أمساء األعالم وعن كل ما ليس له داللة على ن) على نسبة ( وقولنا 
  حىت يدخل فيه املوجود واملعدوم ) معلوم إىل معلوم ( وقولنا 
  حىت يعم ما مثل قولنا زيد يف الدار ليس يف الدار ) سلبا أو إجيابا ( وقولنا 
  احتراز عن اللفظ الدال على النسب التقييدية ) حيسن السكوت عليه من غري حاجة إىل متام ( وقولنا 
احتراز عن صيغة اخلرب إذا وردت وال تكون خربا ) الداللة على النسبة أو سلبها مع قصد املتكلم به ( وقولنا 

)  ٥( } واجلروح قصاص { كالواردة على لسان النائم والساهي واحلاكي هلا أو لقصد األمر جمازا كقوله تعاىل 
البقرة )  ٢( } صن واملطلقات يترب{ )  ٢٣٣البقرة )  ٢( } والوالدات يرضعن أوالدهن { وقوله )  ٤٥املائدة 
وحنوه حيث إنه مل يقصد هبا الداللة على النسبة وال )  ٩٧آل عمران )  ٣( } ومن دخله كان آمنا { )  ٢٢٨
  سلبها 

  وإذا عرف معىن اخلرب فهو ينقسم ثالث قسم 
طابق فإن القسمة األوىل إن اخلرب ينقسم إىل صادق وكاذب ألنه ال خيلو إما أن يكون مطابقا للمخرب به أو غري م

  كان األول فهو الصادق وإن كان الثاين فهو 



  الكاذب 
  وقال اجلاحظ اخلرب ينقسم ثالثة أقسام صادق وكاذب وما ليس بصادق وال كاذب 

  وقد احتج على ذلك بالنص واملعقول 
سبأ )  ٢٤( } افترى على اهللا كذبا أم به جنة { أما النص فحكاية القرآن عن الكفار قوهلم عن النيب عليه السالم 

حصروا دعواه النبوة يف الكذب واجلنة وليس إخباره بالنبوة حالة جنونه كذبا ألهنم جعلوها يف مقابلة الكذب )  ٨
  وال صدقا ألهنم مل يعتقدوا صدقه على كل تقدير 

  لمخرب فإخباره حالة جنة ليس بصدق وال كذب وأما املعقول فمن وجهني األول أنه ليس الصادق هو اخلرب املطابق ل
فإن من أخرب بأن زيدا يف الدار على اعتقاد أنه ليس فيها وكان فيها فإنه ال يوصف بكونه صادقا وال يستحق املدح 

  على ذلك وإن كان خربه مطابقا للمخرب وال يوصف بكونه كاذبا ملطابقة خربه للمخرب 
م منه الكذب يف كالم اهللا تعاىل وكذلك ليس الكذب هو عدم مطابقة اخلرب للمخرب لوجهني األول أنه كان يلز

  بتخصيص عموم خربه وتقييد مطلقه لعدم املطابقة وهو حمال 
الثاين أنه لو أخرب خمرب أن زيدا يف الدار على اعتقاد كونه فيها ومل يكن فيها فإنه ال يوصف بكونه كاذبا وال يستحق 

  الذم على ذلك 
  وال يوصف بكونه صادقا لعدم مطابقة اخلرب للمخرب 

  وإمنا الصادق ما طابق املخرب مع اعتقاد املخرب أنه كذلك 
والكذب ما مل يطابق املخرب مع اعتقاده أنه كذلك الثاين أنه إذا جاز أن يفرض يف االعتقاد واسطة بني كونه علما أو 

الصادق  جهال ال يوصف بكونه علما وال جهال مركبا كاعتقاد العامي املقلد وجود اإلله تعاىل جاز أن يفرض بني
  والكاذب خرب ليس بصادق وال كاذب 

  واجلواب عن اآلية أهنم إمنا حصروا أمره بني الكذب واجلنة ألن قصد 

الداللة به على مدلوله شرط يف كونه خربا واجملنون ليس له قصد صحيح فصار كالنائم والساهي إذا صدرت منه 
بق إال أن يكون كاذبا أو ال يكون ما أتى به خربا وإن صيغة اخلرب فإنه ال يكون خربا وحيث مل يعتقدوا صدقه مل ي

  كانت صورته صورة اخلرب أما أن يكون خربا وليس صادقا فيه وال كاذبا فال 
وعن الوجه األول من املعقول أنا ال نسلم أن من أخرب عن كون زيد يف الدار على اعتقاد أنه ليس فيها وهو فيها أن 

  يستحق املدح على الصدق خربه ال يكون صادقا وإن كان ال 
وكذلك ال نسلم أن من أخرب بأن زيدا يف الدار على اعتقاد كونه فيها ومل يكن فيها أنه ليس كاذبا وإن كان ال 

  يستحق الذم على كذبه 
  ألن املدح والذم ليس على نفس الصدق والكذب ال غري بل على الصدق مع قصده والكذب مع قصده 

الكافر الذي علم منه اعتقاد بطالن رسالة حممد عليه السالم صادق بإخباره بنبوة حممد  وهلذا فإن األمة حاكمة بأن
ملا كان خربه مطابقا للمخرب وإن مل يكن معتقدا لذلك وال قاصدا للصدق وحاكمة بكذبه يف إخباره أنه ليس برسول 

  وإن كان معتقدا ملا أخرب به ملا كان خربه غري مطابق للمخرب 
م خرب القرآن وتقييد مطلقه فإمنا مل يكن كذبا وإن مل يكن اخلرب حمموال على ظاهره من العموم وأما ختصيص عمو

واإلطالق ألنه مصروف عن حقيقته إىل جمازه وصرف اللفظ عن أحد مدلوليه إىل اآلخر ال يكون كذبا وسواء كان 
  ذلك اللفظ من قبيل األلفاظ املشتركة أو اجملازية 



ظ مشترك وأراد به بعض مدلوالته دون البعض كما لو قال رأيت عينا وأراد به العني اجلارية وهلذا فإن من أخرب بلف
  دون الباصرة وبالعكس فإنه ال يعد كاذبا 

وكذلك من أخرب بلفظ هو حقيقة يف شيء وجماز يف شيء وأراد جهة اجملاز دون احلقيقة فإنه ال يعد كاذبا وذلك 
  مل اجملازي دون احلقيقي وهو اإلنسان كما لو قال رأيت أسدا وأراد به احمل

  وعن الوجه الثاين أنه ال يلزم من انقسام 
االعتقاد إىل علم وجهل مركب وحالة متوسطة ليست علما وال جهال مركبا انقسام اخلرب إىل صدق وكذب وما 

  ليس بصدق وال كذب إذ هو قياس متثيلي من غري جامع 
  ولو كان ذلك 

  أيضا يلزم من ذلك أن يكون بني النفي واإلثبات واسطة وهو حمال كافيا لوجب أن يقال إنه 
وباجلملة فالنزاع يف هذه املسألة لفظي حيث إن أحد اخلصمني يطلق اسم الصدق والكذب على ما ال يطلقه اآلخر 

  إال بشرط زائد 
  صدقه وال كذبه القسمة الثانية إن اخلرب ينقسم إىل ما يعلم صدقه وإىل ما يعلم كذبه وإىل ما ال يعلم 

  فأما ما يعلم صدقه فمنه ما يعلم صدقه مبجرد اخلرب كخرب التواتر وما 

يعلم صدقه ال بنفس اخلرب بل بدليل يدل على كونه صادقا كخرب اهللا وخرب الرسول فيما خيرب به عن اهللا تعاىل وخرب 
ادق وخرب من وافق خربه خرب الصادق أو أهل اإلمجاع وخرب من أخرب اهللا تعاىل عنه أو رسوله أو أهل اإلمجاع أنه ص

  دليل العقل وأما ما وراء ذلك مما ادعي أنه معلوم الصدق ففيه اختالف وتفصيل يأيت ذكره يف أخبار اآلحاد 
وأما ما يعلم كذبه فما كان خمالفا لضرورة العقل أو النظر أو احلس أو أخبار التواتر أو النص القاطع أو اإلمجاع 

ح اجلمع الذين ال يتصور تواطؤهم على الكذب بتكذيبه ومن ذلك قول من مل يكذب قط فيما القاطع أو ما صر
أخرب به أنا كاذب فخربه ذلك كاذب ألن املخرب عنه ليس هو نفس هذا اخلرب ألن اخلرب جيب أن يكون غري املخرب 

  السالفة  عنه وال ما مل يوجد من أخباره فإهنا ال توصف بصدق وال كذب فلم يبق غري األخبار
  وقد كان صادقا فيها فخربه عنها بأنه كاذب فيها يكون كذبا 

  وقد اختلف يف أخبار قيل إهنا معلومة الكذب وسيأيت الكالم فيها بعد هذا يف أخبار اآلحاد 
وأما ما ال يعلم صدقه وال كذبه فمنه ما يظن صدقه ككثري من األخبار الواردة يف أحكام الشرائع والعادات ممن هو 
مشهور بالعدالة والصدق ومنه ما يظن كذبه كخرب من اشتهر بالكذب ومنه ما هو غري مظنون الصدق وال الكذب 
بل مشكوك فيه كخرب من مل يعلم حاله ومل يشتهر أمره بصدق وال كذب فإن قيل كل خرب مل يقم الدليل على صدقه 

ب دليل يدل عليه وهلذا فإن املتحدي بالنبوة إذا مل قطعا فهو كاذب ألنه لو كان صادقا ملا أخالنا اهللا تعاىل عن نص
  تظهر على يده معجزة تدل على صدقه فإنا نقطع بكذبه 

قلنا جوابه من ثالثة أوجه األول ال نسلم امتناع اخللو من نصب دليل يدل على صدقه بتقدير أن يكون صادقا يف 
  نفس األمر 

  أو األصلح وقد أبطلناه يف علم الكالم ومن أوجب ذلك فإمنا بناه على وجوب رعاية الصالح 



  الثاين أنه مقابل مبثله وهو أن يقال ولو كان كاذبا ملا أخالنا اهللا تعاىل عن نصب دليل يدل على كذبه 
الثالث أنه يلزم مما ذكروه أن يقطع بكذب كل شاهد مل يقم الدليل القاطع على صدقه وكفر كل مسلم وفسقه إذا 

  ميانه وعدالته وهو حمال مل يقم دليل قاطع على إ
وأما املتحدي بالرسالة إذا مل تظهر املعجزة الدالة على صدقه إمنا قطعنا بكذبه بالنظر إىل العادة ال بالنظر إىل العقل 
وذلك ألن الرسالة عن اهللا تعاىل على خالف العادة والعادة تقضي بكذب من يدعي ما خيالف العادة من غري دليل 

  األخبار عن األمور احملسوسة ألنه غري خمالف للعادة وال كذلك الصدق يف 
  القسمة الثالثة إن اخلرب ينقسم إىل متواتر وآحاد 

وملا كان النظر يف كل واحد من هذين القسمني هو املقصود األعظم من هذا النوع وجب رسم الباب الثاين يف 
  املتواتر والباب الثالث يف اآلحاد 

  ويشتمل على مقدمة ومسائل 
  ا املقدمة ففي بيان معىن التواتر واملتواتر أم

  أما التواتر يف اللغة فعبارة عن تتابع أشياء واحدا بعد واحد بينهما مهلة 
  أي واحدا بعد واحد مبهلة )  ٤٤املؤمنون )  ٢٣( } مث أرسلنا رسلنا تترى { ومنه قوله تعاىل 

عن خرب مجاعة بلغوا يف الكثرة إىل حيث حصل العلم وأما يف اصطالح األصوليني فقد قال بعض أصحابنا إنه عبارة 
  بقوهلم 

  وهو غلط فإن ما ذكره إمنا هو حد اخلرب املتواتر ال حد نفس التواتر وفرق بني التواتر واملتواتر 
  وإمنا التواتر يف اصطالح املتشرعة عبارة عن تتابع اخلرب عن مجاعة مفيد للعلم مبخربه 

صحابنا أيضا إنه اخلرب املفيد للعلم اليقيين مبخربه وهو غري مانع لدخول خرب الواحد وأما املتواتر فقد قال بعض أ
  الصادق فيه 

  فإن أحدمها كاف عن اآلخر ) العلم اليقيين ( كيف وفيه زيادة ال حاجة إليها وهي قوله 
  واحلق أن املتواتر يف اصطالح املتشرعة عبارة عن خرب مجاعة مفيد بنفسه للعلم مبخربه 

  باب الثاين يف املتواتر ال

أما حقيقة اخلرب فاعلم أوال أن اسم اخلرب قد يطلق على اإلشارات احلالية والدالئل املعنوية كما يف قوهلم عيناك 
  ختربين بكذا والغراب خيرب بكذا 

از يف ومنه قول الشاعر وكم لظالم الليل عندك من يد خترب أن املانوية تكذب وقد يطلق على قول خمصوص لكنه جم
األول وحقيقة يف الثاين بدليل تبادره إىل الفهم من إطالق لفظ اخلرب والغالب إمنا هو اشتهار استعمال اللفظ يف 

  حقيقته دون جمازه 
  مث القول املخصوص قد يطلق على الصيغة كقول القائل قام زيد وقعد عمرو 

ناه يف الكالميات واألشبه أنه يف اللغة حقيقة يف وقد يطلق على املعىن القائم بالنفس املعرب عنه بالصيغة كما قرر
  الصيغة لتبادرها إىل الفهم من إطالق لفظ اخلرب وإذا عرف مسمى اخلرب حقيقة فما حده 



احتراز عن ) مفيد للعلم ( احتراز عن خرب الواحد وقولنا ) مجاعة ( كاجلنس للمتواتر واآلحاد وقولنا ) خرب ( فقولنا 
احتراز عن خرب مجاعة وافق دليل العقل أو دل قول ) بنفسه ( علم فإنه ال يكون متواترا وقولنا خرب مجاعة ال يفيد ال

فإنه ال ) مبخربه ( احتراز عن خرب مجاعة أفاد العلم خبربهم ال ) مبخربه ( الصادق على صدقهم كما سبق وقولنا 
  يسمى متواترا 

  تعلقة خبرب التواتر وهي ست مسائل وإذ أتينا على بيان املقدمة فال بد من ذكر املسائل امل

  املسألة األوىل اتفق الكل على أن خرب التواتر مفيد للعلم

مبخربه خالفا للسمنية والربامهة يف قوهلم ال علم يف غري الضروريات إال باحلواس دون األخبار وغريها ودليل ذلك 
  ما جيده كل عاقل من نفسه من العلم الضروري بالبالد 

مم السالفة والقرون اخلالية وامللوك واألنبياء واألئمة والفضالء املشهورين والوقائع اجلارية بني السلف النائية واأل
  املاضني مبا يرد علينا من األخبار حسب وجداننا كالعلم باحملسوسات عند إدراكنا هلا باحلواس 

  ومن أنكر ذلك فقد سقطت مكاملته وظهر جنونه أو جماحدته 
وه فرع تصور اجتماع اخللق الكثري واجلم الغفري على اإلخبار خبرب واحد وذلك غري مسلم مع فإن قيل ما ذكرمت

اختالفهم يف األمزجة واآلراء واألغراض وقصد الصدق والكذب كما ال يتصور اتفاق أهل بلد من البالد على 
  حب طعام واحد معني وحب اخلري أو الشر 
إلخبار بشيء واحد إال أن كل واحد منهم جيوز أن يكون كاذبا يف خربه وإن سلمنا تصور اتفاق اخللق الكثري على ا

  بتقدير انفراده كما جيوز عليه الصدق 
  فلو امتنع ذلك عليه حالة االجتماع النقلب اجلائز ممتنعا وهو حمال وإذا جاز ذلك على كل واحد واحد 

  ن يكون كاذبا ال يكون العلم مبا خيرب به واقعا واجلملة ال خترج عن اآلحاد كان خرب اجلملة جائز الكذب وما جيوز أ
وإن سلمنا أنه ال يلزم أن ما ثبت لآلحاد يكون ثابتا للجملة غري أن القول حبصول العلم خبرب التواتر يلزم منه أمر 

  ممتنع فيمتنع وبيانه من ستة أوجه 
قيض خربهم كما لو أخرب األولون بأن زيدا األول أنه لو جاز أن خترب مجاعة مبا يفيد العلم جلاز على مثلهم اخلرب بن

كان يف وقت كذا ميتا ونقل اآلخرون حياته يف ذلك الوقت بعينه فإن حصل العلم باخلربين لزم اجتماع العلم 
الضروري مبوته وحياته يف وقت واحد معني وهو حمال وإن حصل العلم بأحد اخلربين دون اآلخر فال أولوية مع 

  الكمية والكيفية  فرض تساوي املخربين يف
الثاين أنه لو حصل العلم خبرب اجلماعة الكثرية حلصل العلم مبا ينقله اليهود عن موسى والنصارى عن عيسى من 

  األمور املكذبة لرسالة نبينا 

  اليت دلت املعجزة القاطعة على صدقه فيها ووجوب علمنا هبا واجتماع علمني متناقضني حمال 
الضروري خبرب التواتر ملا خالف يف نبوة نبينا أحد ألن ما علم بالضرورة ال خيالف وحيث الثالث أنه لو حصل العلم 

  وقع اخلالف يف ذلك من اخللق الكثري علمنا أن خرب التواتر ال يفيد العلم 
وجود الرابع أنه لو كان العلم الضروري حاصال خبرب التواتر ملا وقع التفاوت بني علمنا مبا أخرب به أهل التواتر من 

بعض امللوك وعلمنا بأنه ال واسطة بني النفي واإلثبات واستحالة اجتماع الضدين وأن اجلسم الواحد ال يكون يف 



  آن واحد يف مكانني ألن الضروريات ال ختتلف وال خيفى وجه االختالف يف سكون النفس إليهما 
ال يزيد على االعتقاد اجلازم بأن ما شاهدناه اخلامس هو أن ما حيصل من االعتقاد اجلازم مبا خيرب به أهل التواتر 

باألمس من وجود األفالك الدائرة والكواكب السيارة واجلبال الشاخمة أنه الذي نشاهده اليوم مع جواز أن يكون 
اهللا تعاىل قد أعدم ذلك وما نشاهده اآلن قد خلقه اهللا تعاىل على مثاله فإذا مل يكن هذا يقينيا فما ال يزيد عليه يف 

  اجلزم واالعتقاد أيضا ال يكون يقينيا 
  السادس أنه لو كان العلم الضروري حاصال من خرب التواتر ملا خالفناكم فيه ألن الضروري ال خيالف 

  واجلواب من جهة اإلمجال والتفصيل 
األول  أما اإلمجال فهو أن ما ذكروه تشكيك على ما علم بالضرورة فال يكون مقبوال وأما التفصيل فأما السؤال

  فجوابه مبا سبق يف بيان تصور اإلمجاع فيما تقدم 
  وأما السؤال الثاين فألنه ال يلزم أن ما كان ثابتا آلحاد اجلملة وجائزا عليها 

  أن يكون ثابتا للجملة وجائزا عليها 
  وهلذا فإنه ما من واحد من معلومات اهللا إال وهو متناه ومجلة معلوماته غري متناهية 

  حد من آحاد اجلملة فإنه جزء من اجلملة واجلملة ليست جزءا من اجلملة وكذلك كل وا
  وكذلك كل لبنة أو خشبة داخلة يف مسمى الدار وهي جزء منها وليست دارا واجملتمع من الكل دار 

  وكذلك العشرة مركبة من مخسة ومخسة وكل واحدة من اخلمستني ليست عشرة واجملموع منهما عشرة وحنوه 
روه يف السؤال الثالث من اإللزام األول فهو فرض حمال فإنه مهما أخرب مجع مبا حيصل منه العلم باملخرب وأما ما ذك

  فيمتنع إخبار مثلهم يف الكمية والكيفية وقرائن األحوال مبا يناقض ذلك 
تر وليس كذلك وأما اإللزام الثاين فإمنا يصح أن لو قلنا إن العلم حيصل من خرب كل مجاعة وإن خرب كل مجاعة توا
  وإمنا دعوانا أن العلم قد حيصل من خرب اجلماعة وال يلزم أن يكون خرب كل مجاعة حمصال للعلم 

وأما اإللزام الثالث فغري صحيح ألن التواتر إمنا يفيد العلم يف اإلخبار عن احملسوسات واملشاهدات والنبوة حكم 
تواتر جيب حصول العلم مبخربه مطلقا لكل أحد لتفاوت فلذلك مل يثبت خبرب التواتر كيف وإنا ال ندعي أن كل 

الناس يف السماع وقوة الفهم واالطالع على القرائن املقترنة باألخبار املفيدة للعلم فمخالفة من خيالف غري قادحة 
  فيما ندعيه من حصول العلم به لبعض الناس 

ل من العلم خبرب التواتر من األمور البديهية وليس وأما اإللزام الرابع واخلامس فإمنا يصح أن لو ادعينا أن ما حيص
  كذلك بل إمنا ندعي العلم العادي 

  وعلى هذا فال خيرج عن كونه علما بتقاصره عن العلوم البديهية وال مبساواته ملا قيل من العلوم العادية 
  وأما اإللزام السادس فحاصله يرجع إىل املكابرة واجملاحدة وذلك 

  دة يف خلق ال يتصور عليهم التواطؤ على اخلطإ غري متصور يف العا
مث لو كان اخلالف مما مينع من كونه علما ضروريا لكان خالف السوفسطائية يف حصول العلم باحملسوسات مما 

  خيرجه عن كونه علما ضروريا وهو خالف مذهب السمنية 
  لنا يف خالفهم لنا يف املتواترات وما هو اعتذارهم يف خالف السوفسطائية يف العلم باحملسوسات يكون عذرا 



  املسألة الثانية اتفق اجلمهور من الفقهاء

  واملتكلمني من األشاعرة واملعتزلة على أن العلم احلاصل عن خرب التواتر ضروري 
  وقال الكعيب وأبو احلسني البصري من املعتزلة والدقاق من أصحاب الشافعي أنه نظري 

نه ال حيتاج يف حصوله إىل الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة وقال الغزايل إنه ضروري مبعىن أ
حاضرة يف الذهن وليس ضروريا مبعىن أنه حاصل من غري واسطة كقولنا القدمي ال يكون حمدثا واملوجود ال يكون 

م ال جيمعهم معدوما فإنه ال بد فيه من حصول مقدمتني يف النفس إحدامها أن هؤالء مع كثرهتم واختالف أحواهل
  على الكذب جامع 

الثانية أهنم قد اتفقوا على اإلخبار عن الواقعة ولكنه ال يفتقر إىل ترتيب املقدمتني بلفظ منظوم وال إىل الشعور 
  بتوسطهما وإفضائهما إليه 

  ومنهم من توقف يف ذلك كالشريف املرتضى من الشيعة 

  والتنبيه على ما فيها مث نذكر بعد ذلك ما هو املختار  وإذ أتينا على تفصيل املذاهب فال بد من ذكر حججها
أما حجج القائلني بالضرورة فأوهلا وهي األقوى أنه لو كان حصول العلم خبرب التواتر بطريق االستدالل والنظر ملا 

  وقع ذلك ملن ليس له أهلية النظر واالستدالل كالصبيان والعوام وهو واقع هلم ال حمالة 
ال نسلم أن الصبيان والعوام الذين حيصل هلم العلم خبرب التواتر ليس هلم أهلية النظر يف مثل هذا ولقائل أن يقول 

  العلم وإن مل يكونوا من أهل النظر فيما عداه من املسائل الغامضة كحدوث العامل ووجود الصانع وحنوه 
فيا وإىل ما مقدماته املفضية إليه نظرية وذلك ألن العلم النظري منقسم إىل ما مقدماته املفضية إليه نظرية فيكون خ

فيكون خفيا وإىل ما مقدماته املفضية إليه ضرورية غري نظرية وعند ذلك فال ميتنع أن يكون العلم خبرب التواتر من 
  القبيل الثاين دون األول 

بالضرورة للصبيان وعلى هذا فال ميتنع أن يكون العلم بأحوال املخربين اليت يتوقف عليها العلم مبخربهم حاصلة 
  والعوام ويكون العلم بالنتيجة الالزمة عنها ضروريا 

وإمنا تتم احلجة املذكورة أن لو بني أن العلم مبخربهم من قبيل ما مقدماته نظرية ال ضرورية وذلك مما ال سبيل إىل 
  بيانه 

ة عند خرب التواتر هبا مع أنه ال جيد احلجة الثانية أن كل عاقل جيد من نفسه العلم بوجود مكة وبغداد والبالد النائي
  من نفسه سابقة فكر وال نظر فيما يناسبه من العلوم املتقدمة عليه وال يف ترتيبها املفضي إليه 

  ولو كان نظريا ملا كان كذلك 
ال ولقائل أن يقول إمنا حيتاج ذلك إىل الفكر والنظر يف املقدمات وترتيبها إن لو مل يكن العلم بتلك األمور حاص

  بالضرورة على ما بيناه يف إبطال احلجة األوىل 
  وأما إذا كان حاصال بالضرورة فال 

  احلجة الثالثة أن العلم خبرب التواتر ال ينتفي بالشبهة وهذه هي أمارة الضرورة 
  ولقائل أن يقول املنفي بالشبهة العلم النظري الذي مقدماته نظرية أو الذي مقدماته ضرورية 

  لثاين ممنوع األول مسلم وا



  احلجة الرابعة أنه لو كان نظريا ألمكن اإلضراب عنه كما يف سائر النظريات 
  وحيث مل ميكن ذلك دل على كونه ضروريا 

  ولقائل أن يقول الذي ميكن اإلضراب عنه من العلوم النظرية إمنا هو العلم املفتقر إىل املقدمات النظرية 
  ة فال وأما ما لزمه من مقدمات حاصلة بالضرور

احلجة اخلامسة أنه لو كان نظريا لوقع اخلالف فيه بني العقالء وحيث مل يقع إال من معاند كما سبق كان ضروريا 
  كالعلم باحملسات وحنوه 

  ولقائل أن يقول تسويغ اخلالف عقال إمنا يكون يف العلوم النظرية اليت مقدماهتا نظرية 
  وأما مقدماهتا ضرورية فال كما يف احملسات 

وأما حجج القائلني بالنظر فأوهلا وهي ما استدل هبا أبو احلسني البصري أن قال االستدالل ترتيب علوم يتوصل هبا 
  إىل علم آخر فكلما وقف وجوده عل ترتيب فهو نظري والعلم الواقع خبرب التواتر كذلك فكان نظريا 

بل عن أمر حمسوس ال لبس فيه وأنه ال داعي له إىل وذلك ألنا إمنا نعلم ذلك إذا علمنا أن املخرب مل خيرب عن رواية 
  الكذب فيعلم أنه ال يكون كذبا 

  وإذا مل يكن كذبا تعني كونه صدقا 
  ومهما اختل شيء من هذه األمور مل نعلم صحة اخلرب وال معىن لكونه نظريا سوى ذلك 

  ن فيه ولقائل أن يقول سلمنا أن النظر عبارة عما ذكر لكن ال نسلم حتققه فيما حن
وما املانع أن يكون اتفاقهم على الكذب ال لغرض مع كونه مقدورا هلم فإن قال بأن العادة حتيل اتفاق اجلمع الكثري 

  على الكذب ال لغرض ومقصود 
قلنا والعادة أيضا حتيل اتفاقهم على الصدق ال لغرض ومقصود فلم قلت بعدم الغرض يف الصدق دون الكذب وإذا 

  لصدق أوىل من الكذب مل يكن غرض فليس ا
  فإن قلنا الغرض يف الصدق كونه صدقا لكونه حسنا وال كذلك 

  الكذب لكونه قبيحا فهو مبين على التحسني والتقبيح العقلي وقد أبطلناه 
فإن قال املراد إمنا هو التحسني والتقبيح العريف دون العقلي وال شك أن أهل العرف يعدون الكذب قبيحا والصدق 

  حسنا 
  التحسني والتقبيح العريف راجع إىل موافقة الغرض وخمالفته  قلنا

وعلى هذا فلعل الكذب من حيث هو كذب فيما أخربوا به موافق ألغراضهم دون الصدق فكان حسنا كما يف 
اتفاقهم على الصدق يف بعض ما أخربوا به سلمنا أهنم ال جيمعون على الكذب إال لغرض ولكن ما املانع منه فإنا قد 

اجلمع الكثري متفقني على وضع األحاديث واألخبار حلكمة عائدة إليهم وذلك كأهل مدينة أو جيش عظيم  جند
اتفقوا على وضع خرب ال أصل له إما لدفع مفسدة عنهم ال سبيل إىل دفعها إال به وإما جللب مصلحة ال حتصل إال 

  به 
  عامة الشائعة الواقعة يف املعتاد كذلك وهذا مما يغلب مثله يف كل عصر وزمان حىت إن أكثر األخبار ال

  فإن قال بأن ذلك وإن كان واقعا إال أن العادة حتيل دوامه وتوجب انكشافه عن قرب من الزمان 
قلنا فإذا آل األمر إىل التمسك بالعادة يف استحالة اتفاقهم على الكذب دائما فما املانع أن يقال بأن العادة موجبة 

ا مجعا كثريا وحصول العلم خبربهم وليس القول بأن العادة حتيل اتفاقهم على الكذب لصدق املخربين إذا كانو



ويلزم من ذلك الصدق أوىل من أن يقال العادة توجب اتفاقهم على الصدق ويلزم من ذلك امتناع اتفاقهم على 
  الكذب وعند ذلك فيخرج العلم خبرب التواتر عن كونه نظريا 

لم خبرب التواتر من حصول العلم بامتناع الكذب على املخربين ولكن ال نسلم أن سلمنا أنه ال بد يف حصول الع
ذلك يكون كافيا يف كون العلم احلاصل من التواتر نظريا إال أن يكون العلم باملقدمات قد علم معه أهنا مرتبطة 

  حنن فيه كما ذهب إليه الغزايل بالعلم احلاصل خبرب التواتر وأهنا الواسطة املفضية إليه وذلك غري مسلم الوجود فيما 

احلجة الثانية أنه لو كان العلم خبرب التواتر ضروريا لنا لكنا عاملني بذلك العلم على ما هو عليه كما يف سائر العلوم 
  الضرورية 

  وذلك ألن حصول علم لإلنسان وهو ال يشعر به حمال 
  لك فإذا كان ذلك العلم ضروريا وجب أن يعلم كونه ضروريا وليس كذ

ولقائل أن يقول ال نسلم أنه إذا كان ضروريا ال بد وأن يعلم أنه ضروري بل جاز أن يكون أصل العلم باملخرب 
  بالضرورة والعلم بصفته وهي الضرورة غري ضروري 

كيف وأنه معارض بأنه لو كان نظريا لعلمناه على صفته نظريا على ما قرروه وليس كذلك وليس أحد األمرين أوىل 
  خر من اآل

  احلجة الثالثة أنه لو كان العلم خبرب التواتر ضروريا ملا اختلف العقالء فيه كما يف غريه من الضروريات 
ولقائل أن يقول االختالف فيه ال يدل على أنه غري ضروري وإال كان خالف السوفسطانية يف حصول العلم 

ني هاهنا بل ولكان خالف السمنية يف بالضروريات مانعا من كوهنا ضرورية وليس كذلك باالتفاق من اخلصم
  حصول أصل العلم خبرب التواتر مانعا منه وليس كذلك 

احلجة الرابعة أن خرب التواتر ال يزيد يف القوة على خرب اهللا تعاىل وخرب رسوله بل هو مماثل أو أدىن والعلم خبرب اهللا 
  دىن أوىل ورسوله غري حاصل بالضرورة بل باالستدالل فما هو مثله كذلك واأل

  ولقائل أن يقول حاصل ما ذكر راجع إىل التمثيل وهو غري مفيد لليقني كما عرفناه يف مواضعه 
كيف وإن العلم خبرب التواتر من حيث هو علم وإن كان ال يقع التفاوت بينه وبني العلم احلاصل من خرب اهللا 

ا كالعلم بأن ال واسطة بني النفي واإلثبات والرسول فكذلك ال تفاوت بني العلوم الضرورية املتفق على ضروريته
والعلم بأن الواحد أقل من االثنني وحنوه وبني العلم احلاصل خبرب اهللا وخرب رسوله من حيث إن كل واحد منهما 

  علم 
  ومع ذلك ما لزم من كون العلوم الضرورية ضرورية أن يكون العلم احلاصل من خرب اهللا 

  خرب اهللا ورسوله غري ضروري أن تكون العلوم الضرورية غري ضرورية وخرب رسوله ضروريا وال من كون 
وإذا عرف ضعف املأخذ من اجلانبني وتفاوت الكالم بني الطرفني فقد ظهر أن الواجب إمنا هو الوقف عن اجلزم 

  بأحد األمرين 

  املسألة الثالثة اتفقت األشاعرة واملعتزلة ومجيع الفقهاء على

  العلم خالفا لبعض الناس  أن خرب التواتر ال يولد
وقد اعتمد القائلون بامتناع ذلك على مسلكني ضعيفني األول أهنم قالوا لو كان خرب التواتر مولدا للعلم فالعلم إما 



أن يكون متولدا من اخلرب األخري أو منه ومن مجلة األخبار املتقضية فإن كان األول فهو حمال وإال لتولد منه بتقدير 
  انفراده 
  ان الثاين فهو ممتنع ألن األخبار متعددة واملسبب الواحد ال يصدر عن سببني كما ال يكون خملوق بني خالقني وإن ك

ولقائل أن يقول ما املانع أن يكون متولدا عن اخلرب األخري مشروطا بتقدم ما وجد من األخبار قبله وعدمت وإن 
يئة االجتماعية وهي شيء واحد ال أنه متولد عن كل واحد كان متولدا عن اجلميع فما املانع أن يكون متولدا عن اهل

  واحد من تلك األخبار 
  وهذا مما ال مدفع له 

نعم لو قيل إن تولده من مجيع األخبار ممتنع ضرورة أن ما تقضى من األخبار معدوم وال تولد عن املعدوم كان 
  متجها 

  املسلك الثاين أهنم قالوا 
تولد أن كل ما هو طالب جلهة من اجلهات فإنه جيوز أن يتولد عنه شيء يف غري حمله قد استقر من مذهب القائلني بال

  كاالعتمادات واحلركات وما ليس كذلك ال يتولد عنه شيء يف غري حمله 
  والقول واخلرب ليس له جهة فال يتولد عنه العلم ألنه لو تولد عنه العلم لتولد يف غري حمله وهو ممتنع 

  ه مهما عرف من مذاهب وذلك مما ال اجتاه ل

اخلصوم أن إرعاب اإلنسان لغريه مما يولد فيه الوجل املولد لالصفرار بعد االمحرار وأن هتجينه له مما يولد فيه اخلجل 
  املولد لالمحرار بعد االصفرار وإن كان ما تولد عن القول املرهب واملهجن يف غري حمله 

أبكار األفكار من الدليل الدال على امتناع موجود غري اهللا تعاىل وأن  واملعتمد يف إبطال ذلك ليس إال ما حققناه يف
  كل موجود ممكن فوجوده ليس إال باهللا تعاىل فعليك باعتباره ونقله إىل هاهنا 

فإن قيل اختياركم يف املسألة املتقدمة إمنا هو الوقف عن اجلزم بكون احلاصل عن خرب التواتر ضروريا أو نظريا وما 
  اهنا من كونه خملوقا هللا تعاىل يوجب كونه اضطراريا للعبد وهو تناقض ذكرمتوه ه

كيف وإنه لو كان خملوقا هللا تعاىل ألمكن حصوله عن خرب اجلماعة املفروضني بسبب خلق اهللا تعاىل له وأمكن أن ال 
  حيصل بسبب عدم خلقه 

  مباشرة بل بالتولد عما هو مباشر بالقدرة  فلما كان ذلك واجب احلصول خبرب التواتر علم أنه غري موجود باالختيار
قلنا أما التناقض فمندفع فإنا سواء قلنا إن العلم مكتسب للعبد أو هو حاصل له ضروريا فال خيرج بذلك عن كونه 

  خملوقا هللا تعاىل على ما عرف من أصلنا 
غري أن اهللا تعاىل قد أجرى العادة  قوهلم لو كان خملوقا هللا تعاىل ألمكن أن حيصل وأن ال حيصل قلنا ذلك ممكن عقال

  خبلقه للعلم عند خرب التواتر كما أجرى العادة بالشبع عند أكل اخلبز والري عند شرب املاء وحنوه 

  املسألة الرابعة اتفق القائلون حبصول العلم عن اخلرب املتواتر

  على شروط واختلفوا يف شروط 

  منها ما يرجع إىل املستمعني فأما املتفق عليه فمنها ما يرجع إىل املخرب و
فأما ما يرجع إىل املخربين فأربعة شروط األول أن يكونوا قد انتهوا يف الكثرة إىل حد ميتنع معه تواطؤهم على 



  الكذب 
  الثاين أن يكونوا عاملني مبا أخربوا به ال ظانني 

  الثالث أن يكون علمهم مستندا إىل احلس ال إىل دليل العقل 
ي طرفا اخلرب ووسطه يف هذه الشروط ألن خرب أهل كل عصر مستقل بنفسه فكانت هذه الشروط الرابع أن يستو

  معتربة فيه 
وأما ما يرجع إىل املستمعني فأن يكون املستمع متأهال لقبول العلم مبا أخرب به غري عامل به قبل ذلك وإال كان فيه 

  حتصيل احلاصل 
نظري شرط تقدم العلم هبذه االمور على حصول العلم خبرب التواتر غري أن من زعم أن حصول العلم خبرب التواتر 

ومن زعم أنه ضروري مل يشترط سبق العلم هبذه االمور ألن العلم عنده حاصل عند خرب التواتر خبلق اهللا تعاىل فإن 
و بعضها خلق العلم له علم أن اخلرب مشتمل على هذه الشروط وإن مل خيلق له العلم علم اختالل هذه الشروط أ

فضابط العلم بتكامل هذه الشروط حصول العلم خبرب التواتر عنده ال أن ضابط حصول العلم خبرب التواتر سابقة 
  حصول العلم هبذه الشروط 

  مث اختلف هؤالء يف أقل عدد حيصل معه العلم فقال بعضهم هو مخسة 
 باإلمجاع لتحصيل غلبة الظن ولو كان ألن ما دون ذلك كاألربعة بينة شرعية جيوز للقاضي عرضها على املزكني

  العلم 

  حاصال بقول األربعة ملا كان كذلك 
  وقد قطع القاضي أبو بكر بأن األربعة عدد ناقص وتشكك يف اخلمسة 

( } وبعثنا منهم اثين عشر نقيبا { ومنهم من قال أقل ذلك اثنا عشر بعدد النقباء من بين إسرائيل على ما قال تعاىل 
{ وإمنا خصهم بذلك العدد حلصول العلم خبربهم ومنهم من قال أقله عشرون متسكا بقوله تعاىل )  ١٢ املائدة)  ٥

وإمنا خصهم بذلك حلصول العلم مبا خيربون )  ٦٥األنفال )  ٨( } إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني 
  به 

  ومنهم من قال أقل ذلك أربعون أخذا من عدد أهل اجلمعة 
 ١٥٥األعراف )  ٧( } واختار موسى قومه سبعني رجال مليقاتنا { ال أقلهم سبعون متسكا بقوله تعاىل ومنهم من ق

  وإمنا خصهم بذلك حلصول العلم مبا خيربون به ) 
  ومنهم من قال أقله ثالمثائة وثالثة عشر نظرا إىل عدد أهل بدر إمنا خصوا بذلك ليعلم ما خيربون به للمشركني 

  عدد حيصل به العلم معلوم هللا تعاىل غري معلوم لنا وهذا هو املختار  ومنهم من قال أقل
  وذلك ألنا ال جند من أنفسنا معرفة العدد الذي حصل علمنا بوجود مكة وبغداد وغري ذلك من املتواترات عنده 

فيها بعد تزايد ظننا ولو كلفنا أنفسنا معرفة ذلك عند توارد املخربين بأمر من األمور بترقب احلالة اليت يكمل علمنا 
خبرب واحد بعد واحد مل جند إليه سبيال عادة كما مل جند من أنفسنا العلم باحلالة اليت حيصل فيها كمال عقولنا بعد 

نقصها بالتدريج اخلفي لقصور القوة البشرية عن الوقوف على ذلك بل حيصل لنا العلم خبرب التواتر وإن كنا ال نقف 
علم حصول الشبع بأكل اخلبز والري بشرب املاء وإن كنا ال نقف على املقدار الذي على أقل عدد أفاده كما ن

  حصل به الشبع والري 



وما قيل من األقاويل يف ضبط عدد التواتر فهي مع اختالفها وتعارضها وعدم مناسبتها ومالئمتها للمطلوب 
هم بعينه غري مفيد للعلم بالنظر إىل مضطربة فإنه ما من عدد يفرض حصول العلم به لقوم إال وقد ميكن فرض خرب

آخرين بل ولو أخربوا بأعياهنم بواقعة أخرى مل حيصل هبا العلم ملن حصل له العلم خبربهم األول ولو كان ذلك 
العدد هو الضابط حلصول العلم ملا اختلف وإمنا وقع االختالف بسبب االختالف يف القرائن املقترنة باخلرب وقوة 

  مه وإدراكه للقرائن مساع املستمع وفه
وباجلملة فضابط التواتر ما حصل العلم عنده من أقوال املخربين ال أن العلم مضبوط بعدد خمصوص وعلى هذا فما 

  من عدد يفرض كان أربعة أو ما زاد إال وميكن أن حيصل به العلم وميكن أن ال حيصل 
  وخيتلف ذلك باختالف القرائن 

ذلك العدد فيها إمنا كان حلصول العلم خبربهم حتكم ال دليل عليه بل أمكن أن  وما ذكر يف كل صورة من أن تعيني
  يكون ألغراض أخر غري ذلك أو أن ذلك واقع حبكم االتفاق 

وعلى قولنا بأن ضابط التواتر حصول العلم عنده ميتنع االستدالل بالتواتر على من مل حيصل له العلم منه وإمنا 
  ما يرجع إىل الشرائط املعتربة املتفق عليها املرجع فيه إىل الوجدان هذا 

وأما الشروط املختلف فيها فستة األول ذهب قوم إىل أن شرط عدد التواتر أن ال حيويهم بلد وال حيصرهم عدد 
  ومذهب الباقني خالفه وهو احلق 

قعت وحادثة حدثت مع وذلك ألنه قد حيصل العلم خبرب أهل بلد من البالد بل خبرب احلجيج أو أهل اجلامع بواقعة و
  أهنم حمصورون 

الثاين ذهب قوم إىل اشتراط اختالف أنساب املخربين وأوطاهنم وأدياهنم وهو فاسد ألنا لو قدرنا أهل بلد اتفقت 
  أدياهنم وأنساهبم وأخربوا بقضية شاهدوها مل ميتنع حصول العلم خبربهم 

عدوال ألن الكفر عرضة للكذب والتحريف  الثالث ذهب بعضهم إىل أن شرط املخربين أن يكونوا مسلمني
واإلسالم والعدالة ضابط الصدق والتحقيق يف القول وهلذه العلة اختص املسلمون بداللة إمجاعهم على القطع وألنه 
لو وقع العلم بتواتر خرب الكفار لوقع العلم مبا أخرب به النصارى مع كثرة عددهم عن قتل املسيح وصلبه وما نقلوه 

  مة التثليث وهو باطل عنه من كل
  فإنا جند من أنفسنا العلم بأخبار العدد الكثري وإن كانوا كفارا كما لو أخرب أهل قسطنطينية بقتل ملكهم 

  وليس ذلك إال ألن الكثرة مانعة من التواطىء على الكذب وإن مل يكن ذلك ممتنعا فيما كان دون تلك الكثرة 
باالحتجاج به لألدلة السمعية دون األدلة العقلية كما سبق خبالف التواتر  وأما اإلمجاع فإمنا اختص علماء اإلسالم

وأما أنه مل حيصل لنا العلم مبا أخرب به النصارى من قتل املسيح وصلبه وكلمة التثليث فيجب أن يكون ذلك حماال 
الشروط قبل أو على عدم شرط من شروط التواتر وهو إما اختالل استواء طريف اخلرب ووسطه فيما ذكرناه من 

ألهنم ما مسعوا كلمة التثليث صرحيا بل مسعوا كلمة مومهة لذلك فنقلوا التثليث وجيب اعتقاد ذلك نفيا للكفر عن 
أو ألن املسيح شبه هلم )  ٧٣املائدة )  ٥( } لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة { املسيح على ما قال تعاىل 

لك وإن كان الغلط فيه غري معتاد إذا وقع يف زمان خرق العوائد وهو زمان النبوة فنقلوا قتله وصلبه وال بعد يف ذ
  وإن كان بعيدا يف غري زمانه 

  )  ١٥٧النساء )  ٤( } وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم { وجيب اعتقاد ذلك عمال بقوله تعاىل 



ليجز يف كل ما أخرب به أهل ذلك العصر عن فإن قيل فخرق العوائد جائز يف غري زمان النبوة بكرامات األولياء ف
  احملسات ووقوع الغلط فيه 

قلنا إن حصل لنا العلم خبربهم علمنا استحالة الغلط عليهم وإن مل حيصل لنا العلم به علمنا أنه قد اختل شرط من 
  شرائط التواتر وإن مل يكن ذلك الشرط معينا عندنا 

حممولني على أخبارهم بالسيف وهو باطل فإهنم إن محلوا على الصدق  الرابع ذهب قوم إىل أن شرطه أن ال يكونوا
  مل ميتنع حصول العلم بقوهلم كما لو مل حيملوا عليه 

  وهلذا فإنه لو محل امللك أهل مدينة عظيمة على اإلخبار عن أمر حمس 
حصول العلم خبربهم  وجدنا أنفسنا عاملة خبربهم حسب علمنا خبربهم من غري محل وإن محلوا على الكذب فيمتنع

  لفوات شرط وهو إخبارهم عن معلوم حمس 
اخلامس شرطت الشيعة وابن الراوندي وجود املعصوم يف خرب التواتر حىت ال يتفقوا على الكذب و هو باطل أيضا 

خبربهم ملا بيناه من أنه لو اتفق أهل بلد من بالد الكفار على األخبار عن قتل ملكهم أو أخذ مدينة فإن العلم حيصل 
  مع كوهنم كفارا فضال عن كون اإلمام املعصوم ليس فيهم 

  مث لو كان كذلك فالعلم يكون حاصال بقول اإلمام املعصوم بالنسبة إىل من مسعه ال خبرب التواتر 
السادس شرطت اليهود يف خرب التواتر أن يكون مشتمال على أخبار أهل الذلة واملسكنة ألنه إذا مل يكن فيهم مثل 

ء فال يؤمن تواطيهم على الكذب لغرض من األغراض خبالف ما إذا كانوا أهل ذلة ومسكنة فإن خوف هؤال
  مؤاخذهتم بالكذب مينعهم من الكذب 

ولو صح هلم هذا الشرط لثبت غرضهم من إبطال العلم خبرب التواتر مبعجزات عيسى ونبينا عليه السالم حيث إهنم 
ذلة واملسكنة لكنه باطل مبا جنده من أنفسنا من العلم بأخبار األكابر والشرفاء مل يدخلوا يف األخبار هبا وهم أهل ال

  العظماء إذا أخربوا بأمر حمس وكانوا خلقا كثريا بل رمبا كان حصول العلم من خربهم 

أسرع من حصول العلم خبرب أهل املسكنة والذلة لترفع هؤالء عن رذيلة الكذب لشرفهم وقلة مباالة هؤالء به 
  هم خلست

  وباجلملة ال ميتنع أن يكون شيء من هذه الشروط إذا حتقق كان حصول العلم خبرب التواتر معه أسرع من غريه 
  أما أن يكون ذلك شرطا ينتفي العلم خبرب التواتر عند انتفائه فال 

  املسألة اخلامسة ذهب القاضي أبو بكر وأبو احلسني البصري إىل

عة لشخص ال بد وأن يكون مفيدا للعلم بغري تلك الواقعة لغري ذلك الشخص أن كل عدد وقع العلم خبربه يف واق
إذا مسعه وهذا إمنا يصح على إطالقه إذا كان العلم قد حصل من نفس خرب ذلك العدد جمردا عما احتف به من 

وله مع فرض القرائن العائدة إىل أخبار املخربين وأحواهلم واستواء السامعني يف قوة السماع للخرب والفهم ملدل
  التساوي يف القرائن مع أن القرائن قد تفيد آحادها الظن وبتضافرها واجتماعها العلم كما سنبينه 

فال ميتنع أن حيصل العلم مبثل ذلك العدد يف بعض الوقائع للمستمع دون البعض ملا اختص به من القرائن اليت ال 
لزم من حصول العلم بذلك العدد لبعض األشخاص حصوله وجود هلا يف غريه وبتقدير احتاد الواقعة وقراهنا ال ي

لشخص آخر لتفاوهتما يف قوة اإلدراك والفهم للقرائن إذ التفاوت فيما بني الناس يف ذلك ظاهر جدا حىت أن منهم 



ة من له قوة فهم أدق املعاين وأغمضها يف أدىن دقيقة من غري كد وال تعب ومنهم من انتهى يف البالدة إىل حد ال قدر
  له على فهم أظهر ما يكون من املعاين مع اجلد واالجتهاد يف ذلك ومنهم من حاله متوسطة بني الدرجتني 

وهذا أمر واضح ال مراء فيه ومع التفاوت يف هذه األمور يظهر أن ما ذكره القاضي وأبو احلسني البصري مما ال 
  سبيل إىل تصحيحه على إطالقه 

  واتر يفيد العلم باخلرب الواحداملسألة السادسة إذا عرف أن الت

كاإلخبار عن قتل ملك أو هجوم بلد كما ذكرناه فلو بلغ عدد املخربين إىل حد التواتر لكن اختلفت أخبارهم 
والوقائع اليت أخربوا عنها مع اشتراك مجيع أخبارهم يف معىن كلي مشترك بني خمرباهتم فالكل خمربون عن ذلك املعىن 

عن جريانه إما جبهة التضمن أو االلتزام فكان معلوما من أخبارهم وذلك كاألخبار اليت  املشترك ضرورة إخبارهم
وردت خارجة عن احلصر عن وقائع عنتر يف حروبه ووقائع حامت يف هباته وضيافاته وإن اختلفت وقائع هذه األخبار 

  فكلها دالة على القدر املشترك من شجاعة هذا وكرم هذا 
العلم هبا مثل التواتر األول الحتاد لفظه ومعناه أسرع حصوال من الثاين الختالف ألفاظه  غري أنه رمبا كان حصول

  وما طابقها من املعاين وإن اتد مدلوهلا من جهة التضمن أو االلتزام وهذا آخر باب التواتر 

  الباب الثالث يف أخبار اآلحاد

  ا يتعلق به من املسائل ويشتمل على أربعة أقسام أوهلا النظر يف حقيقة خرب الواحد وم
  وثانيها النظر يف شرائط وجوب العمل خبرب الواحد وما يتعلق به من املسائل 

  وثالثها النظر يف مستند الراوي وكيفية روايته وما يتعلق به من املسائل 
  ورابعها النظر فيما اختلف يف رد خرب الواحد به ومسائله 

  القسم األول يف حقيقة خرب الواحد

  على مقدمة ومسائل ويشتمل 
  أما املقدمة ففي حقيقة خرب الواحد وشرح معناه 

  قال بعض أصحابنا خرب الواحد ما أفاد الظن وهو غري مطرد وال منعكس 
  أما أنه غري مطرد فألن القياس مفيد للظن وليس هو خرب واحد فقد وجد احلد وال حمدود 

 يفد الظن فإنه خرب واحد وإن مل يفد الظن فقد وجد احملدود وأما أنه غري منعكس فهو أن الواحد إذا أخرب خبرب ومل
  وال حد 

الذين يظنون أهنم مالقوا { كيف وإن التعريف مبا أفاد الظن تعريف بلفظ متردد بني العلم كما يف قول اهللا تعاىل 
  أي يعلمون وبني ترجح أحد االحتمالني )  ٤٦البقرة )  ٢( } رهبم 

  قطع  على اآلخر يف النفس من غري
  واحلدود مما جيب صيانتها عن األلفاظ املشتركة إلخالهلا بالتفاهم وافتقارها إىل القرينة 



  واألقرب يف ذلك أن يقال خرب اآلحاد ما كان من األخبار غري منته إىل حد التواتر 
الظن وهو ترجح وهو منقسم إىل ما ال يفيد الظن أصال وهو ما تقابلت فيه االحتماالت على السواء وإىل ما يفيد 

  أحد االحتمالني املمكنني على اآلخر يف النفس من غري قطع 
  فإن نقله مجاعة تزيد على الثالثة واألربعة مسي مستفيضا مشهورا 

وإذا عرف ذلك فلنذكر ما يتعلق به من املسائل وهي سبع املسألة األوىل اختلفوا يف الواحد العدل إذا أخرب خبرب هل 
ب قوم إىل أنه يفيد العلم مث اختلف هؤالء فمنهم من قال إنه يفيد العلم مبعىن الظن ال مبعىن يفيد خربه العلم فذه

أي )  ١٠املمتحنة )  ٦٠( } فإن علمتموهن مؤمنات { اليقني فإن العلم قد يطلق ويراد به الظن كما يف قوله تعاىل 
  ظننتموهن 

من هؤالء من قال ذلك مطرد يف خرب كل واحد كبعض ومنهم من قال إنه يفيد العلم اليقيين من غري قرينة لكن 
  أهل الظاهر وهو مذهب أمحد بن حنبل يف إحدى الروايتني عنه 

  ومنهم من قال إمنا يوجد ذلك يف بعض أخبار اآلحاد ال يف الكل وإليه ذهب بعض أصحاب احلديث 
  مقالته ومنهم من قال إنه يفيد العلم إذا اقترنت به قرينة كالنظام ومن تابعه يف 

  وذهب الباقون إىل أنه ال يفيد العلم اليقيين مطلقا ال بقرينة وال بغري قرينة 
  واملختار حصول العلم خبربه إذا احتفت به القرائن 

  وميتنع ذلك عادة 

  دون القرائن وإن كان ال ميتنع خرق العادة بأن خيلق اهللا تعاىل لنا العلم خبربه من غري قرينة 
علم مبجرده فقد احتج القائلون بذلك حبجج واهية ال بد من التنبيه عليها واإلشارة بعد ذلك إىل ما أما أنه ال يفيد ال

  هو املعتمد يف ذلك 
احلجة األوىل من احلجج الواهية قوهلم لو كان خرب الواحد مفيدا للعلم ألفاد كل خرب واحد كما أن خرب التواتر ملا 

  كان موجبا كان كل خرب متواتر كذلك 
  ئل أن يقول هذا قياس متثيلي وهو غري مفيد للعلم ولقا

كيف وإن خرب التواتر قبل العلم به ضروري غري مكتسب فال ميتنع أن خيلقه اهللا تعاىل عند كل تواتر لعلمه مبا 
  يشتمل عليه من مصلحة خمتصة به أو ال ملصلحة كما يشاء وخيتار ومثل ذلك غري الزم يف أخبار اآلحاد 

  ري مكتسب وإن قيل إنه نظ
  فال مانع من استواء مجيع أخبار التواتر فيما ال بد منه يف حصول العلم 

  وال يلزم من ذلك استواء مجيع أخبار اآلحاد يف ذلك 
احلجة الثانية أن تأثريات األدلة يف النفوس حبسب املؤثر وال جند من أنفسنا من خرب الواحد وإن بلغ الغاية يف العدالة 

  كذبه من غري قطع وذلك غري موجب للعلم  سوى ترجح صدقه على
وهذه احلجة يف غاية الضعف ألن حاصلها يرجع إىل حمض الدعوى يف موضع اخلالف من غري داللة ومع ذلك فهي 

  مقابلة مبثلها وهو أن يقول اخلصم وأنا أجد يف نفسي العلم بذلك 
  وليس أحد األمرين أوىل من اآلخر 

  الواحد يوجب العلم ملا روعي فيه شرط اإلسالم والعدالة كما يف خرب التواتر احلجة الثالثة أنه لو كان خرب 



  وحاصل هذه احلجة أيضا يرجع إىل التمثيل وهو غري مفيد لليقني 
مث ما املانع أن يكون حصول العلم خبرب التواتر ألن اهللا تعاىل أجرى العادة خبلق العلم عنده إن قيل إن العلم خبرب 

لك غري الزم يف خلقه عند خرب من ليس مبسلم وال عدل أو أن يكون التواتر من حيث هو تواتر التواتر ضروري وذ
  مشتمل على ما يوجب العلم 

  إن قيل بأن العلم خبرب التواتر كسيب وخرب من ليس مبسلم وال عدل غري مشتمل على ذلك 
فيدا للعلم مبجرده فلو أخرب ثقة آخر بضد واملعتمد يف ذلك أربع حجج احلجة األوىل أنه لو كان خرب الواحد الثقة م

  خربه فإن قلنا خرب كل واحد يكون مفيدا للعلم لزم اجتماع العلم بالشيء وبنقيضه وهو حمال 
  وإن قلنا خرب أحدمها يفيد العلم دون اآلخر فإما أن يكون معينا أو غري معني 

  لعدالة واخلرب فإن كان األول فليس أحدمها أوىل من اآلخر ضرورة تساويهما يف ا
وإن مل يكن معينا فلم حيصل العلم خبرب واحد منهما على التعيني بل كل واحد منهما إذا جردنا النظر إليه كان خربه 

  غري مفيد للعلم جلواز أن يكون املفيد للعلم هو خرب اآلخر 
  كيف وأنه ال مزية ألحدمها على اآلخر حىت يقال حبصول العلم خبربه دون خرب اآلخر 

  حلجة الثانية إن كل عاقل جيد من نفسه عند ما إذا أخربه واحد بعد واحد مبخرب واحد يزيد اعتقاده بذلك املخرب ا
  ولو كان اخلرب األول والثاين مفيدا للعلم فالعلم غري قابل للتزيد والنقصان 

جلى من بعض وأظهر فإن قيل كيف يقال بأن العلم غري قابل للزيادة والنقصان مع أن بعض العلوم قد يكون أ
  كالعلم الضروري فإنه أقوى من العلم املكتسب والعلم بالعيان أقوى من العلم باخلرب 

قلنا ال نسلم تصور التفاوت بني العلوم من حيث هي علوم بزيادة وال نقصان النتفاء احتمال النقيض عنها قطعا 
  ولو مل يكن كذلك ملا كانت علوما بل ظنونا 

   العلم النظري والعلم الضروري ليس يف والتفاوت الواقع بني

نفس العلم باملعلوم بل من جهة أن أحدمها مفتقر يف حصوله إىل النظر دون اآلخر أو أن أحدمها أسرع حصوال من 
  اآلخر لتوقفه على النظر 

ن جهة أن ما ال والتفاوت الواقع بني العلم باخلرب والعلم بالنظر غري متصور فيما تعلقا به وإمنا التفاوت بينهما م
  يدرك باخلرب يكون مدركا بالعيان والنظر 

احلجة الثالثة أنه لو كان اخلرب الواحد مبجرده موجبا للعلم لكان العلم حاصال بنبوة من أخرب بكونه نبيا من غري 
 حاجة إىل معجزة دالة على صدقه ولوجب أن حيصل للحاكم العلم بشهادة الشاهد الواحد وأن ال يفتقر معه إىل
  شاهد آخر وال إىل تزكيته ملا فيه من طلب حتصيل احلاصل إذ العلم غري قابل للزيادة والنقصان كما سبق تقريره 

احلجة الرابعة أنه لو حصل العلم خبرب الواحد مبجرده لوجب ختطئة خمالفه باالجتهاد وتفسيقه وتبديعه إن كان ذلك 
خبرب التواتر وأن ميتنع التشكيك مبا يعارضه كما يف خرب التواتر  فيما يبدع مبخالفته ويفسق ولكان مما يصح معارضته

  وكل ذلك خالف اإلمجاع 
هنى عن } وال تقف ما ليس لك به علم { فإن قيل ما ذكرمتوه معارض بالنص واملعقول واألثر أما النص فقوله تعاىل 

  اتباع غري العلم 
ولزوم العلم به فلو مل يكن خرب الواحد مفيدا للعلم لكان  وقد أمجعنا على جواز اتباع خرب الواحد يف أحكام الشرع

  اإلمجاع منعقدا على خمالفة النص وهو ممتنع 



وقوله تعاىل )  ١١٦األنعام )  ٦( } إن يتبعون إال الظن { وأيضا فإن اهللا تعاىل قد ذم على اتباع الظن بقوله تعاىل 
فلو مل يكن خرب الواحد مفيدا )  ٣٦يونس )  ١٠( } شيئا وما يتبع أكثرهم إال ظنا إن الظن ال يغين من احلق { 

  للعلم بل للظن لكنا مذمومني على اتباعه وهو خالف اإلمجاع وأما من جهة املعقول فمن وجهني 

األول أنه لو مل يكن خرب الواحد مفيدا للعلم ملا أوجبه وإن كثر العدد إىل حد التواتر ألن ما جاز على األول جاز 
   على من بعده

الثاين أنه لو مل يكن خربه موجبا للعلم ملا أبيح قتل املقر بالقتل على نفسه وال بشهادة اثنني عليه وال وجبت احلدود 
  بأخبار اآلحاد لكون ذلك قاضيا على دليل العقل وبراءة الذمة 

ه قال ما حدثىن وأما من جهة األثر وخنص مذهب من فرق بني خرب وخرب كبعض احملدثني فهو أن عليا كرم اهللا وج
  أحد حبديث إال استحلفته سوى أيب بكر صدق أبا بكر وقطع بصدقه وهو واحد 

قلنا أما اآليات فاجلواب عنها من وجهني األول أن وجوب العمل خبرب الواحد واتباعه يف الشرعيات إمنا كان بناء 
  على انعقاد اإلمجاع على ذلك واإلمجاع قاطع 

  ليس بعلم وال اتباعا للظن فاتباعه ال يكون اتباعا ملا 
الثاين أنه حيتمل أن يكون املراد من اآليات إمنا هو املنع من اتباع غري العلم فيما املطلوب منه العلم كاالعتقادات يف 

أصول الدين من اعتقاد وجود اهللا تعاىل وما جيوز عليه وما ال جيوز وجيب احلمل على ذلك عمال مبا ذكرناه من 
  األدلة 

ذكروه من الوجه األول من جهة املعقول فغري الزم ألن حكم اجلملة قد يغاير حكم اآلحاد على ما سبق وأما ما 
  مرارا 

وأما الوجه الثاين فمبين على أن أحكام الشرع ال تبىن على غري العلم وهو غري مسلم وعلى خالف إمجاع السلف 
  قبل وجود املخالفني 

أن عليا صدق أبا بكر رضي اهللا عنهما من غري ميني حلصول ظنه خبربه من وما ذكروه من األثر فغايته أن يدل على 
  غري ميني دون خرب غريه لكون ما اختص به من زيادة الرتبة وعلو الشأن يف العدالة والثقة يف مقابلة ميني 

  غريه 
  والتصديق بناء على غلبة الظن جائز يف باب الظنون وإن مل يكن الصدق معلوما 

  ع العلم خبرب الواحد إذا احتفت به القرائن فيدل عليه أن القرينة قد تفيد الظن جمردة عن اخلرب وأما جواز وقو
  وذلك كما إذا رأينا إنسانا يكثر من النظر إىل شخص مستحسن فإنا نظن حبه له 

حاله إىل غري فإذا اقترن بذلك مالزمته له زاد ذلك الظن وال يزال يف التزايد بزيادة خدمته له وبذل ما له وتغري 
  ذلك من القرائن حىت حيصل العلم حببه له كما يف تزايد الظن بأخبار اآلحاد حىت يصري تواترا 

  وكذلك علمنا خبجل من هجن ووجل من خوف بامحرار هذا واصفرار هذا 
 وهبذا الطريق نعلم عند ارتضاع الطفل وصول اللنب إىل جوفه بكثرة امتصاصه وازدراده وحركة حلقه مع كون

  املرأة شابة نفساء وبسكون الصيب بعد بكائه إىل غري ذلك من القرائن 
وإذا كانت القرائن املتضافرة مبجردها مفيدة للعلم فال يبعد أن تقترن باخلرب املفيد للظن قرينة مفيدة للظن قائمة 

  مقام اقتران خرب آخر به 



  صل العلم كما يف خرب التواتر مث ال يزال التزايد يف الظن بزيادة اقتران القرائن إىل أن حي
وإذا ثبت اجلواز فبيان الوقوع أنه لو أخرب واحد أن ولد امللك قد مات واقترن بذلك علمنا مبرضه وأنه ال مريض 

يف دار امللك سواه وما شاهدناه من الصراخ العايل يف داره والنحيب اخلارج عن العادة وخروج اجلنازة حمتفة باخلدم 
ربحات يلطمن خدودهن وينقضن شعورهن وامللك ممزق الثوب حاسر الرأس يلطم وجهه واجلواري حاسرات م

وهو مضطرب البال مشوش احلال على خالف ما كان من عادته من التزام الوقار واهليبة واحملافظة على أسباب 
مبخربه كما يعلم املروءة فإن كل عاقل مسع ذلك اخلرب وشاهد هذه القرائن يعلم صدق ذلك املخرب وحيصل له العلم 

  صدق خرب التواتر ووقوع خمربه 
  وكذلك إذا أخرب واحد مع كمال عقله وحسه حبياة نفسه وكراهته 

لألمل وهو يف أرغد عيشة نافذ األمر قائم اجلاه أنه قتل من يكافئه عمدا عدوانا بآلة يقتل مثلها غالبا من غري شبهة له 
  هذه القرائن موجبا للعلم بصدقه عادة  يف قتله وال مانع له من القصاص كان خربه مع

وكذلك إذا كان يف جوار إنسان امرأة حامل وقد انتهت مدة محلها فسمع الطلق من وراء اجلدار وضجة النسوان 
حول تلك احلامل مث مسع صراخ الطفل وخرج نسوة يقلن إهنا قد ولدت فإنه ال يستريب يف ذلك وحيصل له العلم 

  به قطعا 
  خيرج املناظرة إىل املكابرة  وإنكار ذلك مما

فإن قيل العلم احلاصل مبوت ولد امللك يف الصورة املفروضة إما أن يكون حاصال من نفس اخلرب أو من نفس 
القرائن أو من اخلرب مشروطا بالقرائن أو بالقرائن مشروطا باخلرب األول أو من األمرين معا ال جائز أن يكون من 

 وال جائز أن يكون من اخلرب مشروطا بالقرائن وال من القرائن بشرط اخلرب وال من اخلرب جمرد اخلرب ملا ذكرمتوه أوال
  والقرائن معا الستقالل تلك القرائن املذكورة بإفادة العلم باملوت سواء وجد اخلرب أو مل يوجد 

  فلم يبق إال أن يكون حاصال من نفس القرائن وال أثر للخرب 
متوه من احلجج الدالة على امتناع وقوع العلم خبرب الواحد جمردا عن القرائن فإهنا مث ما ذكرمتوه معارض مبا ذكر

  متجهة بعينها هاهنا 
  واجلواب عن السؤال األول أنه ال ميتنع أن يكون سبب ما وجد من القرائن موت غري ولد امللك فجأة 

  اعتقاد موته مع القرائن دون اخلرب فإذا انضم إليها اخلرب مبوت ذلك املريض بعينه كان اعتقاد موته آكد من 
  وعن املعارضات أهنا غري الزمة فيما حنن فيه 

أما احلجة األوىل فألنا إذا فرضنا حصول العلم خبرب من احتفت خبربه القرائن فيمتنع تصور اقتران مثل تلك القرائن 
  ا كان اخلرب مبجرده أو ما يقوم مقامها باخلرب املناقض له وإن كان نفس اخلرب مناقضا خبالف ما إذ

  مفيدا للعلم فإن ذلك غري مانع من خرب آخر مناقض له على ما هو معلوم يف الشاهد 
وأما احلجة الثانية فألن ما جنده من التزيد عند أخبار اآلحاد إمنا يكون فيما مل حيصل العلم فيه خبرب األول والثاين 

لك يكون ممتنعا وال كذلك فيما إذا أخرب واحد خبرب فإنا إذا وأما مىت كان العلم قد حصل خبرب األول فالتزيد من ذ
  جردنا النظر إىل خربه من غري قرينة وجدنا أنفسنا مما يزيد فيها الظن مبا أخرب به باقتران خرب غريه خبربه 
ال كذلك إذا وأما احلجة الثالثة فألنا إذا قلنا إن خرب الواحد يفيد العلم مبخربه لزم تصديق مدعي النبوة يف خربه و

  قلنا إن اخلرب ال يفيد العلم إال بالقرائن 



  فخرب الواحد بنبوته ال يكون مفيدا للعلم بصدقه دون اقتران القرائن بقوله واملعجزة من القرائن 
وأما احلجة الرابعة فغايتها أهنا تدل على أنه مل يوجد خرب من أخبار اآلحاد يف الشرعيات موجبا للعلم مبجرده وال 

  منه انتفاء ذلك مطلقا  يلزم

  املسألة الثانية إذا أخرب واحد بني يدي رسول اهللا

صلى اهللا عليه و سلم خبرب ومل ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه منهم من قال بأن ذلك دليل العلم بصدقه فيما 
مع كونه حمرما وذلك حمال  أخرب به فإنه لو كان كاذبا ألنكر النيب عليه السالم عليه وإال كان مقرا له على الكذب

يف حق النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو غري صحيح فإنه من اجلائز أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم غري سامع 
  له بل هو ذاهل عنه 

وإن غلب على الظن السماع وعدم الغفلة وبتقدير أن يعلم مساعه له وعدم غفلته عنه فمن اجلائز أن ال يكون فامها 
قول وإن غلب على الظن فهمه له وبتقدير أن يكون فامها له فال خيلو إما أن يكون ما أخرب به متعلقا بالدين أو ملا ي

الدنيا فإن كان متعلقا بالدين وقدر كونه كاذبا فيه فيحتمل أن يكون قد بينه له وعلم أن إنكاره عليه ثانيا غري 
  حة يف إمهاله إىل وقت آخر منجع فيه فلم ير يف اإلنكار عليه فائدة ورأى املصل

وبتقدير عدم ذلك كله احتمل أن يكون كذبه يف ذلك صغرية وعدم اإلنكار عليه يف ذلك غايته أن يكون صغرية يف 
حق النيب صلى اهللا عليه و سلم وانتفاء الصغائر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم غري مقطوع به على ما بيناه يف كتبنا 

  الكالمية 
  إخباره بأمر ديين هذا إن كان 

وأما إن كان إخباره بأمر دنيوي فيحتمل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يعلم بكونه كاذبا فيما أخرب به وإن ظن 
علمه به وبتقدير أن يكون عاملا بكذبه فيحتمل أنه امتنع من اإلنكار ملانع أو لعلمه بأنه ال فائدة يف إنكاره وبتقدير 

  يكون ذلك من الصغائر والصغائر غري ممتنعة على األنبياء كما علم  عدم ذلك كله فيحتمل أن
  وعلى هذا فعدم اإلنكار ال يدل على صدقه قطعا وإن دل عليه ظنا 

  املسألة الثالثة إذا أخرب واحد خبرب عن أمر حمس بني يدي مجاعة عظيمة

واحد منهم على كذبه وبتقدير  وسكتوا عن تكذيبه قال قوم علم من ذلك صدقه ألنه ميتنع عادة أن ال يطلع
االطالع ميتنع عادة سكوت اجلمع العظيم عن التكذيب مع اختالف أمزجتهم وطباعهم واختالف دواعيهم فحيث 
سكتوا عن التكذيب دل على صدقه وليس حبق ألنه من اجلائز أن ال يكون هلم اطالع على ما أخرب به وال يعلمون 

  م وال العادة مما حتيل اطالع بعض الناس على أمر مل يطلع عليه غريه كونه صادقا وال كاذبا وال واحد منه
  وبتقدير أن يعلم واحد منهم أو اثنان كذبه فالعادة ال حتيل سكوت الواحد واالثنني عن تكذيبه وبتقدير أن 

ان صدقه يعلم الكل بكذبه فيحتمل أن مانعا منعهم من تكذيبه ومع هذه االحتماالت ميتنع القطع بتصديقه وإن ك
  مظنونا 



  املسألة الرابعة إذا روى واحد خربا ورأينا األمة جممعة على

العمل مبقتضاه قال مجاعة من املعتزلة كأيب هاشم وأيب عبد اهللا البصري وغريمها إن ذلك يدل على صدقه قطعا وإال 
  كان عملهم مبقتضاه خطأ واألمة ال جتتمع على اخلطإ وهو باطل 

  أهنم مل يعملوا به بل بغريه من األدلة أو بعضهم به وبعضهم بغريه  وذلك ألنه من احملتمل
وبتقدير عمل الكل به فال يدل ذلك على صدقه قطعا ألنه إذا كان مظنون الصدق فاألمة مكلفة بالعمل مبوجبه 

  هنوا عنه  وعملهم مبوجبه مع تكليفهم بذلك ال يكون خطأ ألن خطأهم إمنا يكون بتركهم ملا كلفوا به أو العمل مبا
  ومع هذه االحتماالت فصدقه ال يكون مقطوعا وإن كان مظنونا 

وعلى هذا لو روى واحد خربا واتفق أهل اإلمجاع فيه على قولني فطائفة عملت مبقتضاه وطائفة اشتغلت بتأويله فال 
  ا سبق يدل ذلك على صدقه قطعا وذلك ألن الطائفة اليت عملت مبقتضاه لعلها مل تعمل به بل بغريه كم

  وبتقدير أن تكون عاملة به فاتفاقهم على قبوله ال يوجب كونه صادقا قطعا ملا ذكرناه من تكليفهم باتباع الظين 

  املسألة اخلامسة اختلفوا فيما لو وجد شيء مبشهد من اخللق الكثري

ليفة ببغداد قتل يف وسط لتوفرت الدواعي على نقله إذا انفرد الواحد بروايته عن باقي اخللق كما إذا أخرب بأن اخل
اجلامع يوم اجلمعة مبشهد من اخللق ومل خيرب بذلك أحد سواه فذهب الكل إىل أن ذلك يدل على كذبه خالفا 

  للشيعة وهو احلق 
وذلك ألن اهللا تعاىل قد ركز يف طباع اخللق من توفري الدواعي على نقل ما علموه والتحدث مبا عرفوه حىت إن 

  ا ال يؤبه له مما جرى من صغار األمور على اجلمع القليل فكيف على اجلمع الكثري فيما العادة لتحيل كتمان م

هو من عظائم األمور ومهماهتا والنفوس مشرئبة إىل معرفته ويف نقله صالح للخلق بل السكوت عن نقل ذلك 
  مكة وبغداد  وإشاعته يف إحالة العادة له أشد من إحالة العادة لسكوهتم وتواطيهم على عدم نقل وجود

  فلو جاز كتمان ذلك جلاز أن يوجد مثل مصر وبغداد ومل خيرب أحد عنهما وذلك حمال عادة 
ومبثل هذا عرفنا كذب من ادعى معارضة القرآن والتنصيص على إمام بعينه من حيث إنه لو وجد ذلك لشاع 

  وتوفرت الدواعي على نقله 
على كتمان ما جرى مبشهد منهم من األمور العظيمة إذا مل يتحقق فإن قيل العادة إمنا حتيل اتفاق اجلمع الكثري 

الداعي إىل الكتمان معارضا لداعي اإلظهار وال بعد يف ذلك إما لغرض واحد يعم الكل نظرا إىل مصلحة تتعلق 
بالكل يف أمر الوالية وإصالح املعيشة أو خوف ورهبة من عدو غالب وملك قاهر أو ألغراض متعددة كل غرض 

  حد ويدل على ذلك الوقوع لوا
وهو أن النصارى مع كثرهتم كثرة خترج عن احلصر مل ينقلوا كالم املسيح يف املهد مع أنه من أعجب حادث حدث 

  يف األرض ومن أعظم ما تتوفر الدواعي على نقله وإشاعته ونقلوا ما دون ذلك من معجزاته 
  شعيب وغريه من الرسل وأيضا فإن الناس نقلوا أعالم الرسل ومل ينقلوا أعالم 

وأيضا فإن آحاد املسلمني قد انفردوا بنقل ما تتوفر الدواعي على نقله مع شيوعه فيما بني الصحابة واجلمع الكثري 
كنقل ما عدا القرآن من معجزاته كانشقاق القمر وتسبيح احلصا يف يده ونبع املاء من بني أصابعه وحنني اجلذع إليه 

خول مكة عنوة أو صلحا وتثنية اإلقامة وإفرادها وإفراده يف احلج وقرانه ونكاحه مليمونة وتسليم الغزالة عليه وكد



وهو حرام وقبوله لشهادة األعرايب وحده يف هالل رمضان ورفع اليدين يف الصالة واجلهر بالتسمية إىل غري ذلك 
  من الوقائع اليت ال حتصى 

  على كتمان ما جيري بينهم من الوقائع العظيمة قلنا قد بينا أن العادة حتيل اتفاق اجلمع الكثري 
  قوهلم ذلك إمنا يصح أن لو مل يوجد الداعي إىل الكتمان 

قلنا والكالم فيه وذلك أن العادة أيضا حتيل اشتراك اخللق الكثري يف الداعي إىل الكتمان كما يستحيل اشتراكهم يف 
  ذكروه من صور االستشهاد الداعي إىل الكذب وإىل أكل طعام واحد يف يوم واحد وما 

أما كالم عيسى يف املهد فإمنا توىل نقله اآلحاد ألنه مل يتكلم إال حبضرة نفر يسري حيث مل يكن أمره قد ظهر وال شأنه 
قد اشتهر وال عرف برسالة وال نبوة وذلك خبالف إحياء امليت وإبراء األكمه واألبرص فإنه كان وقت اشتهاره 

  بذلك على صدقه وتطلع الناس إليه وامتداد األعني إىل ما يدعيه ودعواه الرسالة مستدال 
فلذلك مل يقع اتفاقهم على كتمانه وأما أعالم شعيب وغريه من األنبياء فإمنا مل ينقل ألهنم مل يدعوا الرسالة حىت 

ن الرسل كدعوى يستدلوا عليها باملعجزات وال كان هلم شريعة انفردوا هبا بل كانوا يدعون إىل شريعة من قبلهم م
  غريهم من األئمة وآحاد العلماء 

وأما نقل باقي معجزات الرسول غري القرآن فإمنا تواله اآلحاد ألنه مل يوجد شيء من ذلك مبشهد من اخللق العظيم 
بل إمنا جرى ما جرى منهم حبضور طائفة يسرية وال سيما انشقاق القمر فإنه كان من اآليات الليلية وقعت والناس 

نائم وغافل يف ملح البصر ومل يكن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد دعاهم إىل رؤيته وال نبههم على ذلك سوى بني 
  من رآه من النفر اليسري 

وهلذا فإنه كم من أمر مهول يقع يف الليل من زلزلة أو صاعقة أو ريح عاصف أو انقضاض شهاب عظيم وال يشعر 
  به سوى اآلحاد 

  نه كان صلى اهللا عليه و سلم يردده بني اخللق يف مجيع عمره فلم يبق أحد وهذا خبالف القرآن فإ

  من اجلمع العظيم يف زمانه إال وقد علمه وشاهده 
  فلذلك استحال تواطؤهم على عدم نقله 

وأما دخول مكة فقد نقله اجلمع الكثري وهو مستفيض مشهور أنه دخلها عنوة متسلحا باأللوية واألعالم على سبيل 
  ر والغلبة مع بذل األمان ملن ألقى سالحه واعتصم بالكعبة ودار أيب سفيان القه

  وإمنا خالف بعض الفقهاء ملا اشتبه عليه ذلك بأداء دية من قتله خالد بن الوليد 
وال يبعد ظن ذلك من اآلحاد وأما تثنية اإلقامة وإفرادها فإمنا اختلفوا فيه الحتمال أن املؤذن كان يفرد تارة ويثين 
أخرى فنقل كل بعض ما مسعه وأمهل الباقي لعلمه بأنه من الفروع املتسامح فيها وهو اجلواب عن اجلهر بالتسمية 

  ورفع اليدين يف الصالة 
وأما إفراد النيب وقرانه يف احلج فإمنا نقله اآلحاد ألن ذلك مما يتعلق بالنية وليس ذلك مما جيب ظهوره ومناداة النيب 

  به  صلى اهللا عليه و سلم
  وأما نكاحه ميمونة وهو حرام فليس ذلك أيضا مما جيب إظهاره بل جاز أن يكون قد وقع ذلك مبحضر مجاعة يسرية 

  فلذلك انفرد به اآلحاد 
  وهو اجلواب عن قبول شهادة األعرايب وحده 



  املسألة السادسة مذهب األكثرين جواز التعبد خبرب الواحد

  ن املتكلمني العدل عقال خالفا للجبائي ومجاعة م
ودليل جوازه عقال أنا لو فرضنا ورود الشارع بالتعبد بالعمل خبرب الواحد إذا غلب على الظن صدقه مل يلزم عنه 

  لذاته حمال يف العقل وال معىن للجائز العقلي سوى ذلك 
  وغاية ما يقدر يف اتباعه احتمال كونه كاذبا أو خمطئا 

قنا على التعبد بالعمل بقول املفيت والعمل بقول الشاهدين مع احتمال الكذب وذلك ال مينع من التعبد به بدليل اتفا
  واخلطإ على املفيت والشاهد فيما أخربا به 

فإن قيل وإن سلمنا أنه لو ورد الشرع بذلك مل يلزم عنه لذاته حمال وأنه ليس حماال لذاته عقال لكنه حمال عقال 
يف مبنية على املصاحل ودفع املفاسد فلو تعبدنا باتباع خرب الواحد باعتبار أمر خارج عن ذاته وذلك ألن التكال

والعمل به فإذا أخرب خبرب عن رسول اهللا بسفك دم واستحالل بضع حمرم مع احتمال كونه كاذبا فال يكون يف 
  العمل مبقتضى قوله مصلحة بل حمض مفسدة وهو خالف وضع الشرع 

  اسق والصيب فيما يتعلق باألحكام الشرعية إمجاعا وهلذا امتنع ورود التعبد بالعمل خبرب الف
وأما ما ذكرمتوه من التعبد بالعمل بقول الشاهدين فالفرق بني الشهادة واخلرب من ثالثة أوجه األول أن الشهادة إمنا 

  تقبل فيما جيوز فيه الصلح وال كذلك اخلرب عن اهللا تعاىل والرسول 
  فكانت املفسدة يف الشهادة أبعد 

  أن اخلرب يقتضي إثبات شرع خبالف الشهادة  الثاين
الثالث هو أن احلكم عند الشهادة إمنا يثبت بدليل قاطع وهو اإلمجاع والشهادة شرط ال مثبت خبالف خرب الواحد 

  فإنه عندكم دليل مثبت للحكم الشرعي 
  ل على نقيضه مث وإن سلمنا داللة ما ذكرمتوه على جواز التعبد خبرب الواحد إال أنه معارض مبا يد

  وبيانه من جهة املنقول واملعقول 
وأن تقولوا على اهللا { وقوله تعاىل )  ٣٦اإلسراء )  ١٧( } وال تقف ما ليس لك به علم { أما املنقول فقوله تعاىل 

  )  ٣٦يونس )  ١٠( } وإن الظن ال يغين من احلق شيئا { وقوله تعاىل )  ١٦٩البقرة )  ٢( } ما ال تعلمون 
ملعقول فمن أربعة أوجه األول أنه لو جاز ورود التعبد بقبول خرب الواحد يف األحكام الشرعية عن الرسول وأما ا

عند ظننا بصدقه الحتمال كونه مصلحة جلاز ورود التعبد بقبول خرب الواحد عن اهللا تعاىل باألحكام الشرعية وذلك 
  دون اقتران املعجزة بقوله حمال 

  لتعبد خبرب الواحد يف الفروع جلاز ورود التعبد به يف األصول وليس كذلك الثاين أنه لو جاز ورود ا
  الثالث أنه لو جاز التعبد بقبول خرب الواحد جلاز التعبد به يف نقل القرآن وهو حمال 

الرابع أن أخبار اآلحاد قد تتعارض فلو ورد التعبد بالعمل هبا لكان واردا بالعمل مبا ال يكن العمل به ضرورة 
  عارض وهو ممتنع على الشارع الت

واجلواب عن السؤال األول من وجهني األول أنه مبين على وجوب رعاية املصاحل يف أحكام الشرع وأفعاله وهو 
  غري مسلم على ما عرفناه يف الكالميات 



  ة الثاين أن ما ذكروه منتقض بورود التعبد بقبول شهادة الشهود وقول املفيت وما ذكروه من الفروق فباطل
  أما الفرق األول فمن وجهني األول أنه ال يطرد يف األخبار املتعلقة بأنواع املعامالت 

  الثاين أنه ينتقض بالشهادة فيما ال جيري فيه الصلح كالدماء والفروج 
وأما الفرق الثاين فمن جهة أن اخلرب كما يستلزم إثبات أمر شرعي كالشهادة على القتل والسرقة وغري ذلك 

  ثبات أمر شرعي وهو وجوب القتل والقطع يستلزم إ
وأما الثالث فمن جهة أنه ال فرق بني اخلرب والشهادة من حيث إنه ال بد عند الشهادة من دليل يوجب العمل هبا 

  كما يف العمل باخلرب 
باعه إمنا وأما املعارضة باآليات فجواهبا من وجهني األول أنا نقول مبوجبها وذلك أن العمل خبرب الواحد ووجوب ات

  هو بدليل مقطوع به مفيد للعلم بذلك وهو اإلمجاع 

الثاين أنه الزم على اخلصوم يف اعتقادهم امتناع التعبد خبرب الواحد إذ هو غري معلوم بدليل قاطع بل غايته أن يكون 
  مظنونا هلم 

  ول بعدم اتباعه فاآليات مشتركة الداللة فكما تدل على امتناع اتباع خرب الواحد تدل على امتناع الق
  وإذا تعارضت جهات الداللة فيها امتنع العمل هبا وسلم لنا ما ذكرناه 

وعلى هذا نقول جبواز ورود التعبد بقبول خرب الفاسق والصيب عقال إذا غلب على الظن صدقه وإن كان ذلك غري 
  واقع 

  ين خاص بكل واحد منها وما ذكروه من املعارضات العقلية فجواهبا من وجهني أحدمها عام للكل والثا
أما العام فهو أن ما ذكروه إلزاما علينا يف خرب الواحد فهو الزم عليهم يف ورود التعبد بقبول قول الشاهدين واملفيت 

  فما هو جواهبم عنه يكون جوابا لنا يف خرب الواحد 
حد للرسالة ونزول الوحي وأما ما خيص كل معارضة أما األوىل فاجلواب عنها من وجهني األول هو أن دعوى الوا

إليه من أندر األشياء فإذا مل يقترن بدعواه ما يوجب القطع بصدقه فال يتصور حصول الظن بصدقه بل الذي جيزم به 
  إمنا هو كذبه 

وحنن وإن قلنا جبواز ورود التعبد خبرب من يغلب على الظن صدقه فقد ال نسلم جواز ورود التعبد بقول من غلب 
  على الظن كذبه 

الثاين هو أنا إذا جوزنا ورود التعبد خبرب الواحد فوجوب العمل به ال بد وأن يستند إىل دليل قاطع من كتاب أو 
  سنة أو إمجاع وال كذلك املدعي للرسالة إذا مل تقترن بقوله معجزة تدل على وجوب العمل بقوله 

ل مهما أخربكم إنسان بأن اهللا تعاىل فإن قيل فلو بعث رسول وظهرت املعجزة القاطعة الدالة على صدقه مث قا
  أرسله بشريعة وظننتم صدقه فاعملوا بقوله فقد استند وجوب العمل بقوله إىل دليل قاطع وهو قول النيب الصادق 

  ومع ذلك فإنه ال جيوز 

ة من قبول قلنا ال نسلم مع فرض هذا التقدير أنه ال جيوز األخذ بقوله مث الفرق بني األمرين هو أن املفسدة الالزم
  قول املدعي للرسالة من غري معجزة أعظم من مفسدة قبول خرب الواحد يف األحكام الشرعية 

وذلك ألن رئاسة النبوة أعظم من كل رئاسة ورتبتها أعلى من كل رتبة فلو ورد التعبد باتباع كل مدع للرسالة إذا 
لناس إال وقد يسلك املسالك املغلبة على غلب على الظن صدقه من غري معجزة دالة على صدقه فما من أحد من ا



  الظن صدقه ويتوخى من األفعال واألقوال ما تظهر به عدالته طمعا يف نيل مثل هذه الرئاسة العظمى مبجرد دعواه 
وذلك يفضي إىل أن كل واحد يدعي نسخ شريعة اآلخر ورفعها على قرب من الزمان وال خيفى ما يف ذلك من 

  ثلها يف خرب الواحد املفسدة اليت ال حتقق مل
وأما املعارضة الثانية فجواهبا أن املعترب يف األصول القطع واليقني وال قطع يف خرب الواحد خبالف الفروع فإهنا مبنية 

  على الظنون 
وأما املعارضة الثالثة فجواهبا أن القرآن معجزة الرسول الدالة على صدقه وال بد وأن يكون طريق إثباته قاطعا وخرب 

  احد ليس بقاطع خبالف أحكام الشرع فإن ما يثبت منها خبرب الواحد ظنية غري قطعية الو
  وأما املعارضة الرابعة فجواهبا أن التعارض بني اخلربين ال مينع من العمل مبا يرجح منها 

  وبتقدير عدم الترجيح مطلقا فقد ميكن أن يقال التخيري بينهما على ما هو مذهب الشافعي 
  اع التخيري فغايته امتناع ورود وبتقدير امتن

  التعبد مبثل األخبار اليت ال ميكن العمل هبا وال يلزم منه امتناع ورود التعبد مبا أمكن العمل مبقتضاه 

  املسألة السابعة الذين قالوا جبواز التعبد خبرب الواحد عقال

  اختلفوا يف وجوب العمل به فمنهم من نفاه كالقاساين والرافضة وابن داود 
  ومنهم من أثبته 

والقائلون بثبوته اتفقوا على أن أدلة السمع دلت عليه واختلفوا يف وجوب وقوعه بدليل العقل فأثبته أمحد بن حنبل 
  والقفال وابن سريج من أصحاب الشافعي وأبو احلسني البصري من املعتزلة ومجاعة كثرية 

  ونفاه الباقون 
ال على ما يسقط بالشبهة وما ال يسقط هبا فمنع منه يف األول وجوزه يف وفصل أبو عبد اهللا البصري بني اخلرب الد

  الثاين 
فأما من قال بكونه حجة فقد احتجوا حبجج ضعيفة ال بد من ذكرها والتنبيه على ما فيها مث نذكر بعد ذلك ما هو 

  املختار 
من املعتزلة وهي أهنم قالوا العقالء  احلجة األوىل من جهة املعقول وهي ما اعتمد عليها أبو احلسني البصري ومجاعة

يعلمون وجوب العلم خبرب الواحد يف العقليات وال جيوز أن يعلموا وجوب ذلك إال وقد علموا علة وجوبه وال علة 
  لذلك سوى أهنم ظنوا خبرب الواحد تفصيل مجلة معلومة بالعقل 

   وبيان ذلك أنه قد علم بالعقل وجوب التحرز من املضار وحسن اجتالب

  املنافع 
فإذا ظننا صدق من أخربنا مبضرة يلزمنا أن ال نشرب الدواء الفالين وأن ال نفصد وأن ال نقوم من حتت حائط 

  مستهدم فقد ظننا تفصيال ملا علمناه مجلة من وجوب التحرز عن املضار 
واحد يف الشرعيات وبيان أن العلة للوجوب ما ذكره دوراهنا معها وجودا وعدما وذلك بعينه موجود يف خرب ال

  فوجب العمل به 
وذلك ألنا قد علمنا يف اجلملة وجوب االنقياد للنيب صلى اهللا عليه و سلم فيما خيربنا به من مصاحلنا ودفع املضار 



عنا فإذا ظننا خبرب الواحد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد دعانا إىل االنقياد له يف فعل أخرب أنه مصلحة وخالفه 
  ظننا تفصيل ما علمناه يف اجلملة فوجب العمل به  مضرة فقد

ولقائل أن يقول أما أوال فال نسلم وجوب العمل خبرب الواحد يف العقليات بل غايته إذا ظننا صدقه أن يكون العمل 
  خبربه أوىل من تركه 

  وكون الفعل أوىل من الترك أمر أعم من الواجب لشموله للمندوب فال يلزم منه الوجوب 
  أن العمل خبربه واجب يف العقليات ولكن ال نسلم أن علة الوجوب ما ذكرمتوه  سلمنا

وما ذكرمتوه من الدوران فال يدل على أن املدار علة للدائر جلواز أن تكون علة الوجوب غري ما ذكرمتوه من ظن 
  متوه تفصيل مجلة معلومة بالعقل وذلك بأن تكون العلة معىن مالزما ملا ذكرمتوه ال نفس ما ذكر

  وال يلزم من التالزم بينهما يف العقليات التالزم بينهما يف الشرعيات جبواز أن يكون ذلك التالزم يف العقليات اتفاقيا 
وإن سلمنا أن علة الوجوب ما ذكرمتوه لكن ال يلزم أن يكون ذلك علة يف الشرعيات جلواز أن يكون خصوص ما 

  ليل وتلك اخلصوصية غري حمققة يف الشرعيات ظن تفصيل مجلته يف العقليات داخال يف التع

  سلمنا داللة ما ذكرمتوه على أنه علة جبهة عمومه لكن قطعا أو ظنا األول ممنوع والثاين مسلم 
  غري أنه منقوض خبرب الفاسق والصيب إذا غلب على الظن صدقه 

  ب العمل به يف الشرعيات فإن ما ذكرمتوه من الوصف اجلامع متحقق فيه وقد انعقد اإلمجاع على أنه ال جي
سلمنا عدم االنتقاض لكن غاية ما ذكرمتوه أنه استعمال لقياس ظين يف إفادة كون خرب الواحد حجة يف الشرعيات 
مع كونه أصال من أصول الفقه وإمنا يصح ذلك أن لو مل يكن التعبد يف إثبات مثل ذلك بالطرق اليقينية وهو غري 

  مسلم 
وا صدق الواحد يف خربه ممكن فلو مل يعمل به لكنا تاركني ألمر اهللا تعاىل وأمر رسوله وهو احلجة الثانية أهنم قال

  خالف ما يقتضيه االحتياط 
  ولقائل أن يقول صدق الراوي وإن كان ممكنا وراجحا فلم قلتم بوجوب العمل به واالحتياط باألخذ بقوله 

شاهد له سوى خرب التواتر وقول الواحد يف الفتوى وإن كان مناسبا ولكن ال بد له من شاهد باالعتبار وال 
  والشهادة 

وال ميكن القياس على األول ألن ذلك مفيد للعلم وال يلزم من إفادته للوجوب إفادة اخلرب الظين له وال ميكن قياسه 
  على الثاين وذلك ألن براءة الذمة معلومة وهي األصل 

دقه خمالفة الرباءة األصلية بالنظر إىل شخص واحد وال يلزم من وغاية قول الشاهد واملفيت إذا غلب على الظن ص
العمل خبرب الشاهد واملفيت مع خمالفته للرباءة األصلية بالنظر إىل شخص واحد العمل خبرب الواحد املخالف لرباءة 

يف إثبات األصول الذمة بالنظر إىل مجيع الناس وإن سلمنا صحة القياس فغايته أنه مفيد لظن اإلحلاق وهو غري معترب 
  كما تقدم يف احلجة اليت قبلها كيف وأنه منقوض خبرب الفاسق والصيب إذا غلب على الظن صدقه 

احلجة الثالثة أهنم قالوا إذا وقعت واقعة ومل جيد املفيت سوى خرب الواحد فلو مل حيكم به لتعطلت الواقعة عن حكم 
  الشارع وذلك ممتنع 

  ن احلكم الشرعي إمنا ميتنع مع وجود ولقائل أن يقول خلو الواقعة ع



  دليله وأما مع عدم الدليل فال 
وهلذا فإنه لو مل يظفر املفيت يف الواقعة بدليل وال خرب الواحد فإنه ال ميتنع خلو الواقعة عن احلكم الشرعي واملصري 

  إىل الرباءة األصلية 
الواحد يتوقف على كون خرب الواحد حجة  وعلى هذا فامتناع خلو الواقعة عن احلكم الشرعي عند الظفر خبرب

  ودليال وكونه حجة يتوقف على امتناع خلو الواقعة مع وجوده عن احلكم وهو دور ممتنع 
  كيف وإنا ال نسلم خلو الواقعة عن احلكم الشرعي فإن حكم اهللا تعاىل يف حق املكلف عند عدم األدلة 

كه شرعي فإن انتفاء مدارك الشرع بعد ورود الشرع مدرك املقتضية إلثبات احلكم الشرعي نفي ذلك احلكم ومدر
  شرعي لنفي احلكم 

  احلجة الرابعة أنه لو مل يكن خرب الواحد واجب القبول لتعذر حتقيق بعثة الرسول إىل كل أهل عصره وذلك ممتنع 
  فهة للكل لتعذره وبيان ذلك أنه ال طريق إىل تعريف أهل عصره إال باملشافهة أو الرسل وال سبيل له إىل املشا

  والرسالة منحصرة يف عدد التواتر واآلحاد 
  والتواتر إىل كل أحد متعذر 

فلو مل يكن خرب الواحد مقبوال ملا حتقق معىن التبليغ والرسالة إىل مجيع اخللق فيما أرسل به وهو حمال خمالف لقوله 
  } لتبني للناس ما نزل إليهم { تعاىل 

لك أن لو كان التبليغ إىل كل من يف عصره واجبا وأن كل من يف عصره مكلف مبا بعث ولقائل أن يقول إمنا ميتنع ذ
  به وليس كذلك بل إمنا هو مكلف بالتبليغ إىل من يقدر على إبالغه إما باملشافهة أو خبرب التواتر 

  وكذلك كل واحد من األمة إمنا كلف مبا أرسل به الرسول إذا علمه 
  وإما مع عدم علمه به فال 

ذا فإن من كان يف زمن الرسول يف البالد النائية واجلزائر املنقطعة وال سبيل إىل إعالمه فإن النيب صلى اهللا عليه و وهل
  سلم مل يكن مكلفا بتبليغه وال ذلك الشخص كان مكلفا مبا أرسل به 

د بذلك عن الرسول احلجة اخلامسة قالوا قد ثبت أن خمالفة أمر الرسول سبب الستحقاق العقاب فإذا أخرب الواح
وغلب على الظن صدقه فإما أن جيب العمل باالحتمال الراجح واملرجوح معا أو تركهما معا أو العمل باملرجوح 

  دون الراجح أو بالعكس ال سبيل إىل األول والثاين والثالث ألنه حمال فلم يبق سوى الرابع وهو املطلوب 
ب العمل بقوله وال جيب تركه بل هو جائز الترك والقول بأن خمالفة ولقائل أن يقول ما املانع من القول بأنه ال جي

  أمر الرسول موجبة الستحقاق العقاب مسلم فيما علم فيه أمر الرسول وأما مع عدم العلم به فهو حمل النزاع 
  هذا ما قيل من احلجج العقلية 

من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين  فلوال نفر{ وأما ما قيل من احلجج النقلية الواهية فمنها قوله تعاىل 
ووجه االحتجاج هبا أن اهللا تعاىل أوجب )  ١٢٢التوبة )  ٩( } ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 

ولينذروا قومهم إذا { اإلنذار على كل طائفة من فرقة خرجت للتفقه يف الدين عند رجوعهم إىل قومهم بقوله تعاىل 
  أمر باإلنذار واإلنذار هو اإلخبار واألمر للوجوب )  ١٢٢التوبة )  ٩( } هم رجعوا إلي

  } لعلهم حيذرون { وإمنا أمر باإلنذار طلبا للحذر بدليل قوله تعاىل 



ظاهرة يف الترجي وهو مستحيل يف حق اهللا تعاىل فتعني محل ذلك على ما هو مالزم للترجي وهو الطلب ) لعل ( و 
  ر طلبا للتحذير فكان أمرا بالتحذير فكان احلذر واجبا فكان األمر باإلنذا

  وإذا ثبت أن إخبار كل طائفة موجب للحذر فاملراد من لفظ الطائفة إمنا هو العدد الذي ال ينتهي إىل حد التواتر 
الثة وعلى قد يطلق على عدد ال ينتهي إىل حد التواتر كاالثنني والث) الطائفة ( وبيانه من ثالثة أوجه األول أن لفظ 

العدد املنتهي إىل حد التواتر واألصل يف اإلطالق احلقيقة وجيب اعتقاد احتاد املسمى نفيا للتجوز واالشتراك عن 
  اللفظ 

  والقدر املشترك ال خيرج عن العدد القليل وما الزمه فكان هو املسمى 
  الثاين أن الثالثة فرقة فالطائفة اخلارجة منها إما واحد أو اثنان 

اليت وجب عليها اخلروج للتفقه واإلنذار العدد الذي ) الطائفة ( ث أنه ال خيلو إما أن يكون املراد من لفظ الثال
ينتهي إىل حد التواتر أو ما دونه ال جائز أن يقال باألول وإال لوجب على كل طائفة وأهل بلدة إذا كان ما دوهنم 

واإلنذار وذلك ال قائل به يف عصر النيب وال يف عصر من بعده ال ينتهون إىل حد التواتر أن خيرجوا بأمجعهم للتفقه 
  فلم يبق غري الثاين 

وإذا ثبت أن إخبار العدد الذي ال ينتهي إىل حد التواتر حجة موجبة يف هذه الصورة لزم أن يكون حجة يف غريها 
ار على كل طائفة كما ضرورة أن ال قائل بالفرق وذلك هو املطلوب ولقائل أن يقول ال نسلم أنه أوجب اإلنذ

  ذكرمتوه 
  ال نسلم أهنا لألمر ) لينذروا ( وصيغة قوله 

  وإن كانت لألمر فال نسلم للوجوب على ما يأيت 
سلمنا أهنا للوجوب ولكن ال نسلم أن اإلنذار هو اإلخبار بل أمكن أن يكون املراد به التخويف من فعل شيء أو 

  أو املفسدة تركه بناء على العلم مبا فيه من املصلحة 
  والتخويف خارج عن اإلخبار 

  سلمنا أن املراد به اإلخبار ولكن أمكن أن يكون ذلك بطريق الفتوى يف الفروع واألصول وحنن نقول به 

سلمنا أن املراد به اإلخبار عن الرسول مبا مسع عنه ومنه ولكن ال نسلم أنه يلزم من إجياب اإلخبار بذلك إجياب 
  احلذر على من أخرب 

  على طلب احلذر لكونه مالزما للترجي ) لعل ( ولكم جيب محل قوله تعاىل ق
  قلنا الطلب املالزم للترجي الطلب الذي هو مبعىن ميل النفس أو مبعىن األمر 

  األول مسلم ولكنه مستحيل يف حق اهللا تعاىل 
  والثاين ممنوع 

  وإذا مل يكن احلذر مأمورا به ال يكون واجبا 
تماالت فاالستدالل باآلية على كون خرب الواحد حجة يف الشرعيات غري خارج عن باب ومع تطرق هذه االح

  الظنون فيما هو من مجلة األصول 
  واخلصم مانع لصحته 

ووجه االحتجاج هبذه )  ٦احلجرات )  ٤٩( } يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا { ومنها قوله تعاىل 
علق وجوب التثبت على خرب الفاسق فدل على أن خرب غري الفاسق خبالفه وذلك إما أن  اآلية من وجهني األول أنه



يكون باجلزم برده أو بقبوله الجائز أن يقال األول وإال كان خرب العدل أنزل درجة من خرب الفاسق وهو حمال فلم 
  يبق غري الثاين 
  وهو املطلوب 

عليه و سلم بعث الوليد بن عقبة بن أيب معيط ساعيا إىل قوم فعاد  الثاين أن سبب نزول هذه اآلية أن النيب صلى اهللا
وأخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن الذين بعثه إليهم قد ارتدوا وأرادوا قتله فأمجع النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  على غزوهم وقتلهم 
  وذلك حكم شرعي 

  ئزا ملا أراده وال نكره اهللا تعاىل عليه وكان النيب قد أراد العمل فيه خبرب الواحد ولو مل يكن جا
وهذه احلجة أيضا ضعيفة أما الوجه األول فألن االستدالل هبذه اآلية غري خارج عن مفهوم املخالفة وسنبني أنه ليس 

  حبجة وإن كان حجة لكنه حجة ظنية فال يصح االستدالل به يف باب األصول 
ن النيب أمجع على قتلهم وقتاهلم خبرب الوليد بن عقبة فإنه قد روي أنه وأما الوجه الثاين فمن وجهني األول ال نسلم أ

  بعث خالد بن الوليد وأمره بالتثبت يف أمرهم فانطلق حىت أتاهم ليال فبعث عيونه فعادوا إليه وأخربوه 

نهم فرجع إىل بأهنم على اإلسالم وأهنم مسعوا أذاهنم وصالهتم فلما أصبحوا أتاهم خالد بن الوليد ورأى ما يعجبه م
  النيب وأخربه بذلك 

  الثاين أن ما ذكروه من سبب النزول من أخبار اآلحاد فال يكون حجة يف األصول 
ووجه احلجة )  ١٤٣البقرة )  ٢( } وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس { ومنها قوله تعاىل 

 جيوز أن جيعله اهللا شاهدا على الناس وهو غري مقبول من ذلك أن املخرب خبرب لنا عن الرسول شاهد على الناس وال
  القول 

  ولقائل أن يقول اآلية خطاب مع األمة ال مع اآلحاد فال تكون حجة يف حمل النزاع 
  اآلية )  ١٥٩البقرة )  ٢( } إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى { ومنها قوله تعاىل 

عد على كتمان اهلدى وذلك يدل على إجياب إظهار اهلدى وما يسمعه الواحد من ووجه احلجة هبا أن اهللا تعاىل تو
  النيب صلى اهللا عليه و سلم فهو من اهلدى 

  فيجب عليه إظهاره 
  فلو مل جيب علينا قبوله لكان اإلظهار كعدمه فال جيب 

البقرة )  ٢( } بينات واهلدى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من ال{ ولقائل أن يقول حيتمل أن يكون املراد من قوله 
  العدد الذي تقوم به احلجة وحيتمل أنه أراد به ما دون ذلك )  ١٥٩

وبتقدير إرادة ما دون ذلك فيحتمل أن يكون املراد مبا أنزل من البينات واهلدى الكتاب العزيز وهو الظاهر املتبادر 
أنزل على الرسول حىت السنة فغاية التهديد على إىل الفهم منه عند اإلطالق وبتقدير أن يكون املراد به كل ما 

  كتمان ذلك الداللة على وجوب إظهار ما مسع من الرسول على من مسعه 
  وليس يف ذلك ما يدل على وجوب قبوله على من بلغه على لسان اآلحاد 

  وهلذا فإنه مبقتضى اآلية جيب على الفاسق إظهار ما مسعه 



  وإن كان ال جيب على سامعه قبوله 
وذلك ألنه من احملتمل أن يكون وجوب اإلظهار على كل واحد واحد حىت يتألف من خرب اجملموع التواتر املفيد 

  للعلم 
  ومع ذلك كله فداللة اآلية على وجوب قبول خرب الواحد ظنية فال تكون حجة يف األصول ملا سبق 

أمر بسؤال أهل الذكر واألمر )  ٤٣النحل  ) ١٦( } فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون { ومنها قوله تعاىل 
  للوجوب ومل يفرق بني اجملتهد وغريه 

  وسؤال اجملتهد لغريه منحصر يف طلب اإلخبار مبا مسعه دون الفتوى ولو مل يكن القبول واجبا ملا كان السؤال واجبا 
  للوجوب كما يأيت  ولقائل أن يقول ال نسلم أن قوله فاسألوا صيغة أمر وإن كانت أمرا فال نسلم أهنا

  وإن كانت للوجوب فيحتمل أن يكون املراد من أهل الذكر أهل العلم وأن يكون املراد من املسؤول عنه الفتوى 
وبتقدير أن يكون املراد السؤال عن اخلرب فيحتمل أن يكون املراد من السؤال العلم باملخرب عنه وهو الظاهر وذلك 

  ألنه أوجب السؤال عند عدم العلم 
لو مل يكن املطلوب حصول العلم بالسؤال لكان السؤال واجبا بعد حصول خرب الواحد لعدم حصول العلم خبربه ف

  فإنه ال يفيد غريالظن 
  وذلك يدل على أن العمل خبرب الواحد غري واجب ألنه ال قائل بوجوب العمل خبربه مع وجوب السؤال عن غريه 

  السؤال فذلك إمنا يتم خبرب التواتر ال مبا دونه وإذا كان املطلوب إمنا هو حصول العلم من 
وإن سلمنا أن السؤال واجب على اإلطالق فال يلزم أن يكون العمل خبرب الواحد واجبا بدليل ما ذكرناه يف احلجة 

  املتقدمة 
  وبتقدير داللة ذلك على وجوب القبول لكنها داللة ظنية فال حيتج هبا يف األصول 

أمر بالقيام بالقسط )  ١٣٥النساء )  ٤( } أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا  يا{ ومنها قوله تعاىل 
  والشهادة هللا واألمر للوجوب 

  ومن أخرب عن 

الرسول مبا مسعه منه فقد قام بالقسط وشهد هللا فكان ذلك واجبا عليه وإمنا يكون ذلك واجبا إن لو كان القبول 
  دة كعدمها وهو ممتنع واجبا وإال كان وجود الشها

  ولقائل أن يقول ال أسلم داللة اآلية على وجوب القيام بالقسط والشهادة هللا على ما يأيت 
وإن سلمنا داللتها على وجوب ذلك غري أنا نقول مبوجب اآلية فإن الشهادة هللا والقيام بالقسط إمنا يكون فيما 

  جيوز العمل به 
  قياما بالقسط وال شهادة هللا وأما ما ال جيوز العمل به فال يكون 

  وعند ذلك فيتوقف العمل باآلية يف وجوب قبول خرب الواحد 
على أنه قام بالقسط وأنه شاهد هللا وقيامه بالقسط وشهادته هللا متوقف عل قبول خربه وجواز العمل به وهو دور 

  ممتنع 
يله ما سبق وبتقدير داللة اآلية على وإن سلمنا أنه شهد هللا وقام بالقسط ولكن ال نسلم أنه واجب القبول ودل

  وجوب القبول ولكن جلهة الظن فال يصح 
ومنها ما اشتهر واستفاض بالنقل املتواتر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان ينفذ آحاد الصحابة إىل النواحي 



الزكوات وحنو ذلك مع  والقبائل والبالد بالدعاء إىل اإلسالم وتبليغ األخبار واألحكام وفصل اخلصومات وقبض
علمنا بتكليف املبعوث إليه بالطاعة واالنقياد لقبول قول املبعوث إليهم والعمل مبقتضى ما يقول مع كون املنفذ من 

  اآلحاد 
  ولو مل يكن خرب الواحد حجة ملا كان كذلك 

وتعليم األحكام فال  ولقائل أن يقول وإن سلمنا تنفيذ اآلحاد بطريق الرسالة والقضاء وأخذ الزكوات والفتوى
  نسلم وقوع تنفيذ اآلحاد باألخبار اليت هي مدارك األحكام الشرعية ليجتهدوا فيها وذلك حمل النزاع 

سلمنا صحة التنفيد باألخبار الدالة على األحكام الشرعية وتعريفهم إياها ولكن ال نسلم أن ذلك يدل على كون 
  فائدة حصول العلم للمبعوث إليهم مبا تواتر بضم خرب غري ذلك خرب الواحد يف ذلك حجة بل جاز أن يكون ذلك ل

  الواحد إليه 
  ومع هذه االحتماالت فال يثبت كون خرب الواحد حجة فيما حنن فيه 

وقد أورد على هذه احلجة سؤاالن آخران ال وجه هلما األول أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كما أنه كان ينفذ 
  ن ينفذهم لتعريف وحدانية اهللا تعاىل وتعريف الرسالة اآلحاد لتبليغ األخبار كا

فلو كان خرب الواحد حجة يف اإلخبار باألحكام الشرعية لكان حجة يف تعريف التوحيد والرسالة وهو خالف 
  اإلمجاع 

ك الثاين أن من اجلائز أن يكون تنفيذ اآلحاد باإلخبار عن أحكام شرعية كانت معلومة للمبعوث هلم قبل إرسال ذل
  الواحد هبا كما أهنم علموا وجوب العمل خبرب الواحد قبل إرسال ذلك الواحد إليهم على أصلكم 

واجلواب عن األول أن إنفاذ اآلحاد لتعريف التوحيد والرسالة مل يكن واجب القبول لكونه خرب واحد بل إمنا كان 
الئل اليقينية اليت تشهد بصحتها عقوهلم وال واجب القبول من جهة ما خيربهم به من األدلة العقلية ويعرفهم من الد

  كذلك فيما خيرب به من األخبار الدالة على األحكام الشرعية 
وعن الثاين أهنم لو كانوا عاملني باألحكام الشرعية اليت دل عليها خرب الواحد ملا احتيج إىل إرساله لتعريفهم ملا قد 

  عرفوه ملا فيه من حتصيل احلاصل 
ملعلوم باخلرب املظنون حمال وهذا خبالف ما إذا علم كون خرب الواحد مما جيب العمل به يف اجلملة كيف وإن تعريف ا

فإن تنفيذ الواحد ال يعرف وجوب العمل بقوله بل إمنا يعرف املخرب به على ما هو عليه وذلك مل يكن معروفا قبل 
  خربه فكان تنفيذه لتعريف ذلك مفيدا 

  هو التمسك بإمجاع الصحابة  واألقرب يف هذه املسألة إمنا
ويدل على ذلك ما نقل عن الصحابة من الوقائع املختلفة اخلارجة عن العد واحلصر املتفقة على العمل خبرب الواحد 

  ووجوب العمل به 
  فمن ذلك ما روي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه عمل خبرب 

عمها السدس فجعل هلا السدس ومن ذلك عمل عمر بن املغرية وحممد بن مسلمة يف مرياث اجلدة أن النيب أط
اخلطاب رضي اهللا عنه خبرب عبد الرمحن بن عوف يف أخذ اجلزية من اجملوس وهو قوله صلى اهللا عليه و سلم سنوا 

) يعين ضرتني ( هبم سنة أهل الكتاب وعمل أيضا خبرب محل ابن مالك يف اجلنني وهو قوله كنت بني جاريتني يل 
مها األخرى مبسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بغرة فقال عمر لو مل فضربت إحدا



  نسمع هبذا لقضينا فيه بغري هذا 
  وروي عنه أنه قال كدنا نقضي فيه برأينا 

عليه و سلم وأيضا فإنه كان ال يرى توريث املرأة من دية زوجها فأخربه الضحاك بن سفيان أن رسول اهللا صلى اهللا 
  كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبايب من ديته فرجع إليه 

وأيضا فإنه كان يرى يف األصابع نصف الدية ويفاضل بينها فيجعل يف اخلنصر ستة ويف البنصر تسعة ويف الوسطى 
  والسبابة عشرة عشرة ويف األهبام مخسة عشرة 

  مث رجع إىل خرب عمرو بن جزم أن يف كل أصبع عشرة 
من ذلك عمل عثمان وعلي رضي اهللا عنهما خبرب فريعة بنت مالك يف اعتداد املتوىف عنها زوجها يف منزل زوجها و

وهو أهنا قالت جئت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد وفاة زوجي أستأذنه يف موضع العدة فقال صلى اهللا عليه و 
  سلم امكثي حىت تنقضي عدتك 
لي عليه السالم خبرب الواحد وقوله كنت إذا مسعت من رسول اهللا حديثا نفعين اهللا مبا ومن ذلك ما اشتهر من عمل ع

  شاء منه وإذا حدثين غريه حلفته فإذا حلف صدقته 
  ومن ذلك عمل ابن عباس خبرب أيب سعيد اخلدري يف الربا يف النقد بعد أن كان ال حيكم بالربا يف غري النسيئة 

   ومن ذلك عمل زيد بن ثابت خبرب

  امرأة من األنصار أن احلائض تنفر بال وداع 
ومن ذلك ما روي عن أنس بن مالك أنه قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأيب بن كعب شرابا من فضيخ التمر 

  إذ أتانا آت فقال إن اخلمر قد حرمت 
  فقال أبو طلحة قم يا أنس إىل هذه اجلرار فاكسرها 

  بأسفله حىت تكسرت  قال فقمت إىل مهراس لنا فضربتها
  ومن ذلك عمل أهل قبا يف التحول من القبلة خبرب الواحد أن القبلة قد نسخت فالتفتوا إىل الكعبة خبربه 

ومن ذلك ما روي عن ابن عباس أنه بلغه عن رجل أنه قال إن موسى صاحب اخلضر ليس هو موسى بين إسرائيل 
  فقال ابن عباس كذب عدو اهللا 

قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ذكر موسى واخلضر بشيء يدل على أن موسى أخربين أيب بن كعب 
  بين إسرائيل صاحب اخلضر فعمل خبرب أيب حىت كذب الرجل ومساه عدوا هللا 

ومن ذلك ما روي أنه ملا باع معاوية شيئا من أواين ذهب وورق بأكثر من وزنه أنه قال له أبو الدرداء مسعت رسول 
  صلى اهللا عليه و سلم ينهى عن ذلك اهللا 

  فقال له معاوية ال أرى بذلك بأسا 
فقال أبو الدرداء من يعذرين من معاوية أخربه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وخيربين عن رأيه ال أساكنك 

  بأرض أبدا 
وله األنبياء يدفنون حيث ومن ذلك عمل مجيع الصحابة مبا رواه أبو بكر الصديق من قوله األئمة من قريش ومن ق

  ميوتون ومن قوله حنن معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة 
وعملهم بأمجعهم يف الرجوع عن سقوط فرض الغسل بالتقاء اخلتانني بقول عائشة فعلته أنا ورسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم واغتلسنا 



  وعمل مجيعهم خبرب رافع بن خديج يف املخابرة 
روي عن ابن عمر أنه قال كنا خنابر أربعني سنة ال نرى بذلك بأسا حىت روى لنا رافع بن خديج أن النيب وذلك ما 

صلى اهللا عليه و سلم هنى عن ذلك فانتهينا وإىل غري ذلك من الوقائع اليت ال حتصى عددا وكان ذلك شائعا ذائعا 
  فيما بينهم من غري نكري 

  احلسني وعلى هذا جرت سنة التابعني كعلي بن 

وحممد بن علي وجبري بن مطعم ونافع ابن جبري وخارجة بن زيد وأيب سلمة بن عبد الرمحن وسليمان بن يسار 
إىل ) يعين الكوفة والبصرة ( وعطاء بن يسار وطاوس وعطاء بن جماهد وسعيد بن املسيب وفقهاء احلرمني واملصرين 

  حني ظهور املخالفني 
يف إثبات كون خرب الواحد حجة أخبار آحاد وذلك يتوقف على كوهنا حجة وهو  فإن قيل ما ذكرمتوه من األخبار

  دور ممتنع 
سلمنا عدم الدور ولكن ال نسلم أن الصحابة عملوا هبا بل من اجلائز أهنم عملوا بنصوص متواترة أو هبا مع ما 

  اقترن هبا من املقاييس أو قرائن األحوال أو غري ذلك من األسباب 
لوا هبا ال غري لكن كل الصحابة أو بعضهم األول ممنوع وال سبيل إىل الداللة عليه والثاين مسلم لكن سلمنا أهنم عم

  ال حجة فيه 
  قولكم مل يوجد له نكري ال نسلم ذلك 

  وبيانه من وجوه منها رد أيب بكر خرب املغرية يف مرياث اجلدة حىت انضم إليه خرب حممد بن مسلمة 
   عثمان يف إذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رد احلكم بن أيب العاص ومنها رد أيب بكر وعمر خرب

ومنها رد عمر خرب أيب موسى األشعري يف االستيذان وهو قوله مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا 
  استأذن أحدكم على صاحبه ثالثا فلم يؤذن له فلينصرف حىت روى معه أبو سعيد اخلدري 

د علي رضي اهللا عنه خرب أيب سنان األشجعي يف املفوضة وأنه كان ال يقبل خرب أحد حىت حيلفه سوى أيب ومنها ر
  بكر 

  ومنها رد عائشة خرب ابن عمر يف تعذيب امليت ببكاء أهله عليه 
  سلمنا عدم الرد واإلنكار ظاهرا غري أن سكوت الباقني عن اإلنكار ال 

  اإلمجاع  يدل على املوافقة ملا سبق يف مسائل
  سلمنا داللة ذلك على املوافقة فيما تلقوه بالقبول وعملوا مبوجبه أو مطلقا يف كل خرب األول مسلم 

  وذلك الن اتفاقهم عليه يدل على صحته قطعا نفيا للخطإ عن اإلمجاع 
  والثاين ممنوع 

  وعلى هذا فيمتنع االستدالل بكل خرب مل يقبلوه 
  خرب الواحد حجة  سلمنا داللة ما ذكرمتوه على كون

  لكنه معارض مبا يدل على أنه ليس حبجة 
وال تقف ما ليس { وبيانه من جهة املعقول واملنقول أما املنقول فمن جهة الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعاىل 

)  ٣٣األعراف )  ٧( } وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون { وقوله تعاىل )  ٣٦اإلسراء )  ١٧( } لك به علم 



ذكر ذلك يف معرض الذم والعمل خبرب الواحد عمل بغري )  ٢٣النجم )  ٥٣( } إن يتبعون إال الظن { وقوله تعاىل 
  علم وبالظن فكان ممتنعا 

وأما السنة فما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه توقف يف خرب ذي اليدين حني سلم النيب صلى اهللا عليه و 
أقصرت الصالة أم نسيت حىت أخرب أبو بكر وعمر ومن كان يف الصف بصدقه فأمت سلم عن اثنتني وهو قوله 

  وسجد للسهو وأما املعقول فمن وجوه 
  األول أنه لو جاز التعبد خبرب الواحد إذا ظن صدقه يف الفروع جلاز ذلك يف الرسالة واألصول وهو ممتنع 

  ملشاق وهو الثاين أن األصل براءة الذمة من احلقوق والعبادات وحتمل ا

  مقطوع به فال جتوز خمالفته خبرب الواحد مع كونه مظنونا 
الثالث أن العمل خبرب الواحد يفضي إىل ترك العمل خبرب الواحد ألنه ما من خرب إال وجيوز أن يكون معه خرب آخر 

  مقابل له 
  تقليده جملتهد آخر الرابع أن قبول خرب الواحد تقليد لذلك الواحد فال جيوز للمجتهد ذلك كما ال جيوز 

واجلواب عن السؤال األول أن ما ذكرناه من األخبار وإن كانت آحادها آحادا فهي متواترة من جهة اجلملة 
  كاألخبار الواردة بسخاء حامت وشجاعة عنترة 

ضع وعن الثاين أهنم لو عملوا بغري األخبار املروية لكانت العادة حتيل تواطؤهم على عدم نقله وال سيما يف مو
  اإلشكال وظهور استنادهم يف العمل إىل ما ظهر من األخبار 

كيف واملنقول عنهم خالف ذلك حيث قال عمر لو مل نسمع هذا لقضينا فيه بغري هذا وقول ابن عمر حىت روى لنا 
رافع بن خديج أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن ذلك فانتهينا وكذلك ما ظهر منهم من رجوعهم إىل خرب 

  ائشة يف التقاء اخلتانني إىل غري ذلك ع
  وجدهم يف طلب األخبار والسؤال عنها عند وقوع الوقائع دليل العمل هبا 

وعن الثالث أن عمل بعض الصحابة بل األكثر من اجملتهدين منهم بأخبار اآلحاد مع سكوت الباقني عن النكري دليل 
  اإلمجاع على ذلك كما سبق تقريره يف مسائل اإلمجاع 

وما رووه من األخبار أو توقفوا فيه إمنا كان ألمور اقتضت ذلك من وجود معارض أو فوات شرط ال لعدم 
  االحتجاج هبا يف جنسها مع كوهنم متفقني على العمل هبا 

  وهلذا أمجعنا على أن ظواهر الكتاب والسنة حجة وإن جاز تركها والتوقف فيها ألمور خارجة عنها 
على العمل خبرب الواحد إمنا يوجب العلم بصدقه أن لو مل يكونوا متعبدين باتباع الظن وليس  وعن الرابع أن اتفاقهم

  كذلك بدليل تعبدهم باتباع ظواهر الكتاب والسنة املتواترة والعمل بالقياس على ما يأيت 
  وإذا كان 

ة معموال هبا ضرورة باالتفاق اتباعهم خلرب الواحد لكونه ظنيا مضبوطا بالعدالة كان خرب الواحد من تلك اجلهة حج
  عليه من تلك اجلهة وذلك يعم خرب كل عدل 

  وأما املعارضة باآليات فجواهبا ما سبق يف بيان جواز التعبد خبرب الواحد عقال 
وعن السنة أنه عليه السالم إمنا توقف يف خرب ذي اليدين لتومهه غلطه لبعد انفراده مبعرفة ذلك دون من حضره من 

  ري اجلمع الكث



ومع ظهور أمارة الوهم يف خرب الواحد جيب التوقف فيه فحيث وافقه الباقون على ذلك ارتفع حكم األمارة الدالة 
  على وهم ذي اليدين وعمل مبوجب خربه 

كيف وإن عمل النيب صلى اهللا عليه و سلم خبرب أيب بكر وعمر وغريمها مع خرب ذي اليدين عمل خبرب مل ينته إىل حد 
  و موضع النزاع التواتر وه

  ويف تسليمه تسليم املطلوب 
  وعن املعارضة األوىل من املعقول أهنا منتقضة خبرب الواحد يف الفتوى والشهادة 

  كيف والفرق حاصل 
  وذلك أن املشترط يف إثبات الرسالة واألصول الدليل القطعي فلم يكن الدليل الظين معتربا فيها خبالف الفروع 

األول أن براءة الذمة غري مقطوع هبا بعد الوجود والتكليف يف نفس األمر بل الشغل حمتمل وعن الثانية من وجهني 
  وإن مل يظهر لنا سبب الشغل فمخالفة براءة الذمة خبرب الواحد ال يكون رفع مقطوع مبظنون 

  الثاين أنه منتقض بالشهادة والفتوى 
نع من االحتجاج به وإال ملا ساغ التمسك بدليل من وعن الثالث أن جتويز وجود خرب معارض للخرب الذي ظهر ال مي

  ظواهر الكتاب والسنة املتواترة ألنه ما من واحد منها إال وجيوز ورود ناسخ له أو خمصص له بل 

وملا جاز التمسك بدليل مستنبط معارض له وملا ساغ أيضا للقاضي احلكم بشهادة الشاهدين وال للعامي األخذ 
  ز وجود ما يعارضه وذلك خالف اإلمجاع بفتوى اجملتهد له جلوا

وعن الرابع أنه إمنا مل جيز تقليد العامل للعامل الستوائهما يف درجة االجتهاد وليس تقليد أحدمها لآلخر أوىل من 
العكس وال كذلك اجملتهد مع الراوي فإهنما مل يستويا يف معرفة ما استبد مبعرفته الراوي من اخلرب فلذلك وجب 

  فيما رواه  عليه تقليده
وباجلملة فاالحتجاج مبسلك اإلمجاع يف هذه املسألة غري خارج عن مسالك الظنون وإن كان التمسك به أقرب مما 

  سبق من املسالك 
  وعلى هذا فمن اعتقد كون املسألة قطعية فقد تعذر عليه النفي واإلثبات لعدم مساعدة الدليل القاطع على ذلك 

  ك مبا شاء من املسالك املتقدمة ومن اعتقد كوهنا ظنية فليتمس
  واهللا أعلم بالصواب 

  القسم الثاين يف شرائط وجوب العمل خبرب الواحد

  وما يتشعب عنها من املسائل أما الشروط فمنها ما ال بد منها ومنها ما ظن أهنا شروط وليست كذلك 
  أما الشروط املعتربة فهي أربعة الشرط األول أن يكون الراوي مكلفا 

ألن من ال يكون مكلفا إما أن يكون حبيث ال يقدر على الضبط واالحتراز فيما يتحمله ويؤديه كاجملنون وذلك 
  والصيب غري املميز فال تقبل روايته لتمكن اخللل فيها 

وإما أن يكون حبيث يقدر على الضبط واملعرفة كالصيب املميز واملراهق الذي مل يبق بينه وبني البلوغ سوى الزمان 
 فال تقبل روايته ال لعدم ضبطه فإنه قادر عليه متمكن منه وال ملا قيل من أنه ال يقبل إقراره على نفسه فال اليسري

يقبل قوله على غريه بطريق األوىل ألنه منتقض بالعبد وباحملجور عليه فإنه ال يقبل إقراره على نفسه وروايته مقبولة 



لفاسق الحتمال كذبه مع أنه خياف اهللا تعاىل لكونه مكلفا فاحتمال باإلمجاع بل ألنا أمجعنا على عدم قبول رواية ا
الكذب من الصيب مع أنه ال خياف اهللا تعاىل لعدم تكليفه يكون أظهر من احتمال الكذب يف حق الفاسق فكان أوىل 

  بالرد وال يلزم من قبول قوله يف إخباره أنه متطهر حىت إنه يصح االقتداء به يف الصالة مع أن 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  

http://www.islamicbook.ws/


األحكام: كتاب  أصول    اإلحكام يف 
اآلمدي: املؤلف  بن حممد   علي 

الظن بكونه متطهرا شرط يف صحة االقتداء به وقبول روايته ألن االحتياط والتحفظ يف الرواية أشد منه يف االقتداء 
  به يف الصالة 

قبول شهادة الصبيان فيما وهلذا صح االقتداء بالفاسق عند ظن طهارته وال تقبل روايته وإن ظن صدقه ومن قال ب
جيري بينهم من اجلنايات فإمنا كان اعتماده يف ذلك على أن اجلنايات فيما بينهم مما تكثر وأن احلاجة ماسة إىل معرفة 

  ذلك بالقرائن وهي شهادهتم مع كثرهتم قبل تفرقهم 
  وليس ذلك جاريا على منهاج الشهادة وال الرواية 

ة قبل البلوغ وكان ضابطا هلا وأداها بعد البلوغ وظهور رشده يف دينه فإهنا تكون وهذا خبالف ما إذا حتمل الرواي
  مقبولة ألنه ال خلل يف حتمله وال يف أدائه ويدل على قبول روايته اإلمجاع واملعقول 

  أما اإلمجاع فمن وجهني 
غريهم من أحداث الصحابة األول أن الصحابة أمجعت على قبول رواية ابن عباس وابن الزبري والنعمان بن بشري و

  مطلقا من غري فرق بني ما حتملوه يف حالة الصغر وبعد البلوغ 
الثاين إمجاع السلف واخللف على إحضار الصبيان جمالس احلديث وقبول روايتهم ملا حتملوه يف حالة الصبا بعد 

  البلوغ 
  وأما املعقول فهو أن التحرز يف أمر الشهادة أكثر منه يف الرواية 

  ا اختلف يف قبول شهادة العبد واألكثر على ردها وهلذ
  ومل خيتلف يف قبول رواية العبد واعترب العدد يف الشهادة باإلمجاع واختلف يف اعتباره يف الرواية 

  وقد أمجعنا على أن ما حتمله الصيب من الشهادة قبل البلوغ إذا شهد به بعد البلوغ قبلت شهادته 
  فالرواية أوىل بالقبول 

  ط الثاين أن يكون مسلما الشر
  وذلك ألن الكافر إما أن ال يكون منتميا إىل امللة اإلسالمية كاليهودي والنصراين وحنوه أو هو منتم إليها كاجملسم 

فإن كان األول فال خالف يف امتناع قبول روايته ال ملا قيل من أن الكفر أعظم أنواع الفسق والفاسق غري مقبول 
  وذلك ألن الفاسق إمنا مل تقبل روايته ملا علم من جرأته على فعل احملرمات مع اعتقاد حترميها  الرواية فالكافر أوىل

وهذا املعىن غري متحقق يف حق الكافر إذا كان مترهبا عدال يف دينه معتقدا لتحرمي الكذب ممتنعا منه حسب امتناع 
  العدل املسلم 

األمة اإلسالمية على ردها سلبا ألهلية هذا املنصب الشريف عنه وإمنا االعتماد يف امتناع قبول روايته على إمجاع 
  خلسته 

وإن كان الثاين فقد اختلفوا فيه فمذهب أكثر أصحابنا كالقاضي أيب بكر والغزايل والقاضي عبد اجلبار من املعتزلة 
  أنه مردود الرواية 

صرة مذهبه فال تقبل روايته لعدم الوثوق وقال أبو احلسني البصري إن كان ذلك فيمن اشتهر بالكذب والتدين به لن



بصدقه وإن كان متحرجا يف مذهبه متحرزا عن الكذب حسب احتراز العدل عنه فهو مقبول الرواية ألن صدقه 
  ظاهر مظنون 

واملختار رده ال ملا قيل من إمجاع األمة على رده وال لقياسه على الكافر اخلارج عن امللة بواسطة اشتراكهما يف 
  ملناسب لسلب أهلية هذا املنصب عنه إذالال له الكفر ا

أما األول فألن للخصم منع اتفاق األمة على رد قول الكافر مطلقا وال سبيل إىل الداللة عليه والقياس على الكافر 
اخلارج عن امللة متعذر من جهة أن كفره أشد وأغلظ وأظهر من كفر من هو من أهل القبلة لكثرة خمالفته للقاعدة 

  المية أصوال وفروعا بالنسبة إىل خمالفة املتأول هلا اإلس
  فكان إذالله بسلب هذا املنصب عنه أوىل 

إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا { ومع هذه األولوية فال قياس بل الواجب االعتماد يف ذلك على قوله تعاىل 
  والكافر  أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق)  ٦احلجرات )  ٤٩( } قوما جبهالة 

  فاسق ألن الكفر أعلى درجات الفسق 
وإذا كان فاسقا فاآلية إن كانت عامة بلفظها يف كل فاسق فالكافر داخل حتتها وإن مل تكن عامة بلفظها يف كل 

فاسق فهي عامة بالنظر إىل املعىن املومى إليه وهو الفسق من حيث إنه رتب رد اخلرب على كون اآليت به فاسقا مطلقا 
  م الشارع مع مناسبته له فكان ذلك علة للرد وهو متحقق فيما حنن فيه يف كال

فإن قيل املرتب عليه رد األخبار إمنا هو مسمى الفاسق وهو يف عرف الشرع خاص مبن هو مسلم صدرت منه 
  كبرية أو واظب على صغرية فال يكون متناوال للكافر 
اهللا عليه و سلم حنن حنكم بالظاهر واهللا يتوىل السرائر والكافر وإن سلمنا تناوله للكافر غري أنه معارض بقوله صلى 

  املتأول إذا كان متحرزا عن الكذب فقد ظهر صدقه فوجب العمل به للخرب 
واجلواب عن السؤال األول مبنع اختصاص اسم الفاسق يف الشرع باملسلم وإن كان ذلك عرفا للمتأخرين من 

  عرفه ال على ما صار عرفا للفقهاء الفقهاء وكالم الشارع إمنا ينزل على 
كيف وإن محل اآلية على الفاسق املسلم مما يوهم قبول خرب الفاسق الكافر على اإلطالق نظرا إىل قضية املفهوم وهو 

  خالف اإلمجاع 
  وال خيفى أن محل اللفظ على ما يلزم منه خمالفة دليل أو ما اختلف يف كونه دليال على خالف األصل 

  الثاين أن العمل مبا ذكرناه أوىل لتواتره وخصوصه بالفاسق وأنه غري متفق على ختصيصه وخمالفته وعن السؤال 
وما ذكروه آحاد وهو متناول للكافر بعموم كون خربه ظاهرا أو هو خمالف خلرب الكافر اخلارج عن امللة والفاسق 

  إذا ظن صدقه فإن خربه ال يكون مقبوال باإلمجاع 
ون ضبطه ملا يسمعه أرجح من عدم ضبطه وذكره له أرجح من سهوه حلصول غلبة الظن الشرط الثالث أن يك

  بصدقه فيما يرويه 

وإال فبتقدير رجحان مقابل كل واحد من األمرين عليه أو معادلته له فروايته ال تكون مقبولة لعدم حصول الظن 
  آلخر فلضرورة التساوي بصدقه أما على أحد التقديرين فلكون صدقه مرجوحا وأما على التقدير ا

وإن جهل حال الراوي يف ذلك كان االعتماد على ما هو األغلب من حال الرواة وإن مل يعلم األغلب من ذلك فال 
  بد من االختبار واالمتحان 



فإن قيل إنه وإن غلب السهو على الذكر أو تعادال فالراوي عدل والظاهر منه أنه ال يروي إال ما يثق من نفسه 
  ه وضبطه بذكره ل

وهلذا فإن الصحابة أنكرت على أيب هريرة كثرة روايته حىت قالت عائشة رضي اهللا عنها رحم اهللا أبا هريرة لقد 
كان رجال مهزارا يف حديث املهراس ومع ذلك قبلوا أخباره ملا كان الظاهر من حاله أنه ال يروي إال ما يثق من 

  نفسه بضبطه وذكره 
صل فيه الصحة فتساوي الضبط واالختالل والذكر والنسيان غايته أنه موجب للشك يف وأيضا فإن اخلرب دليل واأل

الصحة والشك يف ذلك ال يقدح يف األصل كما إذا كان متطهرا مث شك بعد ذلك أنه حمدث أو طاهر فإن األصل 
  هاهنا ال يترك هبذا الشك 

كان الغالب من حاله أنه ال يروي إال ما يظن أنه  قلنا إذا كان الغرض إمنا هو غلبة السهو أو التعادل فالراوي وإن
  ذاكر له فذلك ال يوجب حصول الظن بصحة روايته ألن من شأنه النسيان يظن أنه ما نسي وإن كان ناسيا 

وأما إنكار الصحابة على أيب هريرة كثرة الرواية فلم يكن ذلك الختالل ضبطه وغلبة النسيان عليه بل ألن اإلكثار 
  معه اختالل الضبط الذي ال يعرض ملن قلت روايته وإن كان ذلك بعيدا  مما ال يؤمن

  وما قيل من أن اخلرب دليل واألصل فيه الصحة فال يترك بالشك 
قلنا إمنا يكون دليال واألصل فيه الصحة إذا كان مغلبا على الظن ومع عدم ترجيح ذكر الراوي على نسيانه ال 

  يكون مغلبا على الظن فال يكون 

ال لوقوع التردد يف كونه دليال ال يف أمر خارج عنه وال كذلك فيما إذا شك يف احلديث مث تيقن سابقة الطهارة دلي
فإن تيقن الطهارة السابقة ال يقدح فيه الشك الطارىء وبالنظر إليه يترجح إليه أحد االحتمالني فال يبقى معه الشك 

  ل ملا حكم بالطهارة يف الدوام حىت إنه لو بقي الشك مع النظر إىل األص
  لغة وشرعا ) العدل ( الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة وذلك يتوقف على معرفة 

{ أما العدل يف اللغة فهو عبارة عن املتوسط يف األمور من غري إفراط يف طريف الزيادة والنقصان ومنه قوله تعاىل 
  أي عدال )  ١٤٣البقرة )  ٢( } وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
  فالوسط والعدل مبعىن واحد 

وقد يطلق يف اللغة ويراد به املصدر املقابل للجور وهو اتصاف الغري بفعل ما جيب له وترك ما ال جيب واجلور يف 
  مقابلته 

  وقد يطلق ويراد به ما كان من األفعال احلسنة يتعدى الفاعل إىل غريه ومنه يقال للملك احملسن إىل رعيته عادل 
  أما يف لسان املتشرعة فقد يطلق ويراد به أهلية قبول الشهادة والرواية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و

  وقد قال الغزايل يف معىن هذه األهلية إهنا عبارة عن استقامة السرية والدين 
  ة النفوس بصدقه وحاصلها يرجع إىل هيئة راسخة يف النفس حتمل على مالزمة التقوى واملروءة مجيعا حىت حتصل ثق

  وذلك إمنا يتحقق باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض املباحات 
  أما الكبائر فقد روى ابن عمر عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه 

قال الكبائر تسع الشرك باهللا تعاىل وقتل النفس املؤمنة وقذف احملصنة والزىن والفرار من الزحف والسحر وأكل 
  يم وعقوق الوالدين املسلمني واإلحلاد بالبيت احلرام مال اليت



  وروى أبو هريرة مع ذلك أكل الربا واالنقالب إىل األعراب بعد هجرة 
  وروي عن علي عليه السالم أنه أضاف إىل ذلك السرقة وشرب اخلمر 

والتطفيف حببة وأما بعض الصغائر فما يدل فعله على نقض الدين وعدم الترفع عن الكذب وذلك كسرقة لقمة 
  واشتراط أخذ األجرة على إمساع احلديث وحنوه 

وأما بعض املباحات فما يدل على نقص املروءة ودناءة اهلمة كاألكل يف السوق والبول يف الشوارع وصحبة 
  األراذل واإلفراط يف املزح وحنو ذلك مما يدل على سرعة اإلقدام على الكذب وعدم االكتراث به 

ار اجتناب هذه األمور يف العدالة املعتربة يف قبول الشهادة والرواية عن النيب صلى اهللا عليه و وال خالف يف اعتب
  سلم ألن من ال جيتنب هذه األمور أحرى أن ال جيتنب الكذب فال يكون موثوقا بقوله 

  وال خالف أيضا يف اشتراط هذه األمور األربعة يف الشهادة 
  الذكورة والعدد والبصر وعدم القرابة والعداوة وختتص الشهادة بشروط أخر كاحلرية و

  وإذ أتينا على حتقيق شروط الرواية فال بد من اإلشارة إىل ذكر 

  مسائل متشعبة عن شروط العدالة

  جرت العادة بذكرها وهي مثان مسائل 

ية بل ال بد من املسألة األوىل مذهب الشافعي وأمحد بن حنبل وأكثر أهل العلم أن جمهول احلال غري مقبول الروا
  خربة باطنة حباله ومعرفة سريته وكشف سريرته أو تزكية من عرفت عدالته وتعديله له 

  وقال أبو حنيفة وأتباعه يكتفى يف قبول الرواية بظهور اإلسالم والسالمة عن الفسق ظاهرا 
( } جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا  إن{ وقد احتج النافون حبجج األوىل أن الدليل بنفي قبول خرب الفاسق وهو قوله تعاىل 

غري أنا خالفناه فيمن ظهرت عدالته باالختبار مبعىن ال وجود له يف حمل النزاع وهو ما اختص )  ٦احلجرات )  ٤٩
  به من زيادة ظهور الثقة بقوله فوجب أن ال يقبل 

ن الفسق ظاهرا ال نسلم أنه ولقائل أن يقول اآلية إمنا دلت على امتناع قبول خرب الفاسق ومن ظهر إسالمه وسلم م
  فاسق حىت يندرج حتت عموم اآلية 

  واحتمال وجود الفسق فيه ال يوجب كونه فاسقا بدليل العدل املتفق على عدالته 
  احلجة الثانية أنه جمهول احلال فال يقبل إخباره يف الرواية دفعا الحتمال مفسدة الكذب كالشهادة يف العقوبات 

احتمال الكذب قائما ظاهرا غري أن أحتمال الصدق مع ظهور اإلسالم والسالمة من  ولقائل أن يقول وإن كان
  الفسق ظاهرا أظهر من احتمال الكذب 

ومع ذلك فاحتمال القبول يكون أوىل من احتمال الرد وال ميكن القياس على الشهادة ألن االحتياط يف باب 
  الشهادة أمت منه يف باب الرواية 

رية مشترطا يف الشهادة دون الرواية ومتعبدا فيها بألفاظ خاصة غري معتربة يف الرواية حىت إنه وهلذا كان العدد واحل
  لو قال أعلم بدل قوله 

  أشهد مل يكن مقبوال 
  وعلى هذا فال يلزم من اشتراط ظهور العدالة يف الشهادة باخلربة الباطنة اشتراط ذلك يف الرواية 



العدالة شرط يف قبول الرواية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعلى أن بلوغ رتبة احلجة الثالثة قالوا أمجعنا على أن 
االجتهاد يف الفقه شرط يف قبول الفتوى فإذا مل يظهر حال الراوي باالختبار فال تقبل أخباره دفعا للمفسدة الالزمة 

  جيب على املقلد اتباعه إمجاعا  من فوات الشرط كما إذا مل يظهر باالختبار بلوغ املفيت رتبة االجتهاد فإنه ال
ولقائل أن يقول اجملمع على اشتراطه يف الرواية العدالة مبعىن ظهور اإلسالم والسالمة من الفسق ظاهرا أو مبعىن 

  آخر واألول مسلم غري أن ما هو الشرط متحقق فيما حنن فيه 
  والثاين ممنوع 

  بق يف احلجة املتقدمة كيف وإن ما ذكرمتوه من الوصف اجلامع غري مناسب ملا س
  وبتقدير ظهور مناسبة الوصف اجلامع فاالعتبار باملفيت غري ممكن 

وذلك ألن بلوغ رتبة االجتهاد أبعد يف احلصول من حصول صفة العدالة وهلذا كانت العدالة أغلب وقوعا من رتبة 
من عدم صفة العدالة فال يلزم االجتهاد يف األحكام الشرعية وعند ذلك فاحتمال عدم صفة االجتهاد يكون أغلب 

  من عدم قبول قول املفيت مع اجلهل حباله القول بعدم قبول الراوي مع اجلهل حباله 
احلجة الرابعة أن عدم الفسق شرط يف قبول الرواية فاعترب فيه اخلربة الباطنية مبالغة يف دفع الضرر كما يف عدم 

  الصيب والرق والكفر يف قبول الشهادة 
  يقول ما ذكرمتوه من الوصف اجلامع غري مناسب ملا سبق تقريره يف احلجة الثانية ولقائل أن 

  وبتقدير مناسبته فالقياس على الشهادة غري ممكن ملا تقدم 
  احلجة اخلامسة قالوا رد عمر رواية فاطمة بنت قيس ملا كانت 

ما بني الصحابة ومل ينكره منكر فكان جمهولة احلال وعلي عليه السالم رد قول األشجعي يف املفوضة واشتهر ذلك في
  إمجاعا 

  ولقائل أن يقول أما رد عمر خلرب فاطمة إمنا كان ألنه مل يظهر له صدقها 
  وهلذا قال كيف نقبل قول امرأة ال ندري أصدقت أم كذبت 

احتمال وما حنن فيه ليس كذلك فإن من ظهر إسالمه وسالمته من الفسق ظاهرا فاحتمال صدقه ال حمالة أظهر من 
  كذبه 

  وأما رد علي عليه السالم خلرب األشجعي فإمنا كان أيضا لعدم ظهور صدقه عنده 
  وهلذا وصفه بكونه بواال على عقبيه أي غري حمترز يف أمور دينه 

  وجيب أن يكون كذلك وإال كان خمالفا لقوله صلى اهللا عليه و سلم حنن حنكم بالظاهر واهللا يتوىل السرائر 
  املسألة أنا نقول القول بوجوب قبول رواية جمهول احلال يستدعي دليال واملعتمد يف 

  واألصل عدم ذلك الدليل 
  واملسألة اجتهادية ظنية 
  فكان ذلك كافيا فيها 

فإن قيل بيان وجود الدليل من جهة النص واإلمجاع واملعقول أما النص فمن جهة الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله 
أمر بالتثبت مشروطا بالفسق فما مل يظهر الفسق ال )  ٦احلجرات )  ٤٩( } سق بنبإ فتثبتوا إن جاءكم فا{ تعاىل 

  جيب التثبت فيه 



وأما السنة فمن وجهني األول قوله عليه السالم إمنا أحكم بالظاهر واهللا يتوىل السرائر وما حنن فيه فالظاهر من حاله 
  الصدق فكان داخال حتت عموم اخلرب 

يب صلى اهللا عليه و سلم ملا جاءه األعرايب وقال أشهد أن ال إله إال اهللا وشهد برؤية اهلالل عنده قبل الثاين أن الن
  شهادته وأمر بالنداء بالصوم ملا ثبت عنده إسالمه ومل يعلم منه ما يوجب فسقا فالرواية أوىل 

واألعراب اجملاهيل ملا ظهر إسالمهم  وأما اإلمجاع فهو أن الصحابة كانوا متفقني على قبول أقوال العبيد والنسوان
  وسالمتهم من الفسق ظاهرا 

وأما املعقول فمن وجهني األول أن الراوي مسلم مل يظهر منه فسق فكان خربه مقبوال كإخباره بكون اللحم حلم 
  ء به وحنوه مذكى وكون املاء طاهرا أو جنسا وكون اجلارية املبيعة رقيقة وكونه متطهرا عن احلدثني حىت يصح االقتدا

والثاين أنه لو أسلم كافر وروى عقيب إسالمه خربا من غري مهلة فمع ظهور إسالمه وعدم وجود ما يوجب فسقه 
  بعد إسالمه ميتنع رد روايته 

  وإذا قبلت روايته حال إسالمه فطول مدته يف اإلسالم أوىل أن ال توجب رده 
توقف على معرفة كونه فاسقا أو ليس فاسقا ال على عدم علمنا واجلواب عن اآلية أن العمل مبوجبها نفيا وإثباتا م

  بفسقه 
  وذلك ال يتم دون البحث والكشف عن حاله 

وعن اخلرب األول من ثالثة أوجه األول أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أضاف احلكم بالظاهر إىل نفسه وال يلزم مثله 
  ذكور يف حق غريه إال بطريق القياس عليه ال بنفس النص امل

والقياس عليه ممتنع ألن ما للنيب صلى اهللا عليه و سلم من االطالع واملعرفة بأحوال املخرب لصفاء جوهر نفسه 
  واختصاصه عن اخللق مبعرفة ما ال يعرفه أحد منهم من األمور الغيبية غري متحقق يف حق غريه 

   الثاين أنه رتب احلكم على الظاهر وذلك وإن كان يدل على كونه علة

  لقبوله والعمل به فتخلف احلكم عنه يف الشهادة على العقوبات والفتوى يدل على أنه ليس بعلة 
وليس العمل بعموم أحد )  ٢٨النجم )  ٥٣( } إن الظن ال يغين من احلق شيئا { الثالث املعارضة بقوله تعاىل 

  ة وما ذكروه آحاد النصني وتأويل اآلخر أوىل من اآلخر بل العمل باآلية أوىل ألهنا متواتر
  وعن اخلرب الثاين ال نسلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يعلم من حال األعرايب سوى اإلسالم 

  وعن اإلمجاع ال نسلم أن الصحابة قبلوا رواية أحد من اجملاهيل فيما يتعلق بأخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  مة بنت قيس ورد علي شهادة األعرايب وهلذا ردوا رواية من جهلوه كرد عمر شهادة فاط

  وعن الوجه األول من املعقول بالفرق بني صور االستشهاد وحمل النزاع 
وذلك من وجهني األول أن الرواية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعلى رتبة وأشرف منصبا من اإلخبار فيما 

  ا هو أدىن الرتبتني قبوله يف أعالمها ذكروه من الصور فال يلزم من القبول مع اجلهل حبال الراوي فيم
  الثاين أن اإلخبار فيما ذكروه من الصور مقبول مع ظهور الفسق وال كذلك فيما حنن فيه 

  وعن الوجه الثاين من املعقول مبنع قبول روايته دون اخلربة حباله الحتمال أن يكون كذوبا وهو باق على طبعه 
لزم ذلك يف حالة دوامه ملا بني ابتداء اإلسالم ودوامه من رقة القلب وشدة وإن قلنا روايته يف مبدإ إسالمه فال ي

  األخذ مبوجباته واحلرص على امتثال مأموراته واجتناب 



منهياته على ما يشهد به العرف والعادة يف حق كل من دخل يف أمر حمبوب والتزمه فإن غرامه به يف االبتداء يكون 
  أشد منه يف دوامه 

  ية الفاسق املتأول الذي ال يعلم فسق نفسهاملسألة الثان

  ال خيلو إما أن يكون فسقه مظنونا أو مقطوعا به 
  فإن كان مظنونا كفسق احلنفي إذا شرب النبيذ فاألظهر قبول روايته وشهادته 

  وقد قال الشافعي رضي اهللا عنه إذا شرب احلنفي النبيذ أحده وأقبل شهادته 
ن يكون ممن يرى الكذب ويتدين به أو ال يكون كذلك فإن كان األول فال نعرف وإن كان فسقه مقطوعا به فإما أ

  خالفا يف امتناع قبول شهادته كاخلطابية من الرافضة ألهنم يرون شهادة الزور ملوافقهم يف املذهب 
 وإن كان الثاين كفسق اخلوارج الذين استباحوا الدار وقتلوا األطفال والنسوان فهو موضع اخلالف فمذهب

  الشافعي وأتباعه وأكثر الفقهاء أن روايته وشهادته مقبولة 
  وهو اختيار الغزايل وأيب احلسني البصري وكثري من األصوليني 

  وذهب القاضي أبو بكر واجلبائي وأبو هاشم ومجاعة من األصوليني إىل امتناع قبول شهادته وروايته 
  وهو املختار 

  وقد احتج النافون حبجة ضعيفة 
  م قالوا أمجعنا على أن الفاسق املفروض لو كان عاملا بفسقه مل يقبل خربه وذلك أهن

فإذا كان جاهال بفسقه معتقدا أنه ليس بفاسق فقد انضم إىل فسقه فسق آخر وخطيئة أخرى وهو اعتقاده يف الفسق 
  أنه ليس بفسق فكان أوىل أن ال يقبل خربه 

  ولقائل أن يقول إذا مل يعتقد أنه فاسق 

حرجا حمترزا يف دينه عن الكذب وارتكاب املعصية فكان إخباره مغلبا على الظن صدقه خبالف ما إذا علم وكان مت
  أن ما يأتى به فسقا فذلك يدل على قلة مباالته باملعصية وعدم حترزه عن الكذب فافترقا 

  واملعتمد يف ذلك النص واملعقول 
  أمر برد نبإ الفاسق )  ٦احلجرات )  ٤٩( }  إن جاءكم فاسق بنبإ فتثبتوا{ أما النص فقوله تعاىل 

  واخلالف إمنا هو فيمن قطع بفسقه فكان مندرجا حتت عموم اآلية 
  غري أنا خالفناه فيمن كان فسقه مظنونا وما حنن فيه مقطوع بفسقه فال يكون يف معىن صورة املخالفة 

غري أنا خالفناه يف خرب من ظهرت )  ٢٨ النجم)  ٥٣( } إن الظن ال يغين من احلق شيئا { وأيضا قوله تعاىل 
  عدالته وفيمن كان فسقه مظنونا فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل 
  وأما املعقول فهو أن القول بقبول خربه يستدعي دليال واألصل عدمه 

الظاهر واهللا فإن قيل بيان وجود الدليل النص واإلمجاع والقياس أما النص فقوله صلى اهللا عليه و سلم إمنا أحكم ب
يتوىل السرائر والفاسق فيما حنن فيه حمترز عن الكذب متدين بتحرميه فكان صدقه يف خربه ظاهرا فكان مندرجا 

  حتت عموم اخلرب 
وأما اإلمجاع فهو أن عليا عليه السالم والصحابة قبلوا أقوال قتلة عثمان واخلوارج مع فسقهم ومل ينكر ذلك منكر 



  فكان ذلك إمجاعا 
القياس فهو أن الظن بصدقه موجود فكان واجب القبول مبالغة يف حتصيل مقصوده قياسا على العدل واملظنون وأما 

  فسقه 

  واجلواب عن اخلرب ما سبق يف املسألة اليت قبلها 
وعن اإلمجاع أنا ال نسلم أن كل من قبل شهادة اخلوارج وقتلة عثمان كانوا يعتقدون فسقهم فإن اخلوارج من مجلة 

  لمني والصحابة ومل يكونوا معتقدين فسق أنفسهم املس
  ومع عدم اعتقاد اجلميع لفسقهم وإن قبلوا شهادهتم فال يتحقق انعقاد اإلمجاع على قبول خرب الفاسق 

  وعن القياس بالفرق يف األصول املستشهد هبا 
  أما يف العدل فلظهور عدالته واستحقاقه ملنصب الشهادة والرواية 

  ه إعظاما له وإجالال خبالف الفاسق وذلك يناسب قبول
وأما يف مظنون الفسق فألن حاله يف استحقاق منصب الشهادة والرواية أقرب من حال من كان فسقه مقطوعا به 

  فال يلزم من القبول مث القبول هاهنا 

  املسألة الثالثة اختلفوا يف اجلرح والتعديل

  د يف التعديل واجلرح من اعتبار العدد يف الرواية والشهادة هل يثبت بقول الواحد أو ال فذهب قوم إىل أنه ال ب
  وذهب آخرون إىل االكتفاء بالواحد فيهما وهو اختيار القاضي أيب بكر 

  والذي عليه األكثر إمنا هو االكتفاء بالواحد يف باب الرواية دون الشهادة وهو األشبه 
  ني أحد هذه املذاهب وذلك ألنه ال نص وال إمجاع يف هذه املسألة يدل على تعي

  فلم يبق غري التشبيه والقياس 
وال خيفى أن العدالة شرط يف قبول الشهادة والرواية والشرط ال يزيد يف إثباته على مشروطه فكان إحلاق الشرط 

  باملشروط يف طريق إثباته أوىل من إحلاقه بغريه 
يف شرط كل واحد منهما ما هو احلكم يف  وقد اعترب العدد يف قبول الشهادة دون قبول الرواية فكان احلكم

  مشروطه 

  فإن قيل التزكية والتعديل شهادة فكان العدد معتربا فيهما كالشهادة على احلقوق 
  قلنا ليس ذلك أوىل من قول القائل بأهنا إخبار فال يعترب العدد يف قبوهلا كنفس الرواية 

  تياط فإن قيل إال أن ما ذكرناه أوىل ملا فيه من زيادة االح
  قلنا بل ما يقوله اخلصم أوىل حذرا من تضييع أوامر اهللا تعاىل ونواهيه 

  كيف وأن اعتبار قول الواحد يف اجلرح والتعديل أصل متفق عليه واعتبار ضم قول غريه إليه يستدعي دليال 
  واألصل عدمه 

  وال خيفى أن ما يلزم منه موافقة النفي األصلي أوىل مما يلزم منه خمالفته 

  ملسألة الرابعة اختلفوا يف قبول اجلرح والتعديل دون ذكر سببهماا



فقال قوم ال بد من ذكر السبب فيهما أما يف اجلرح فالختالف الناس فيما جيرح به فلعله اعتقده جارحا وغريه ال 
الناس إىل ذلك  يراه جارحا وأما يف العدالة فألن مطلق التعديل ال يكون حمصال للثقة بالعدالة جلري العادة بتسارع

  بناء على الظاهر 
  وقال قوم ال حاجة إىل ذلك فيهما اكتفاء ببصرية املزكي واجلارح وهو اختيار القاضي أىب بكر 

وقال الشافعي رضي اهللا عنه ال بد من ذكر سبب اجلرح الختالف الناس فيما جيرح به خبالف العدالة فإن سببها 
  واحد ال اختالف فيه 
  ل واعترب ذكر سبب العدالة دون اجلرح واملختار إمنا هو مذهب القاضي أيب بكر ومنهم من عكس احلا

  وذلك ألنه إما أن يكون املزكي واجلارح عدال بصريا مبا جيرح به ويعدل أو ال يكون كذلك 
فإن مل يكن عدال أو كان عدال وليس بصريا فال اعتبار بقوله وإن كان عدال بصريا وجب االكتفاء مبطلق جرحه 

  تعديله إذا الغالب مع كونه عدال بصريا أنه ما أخرب بالعدالة و

  واجلرح إال وهو صادق يف مقاله 
  فال معىن الشتراط إظهار السبب مع ذلك 

والقول بأن الناس قد اختلفوا فيما جيرح به وإن كان حقا إال أن الظاهر من حال العدل البصري جبهات اجلرح 
  واقع اخلالف يف ذلك والتعديل أنه أيضا يكون عارفا مب

والظاهر أنه ال يطلق اجلرح إال يف صورة علم الوفاق عليها وإال كان مدلسا ملبسا مبا يوهم اجلرح على من ال 
  يعتقده وهو خالف مقتضى العدالة والدين 

له على سبب ومبثل هذا يظهر أنه ما أطلق التعديل إال بعد اخلربة الباطنة واإلحاطة بسريرة املخرب عنه ومعرفة اشتما
  العدالة دون البناء على ظاهر احلال 

  املسألة اخلامسة إذا تعارض اجلرح والتعديل

فال خيلو إما أن يكون اجلارح قد عني السبب أو مل يعينه فإن مل يعينه فقول اجلارح يكون مقدما الطالعه على ما مل 
  يعرفه العدل وال نفاه المتناع الشهادة على النفي 

  بأن يقول تقديرا رأيته وقد قتل فالنا فال خيلو إما أن ال يتعرض املعدل لنفي ذلك أو يتعرض لنفيه وإن عني السبب 
  فإن كان األول فقول اجلارح يكون مقدما ملا سبق 

وإن تعرض لنفيه بأن قال رأيت فالنا املدعي قتله حيا بعد ذلك فهاهنا يتعارضان ويصح ترجيح أحدمها على اآلخر 
ة الورع والتحفظ وزيادة البصرية إىل غري ذلك مما ترجح به إحدى الروايتني على األخرى كما بكثرة العدد وشد

  سيأيت حتقيقه 

  املسألة السادسة يف طرق اجلرح والتعديل

  أما طرق التعديل فمتفاوتة يف القوة والضعف 
  وذلك ألنه ال خيلو إما أن يصرح املزكي بالتعديل قوال أو ال يصرح به 



بأن يقول هو عدل رضا فإما أن يذكر مع ذلك السبب بأن يقول ألين عرفت منه كذا وكذ أو ال فإن صرح به 
  يذكر السبب 

  فإن كان األول فهو تعديل متفق عليه 
  وإن كان الثاين فمختلف فيه 

  واألظهر منه التعديل كما سبق يف املسألة املتقدمة 
  لنقصان البيان فيه خبالف األول فهذا الطريق مرجوح بالنسبة إىل األول لالختالف فيه و

  وأما إن مل يصرح بالتعديل قوال لكن حكم بشهادته أو عمل بروايته أو روى عنه خربا 
  فإن حكم بشهادته فهو أيضا تعديل متفق عليه 

  وإال كان احلاكم فاسقا بشهادة من ليس بعدل عنده 
ا يف االتفاق واالختالف اللهم إال أن يكون وهذه الطريق أعلى من التزكية بالقول من غري ذكر سبب لتفاوهتم

  احلاكم ممن يرى احلكم بشهادة الفاسق 
  وأما بالنسبة إىل التزكية بالقول مع ذكر السبب فاألشبه التعادل بينهما الستوائهما يف االتفاق عليهما 

  واألول وإن اختص بذكر السبب فهذا خمتص بإلزام الغري بقبول الشاهد خبالف األول 
إن عمل بروايته على وجه علم أنه ال مستند له يف العمل سواها وال يكون ذلك من باب االحتياط فهو أيضا وأما 

  تعديل متفق عليه وإال كان عمله برواية من ليس بعدل فسقا 
وهذا الطريق وإن احتمل أن يكون العمل فيه مستندا إىل ظهور اإلسالم والسالمة من الفسق ظاهرا كما يف التعديل 

لقول من غري ذكر السبب فهو راجح على التعديل بالقول من غري ذكر السبب لالتفاق عليه واالختالف يف ذلك با
ومرجوح بالنسبة إىل التزكية بالقول مع ذكر السبب وبالنسبة إىل احلكم بالشهادة ألن باب الشهادة أعلى من باب 

  بالرواية 
  سيأيت تعريفه فكان االحتياط واالحتراز فيها أمت وأوىف  ولذلك اشترط فيه ما مل يشترط يف باب الرواية كما

  وأما إن روى عنه فهذا مما اختلف فيه هل هو تعديل أو ال 
  ومنهم من فصل وقال إن عرف من قول املزكي أو عادته أنه ال يروي إال 

  عن العدل فهو تعديل وإال فال 
  وهو املختار 

  عن عدالته لتوقف فيها  وذلك ألن العادة جارية بالرواية عمن لو سئل
  وال يلزم من روايته عنه 

  مع عدم معرفته بعدالته أن يكون ملبسا مدلسا يف الدين كما قيل 
ألنه إمنا يكون كذلك إن لو أوجبت روايته عنه على الغري العمل هبا وليس كذلك بل غايته أنه قال مسعته يقول كذا 

  العمل مبقتضى روايته فعلى السامع بالكشف عن حال املروي عنه إن رام 
  وإال كان مقصرا 

  وهذا الطريق يشبه أن يكون مرجوحا بالنسبة إىل باقي الطرق 
  أما بالنسبة إىل التصريح بالتعديل فظاهر وال سيما إن اقترن بذكر السبب لالتفاق عليه واالختالف يف هذا الطريق 

  والختصاص الشهادة مبا ذكرناه قبل  وهلذا يكون مرجوحا بالنسبة إىل احلكم بالشهادة لالتفاق عليه



  وأما بالنسبة إىل العمل بالرواية فالشتراكهما يف أصل الرواية واختصاص أحدمها بالعمل هبا 
  وأما طرق اجلرح فهو أن يصرح بكونه جمروجا ويذكر مع ذلك سبب اجلرح 

ألول لالختالف فيه ولالتفاق على وإن مل يذكر معه سبب اجلرح فهو جرح كما سبق يف املسألة املتقدمة لكنه دون ا
  األول 

  وليس من اجلرح ترك العمل بروايته واحلكم بشهادته جلواز أن يكون ذلك بسبب غري اجلرح 
وذلك إما ملعارض وإما ألنه غري ضابط أو لغلبة النسيان والغفلة عليه وحنوه وال الشهادة بالزىن وكل ما يوجب احلد 

صاب الشهادة ألنه مل يأت بصريح القذف وإمنا جاء ذلك حميي الشهادة وال مبا على املشهود عليه إذا مل يكمل ن
يسوغ فيه االجتهاد وقد قال به بعض األئمة اجملتهدين كاللعب بالشطرنج وشرب النبيذ وحنوه وال بالتدليس وذلك 

ن وراء النهر مومها أنه كقول من مل يعاصر الزهري مثال ولكنه روى عمن لقيه قوال يوهم أنه لقيه ولقوله حدثنا فال
  يريد جيحان وإمنا يشري به إىل هنر عيسى مثال ألنه ليس بكذب وإمنا هو من املعاريض املغنية عن الكذب 

  املسألة السابعة اتفق اجلمهور من األئمة على عدالة الصحابة

  وقال قوم إن حكمهم يف العدالة حكم من بعدهم يف لزوم البحث عن عدالتهم عند الرواية 
ومنهم من قال إهنم مل يزالوا عدوال إىل حني ما وقع من االختالف والفنت فيما بينهم وبعد ذلك فال بد من البحث 

يف العدالة عن الراوي أو الشاهد منهم إذا مل يكن ظاهر العدالة ومنهم من قال بأن كل من قاتل عليا عاملا منهم فهو 
  م احلق فاسق مردود الرواية والشهادة خلروجهم عن اإلما

  ومنهم من قال برد رواية الكل وشهادهتم ألن أحد الفريقني فاسق وهو غري معلوم وال معني 
ومنهم من قال بقبول رواية كل واحد منهم وشهادته إذا انفرد ألن األصل فيه العدالة وقد شككنا يف فسقه وال 

  يقبل ذلك منه مع خمالفة التحقق فسق أحدمها من غري تعيني 
منا هو مذهب اجلمهور من األئمة وذلك مبا حتقق من األدلة الدالة على عدالتهم ونزاهتهم وختيريهم على واملختار إ

  من بعدهم 
  أي عدوال )  ١٤٣البقرة )  ٢( } وكذلك جعلناكم أمة وسطا { فمن ذلك قوله تعاىل 

صحابة املوجودين يف وهو خطاب مع ال)  ١١٠آل عمران )  ٣( } كنتم خري أمة أخرجت للناس { وقوله تعاىل 
  زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ومنها قوله صلى اهللا عليه و سلم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم واالهتداء بغري عدل حمال 
  وقوله صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا اختار يل أصحابا وأصهارا وأنصارا واختيار اهللا تعاىل ال يكون ملن ليس 

  بعدل 
ما ظهر واشتهر بالنقل املتواتر الذي ال مراء فيه من مناصرهتم للرسول واهلجرة إليه واجلهاد بني يديه واحملافظة  ومنها

على أمور الدين وإقامة القوانني والتشدد يف امتثال أوامر الشرع ونواهيه والقيام حبدوده ومراسيمه حىت إهنم قتلوا 
  أدل على العدالة أكثر من ذلك األهل واألوالد حىت قام الدين واستقام وال 

وعند ذلك فالواجب أن حيمل كل ما جرى بينهم من الفنت على أحسن حال وإن كان ذلك إمنا ملا أدى إليه اجتهاد 
  كل فريق من اعتقاده أن الواجب ما صار إليه وأنه أوفق للدين وأصلح للمسلمني 



  واآلخر خمطء يف اجتهاده  وعلى هذا فإما أن يكون كل جمتهد مصيبا أو أن املصيب واحد
وعلى كال التقديرين فالشهادة والرواية من الفريقني ال تكون مردودة أما بتقدير اإلصابة فظاهر وأما بتقدير اخلطإ 

  مع االجتهاد فباإلمجاع 
  وإذ أتينا على ما أردناه من بيان عدالة الصحابة فال بد من اإلشارة إىل بيان من يقع عليه اسم الصحايب 

  سألة الثامنة اختلفوا يف مسمى الصحايبامل

  فذهب أكثر أصحابنا وأمحد بن حنبل إىل أن الصحايب من رأى النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم وإن مل خيتص به اختصاص املصحوب وال روى عنه والطالت مدة صحبته 
ص به اختصاص املصحوب وذهب آخرون إىل أن الصحايب إمنا يطلق على من رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم واخت

  وطالت مدة صحبته وإن مل يرو عنه 
  وذهب عمر بن حيىي إىل أن هذا االسم إمنا يسمى به من طالت صحبته للنيب صلى اهللا عليه و سلم وأخذ عنه العلم 

  واخلالف يف هذه املسألة وإن كان آيال إىل النزاع يف اإلطالق اللفظي فاألشبه إمنا هو األول 
  ثالثة أمور ويدل على ذلك 

األول أن الصاحب اسم مشتق من الصحبة والصحبة تعم القليل والكثري ومنه يقال صحبته ساعة وصحبته يوما 
وشهرا وأكثر من ذلك كما يقال فالن كلمين وحدثين وزارين وإن كان مل يكلمه ومل حيدثه ومل يزره سوى مرة 

  واحدة 
  أو ليصحبنه فإنه يرب وحينث بصحبته ساعة الثاين أنه لو حلف أنه ال يصحب فالنا يف السفر 

الثالث أنه لو قال قائل صحبت فالنا فيصح أن يقال صحبته ساعة أو يوما أو أكثر من ذلك وهل أخذت عنه العلم 
  ورويت عنه أو ال ولوال أن الصحبة شاملة جلميع هذه الصور ومل تكن خمتصة حبالة منها ملا احتيج إىل االستفهام 

  صاحب يف العرف إمنا يطلق على املكاثر املالزم ومنه فإن قيل إن ال

يقال أصحاب القرية وأصحاب الكهف والرقيم وأصحاب الرسول وأصحاب اجلنة للمالزمني لذلك وأصحاب 
  احلديث للمالزمني لدراسته ومالزمته دون غريهم 

  أو عامله  ويدل على ذلك أيضا أنه يصح أن يقال فالن مل يصحب فالنا لكنه وفد عليه أو رآه
واألصل يف النفي أن يكون حمموال على حقيقته بل وال يكفي ذلك بل ال بد مع طول املدة من أخذ العلم والرواية 
عنه وهلذا يصح أن يقال املزين صاحب الشافعي وأبو يوسف وحممد بن احلسن صاحبا أيب حنيفة وال يصح أن يقال 

  صاحب هلما ملن رآمها وعاشرمها طويال ومل يأخذ عنهما أنه 
واجلواب عن الشبهة األوىل أنا ال نسلم أن اسم الصاحب ال يطلق إال على املكاثر املالزم وال يلزم من صحة إطالق 

اسم الصاحب على املالزم املكاثر كما يف الصور املستشهد هبا امتناع إطالقه على غريه بل جيب أن يقال بصحة 
ىل ما وقع به االشتراك نفيا للتجوز واالشتراك عن اللفظ وصحة النفي إطالق ذلك على املكاثر وغريه حقيقة نظرا إ

إمنا كان ألن الصاحب يف أصل الوضع وإن كان ملن قلت صحبته أو كثرت غري أنه يف عرف االستعمال ملن طالت 
  صحبته 

  فإن أريد نفي الصحبة باملعىن العريف فحق 



  وإن أريد نفيها باملعىن األصلي فال يصح 
  جلواب عما قيل من اشتراط أخذ العلم والرواية عنه أيضا وهذا هو ا

  وإذا عرف ذلك فلو قال من عاصر النيب صلى اهللا عليه و سلم أنا صحايب مع إسالمه وعدالته فالظاهر صدقه 
  وحيتمل أن ال يصدق يف ذلك لكونه متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه كما لو قال أنا عدل أو شهد لنفسه حبق 

  ردناه من الشروط املعتربة هذا ما أ
  وأما الشروط اليت ظن أهنا شروط وليست كذلك 

فشروط منها أنه ليس من شرط قبول اخلرب العدد بل يكفي يف القبول خرب العدل الواحد خالفا للجبائي فإنه قال ال 
و عمل به بعض يقبل إال أن يضاف إليه خرب عدل آخر أو موافقة ظاهرا وإن يكون منتشرا فيما بني الصحابة أ

  الصحابة 
  ونقل عنه أيضا أنه ال يقبل اخلرب يف الزىن إال من أربعة 

  والوجه يف االحتجاج واالنفصال ما سبق يف مسألة وجوب التعبد خبرب الواحد 
وأيضا فليس من شرطه الذكورة ملا اشتهر من أخذ الصحابة بأخبار النساء كما سبق بيانه وال البصر بل جيوز قبول 

  الضرير إذا كان حافظا ملا يسمعه وله آلة إدائه رواية 
وهلذا كانت الصحابة تروي عن عائشة ما تسمعه من صوهتا مع أهنم ال يرون شخصها وال عدم القرابة بل جتوز 
رواية الولد عن الوالد وبالعكس التفاق الصحابة على ذلك وال عدم العداوة ألن حكم الرواية عام فال خيتص 

  تكون العداوة مؤثرة فيه وال احلرية بل هذه األمور إمنا تشترط يف الشهادة بواحد معني حىت 
وال يشترط أيضا يف الراوي أن يكون مكثرا من مساع األحاديث مشهور النسب التفاق الصحابة على قبول رواية 

  ربة من مل يرو سوى خرب واحد وعلى قبول رواية من ال يعرف نسبه إذا كان مشتمال على الشرائط املعت
وال يشترط أيضا أن يكون فقيها عاملا بالعربية ومبعىن اخلرب وسواء كانت روايته موافقة للقياس أو خمالفة خالفا أليب 

حنيفة فيما خيالف القياس لقوله صلى اهللا عليه و سلم نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها إىل قوله فرب حامل فقه 
و مل يكن مقبول القول ملا كان كذلك وألن الصحابة مسعوا أخبار آحاد مل ليس بفقيه دعا له وأقره على الرواية ول

  يكونوا فقهاء كما ذكرناه فيما تقدم وألن االعتماد على خرب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  والظاهر من الراوي إذا كان عدال متدينا أنه ال يروي إال ما يتحققه على الوجه الذي مسعه 

  ات الراويالقسم الثالث يف مستند

  وكيفية روايته الراوي ال خيلو إما أن يكون صحابيا أو غري صحايب 
فإن كان صحابيا فقد اتفقوا على أنه إذا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كذا أو أخربين أو حدثين 

  فوا يف مسائل أو شافهين رسول اهللا بكذا فهو خرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واجب القبول واختل

  املسألة األوىل إذا قال الصحايب قال رسول اهللا كذا

اختلفوا فيه فذهب األكثرون إىل أنه مسعه من النيب صلى اهللا عليه و سلم فيكون حجة من غري خالف وقال القاضي 
  عه من غريه أبو بكر ال حيكم بذلك بل هو متردد بني أن يكون قد مسعه من النيب عليه السالم وبني أن يكون قد مس



وبتقدير أن يكون قد مسعه من غري النيب صلى اهللا عليه و سلم فمن قال بعدالة مجيع الصحابة فحكمه حكم ما لو 
مسعه من النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن قال بأن حكم الراوي من الصحابة حكم غريهم يف وجوب الكشف عن 

  وسيأيت تفصيل القول فيه حال الراوي منهم فحكمه حكم مراسيل تابع التابعني 

والظاهر أن ذلك حممول على مساعه من غري واسطة مع إمكان مساعه من الواسطة ألن قوله قال يوهم السماع من 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم من غري واسطة إيهاما ظاهرا 

  غريه  والظاهر من حال الصحايب العدل العارف بأوضاع اللغة أنه ال يأيت بلفظ يوهم معىن ويريد

  املسألة الثانية إذا قال الصحايب مسعت رسول اهللا

  صلى اهللا عليه و سلم يأمر بكذا أو ينهى عن كذا اختلفوا يف كونه حجة 
فذهب قوم إىل أنه ليس حبجة ألن االحتجاج إمنا هو بلفظ النيب صلى اهللا عليه و سلم وقول الصحايب مسعته يأمر 

من النيب صلى اهللا عليه و سلم الختالف الناس يف صيغ األمر والنهي فلعله  وينهى ال يدل على وجود األمر والنهي
مسع صيغة اعتقد أهنا أمر أو هني وليست كذلك عند غريه وحيتمل أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يأمر بشيء أو 

مر بأحد أضداده فنقل ينهى عن شيء وهو ممن يعتقد أن األمر بالشيء هني عن مجيع أضداده وأن النهي عن الشيء أ
  األمر والنهي وليس بأمر وال هني عند غريه 

  والذي عليه اعتماد األكثرين أنه حجة وهو األظهر 
  وذلك ألن الظاهر من حال الصحايب مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أن يكون عارفا مبواقع اخلالف والوفاق 

  وعند ذلك 
أنه أمر أو هني من غري خالف نفيا للتدليس والتلبيس عنه بنقل ما يوجب  فالظاهر من حاله أنه ال ينقل إال ما حتقق

  على سامعه اعتقاد األمر والنهي فيما ال يعتقده أمرا وال هنيا 

  املسألة الثالثة إذا قال الصحايب أمرنا بكذا أو هنينا عن كذا

  وأوجب علينا كذا وحرم علينا كذا أو أبيح لنا كذا 

  ئمة أنه جيب إضافة ذلك إىل النيب عليه السالم فمذهب الشافعي وأكثر األ
وذهب مجاعة من األصوليني والكرخي من أصحاب أيب حنيفة إىل املنع من ذلك مصريا منهم إىل أن ذلك متردد بني 
كونه مضافا إىل النيب عليه السالم وبني كونه مضافا إىل أمر الكتاب أو األمة أو بعض األئمة وبني أن يكون قد قال 

  عن االستنباط والقياس وأضافه إىل صاحب الشرع بناء على أن موجب القياس مأمور باتباعه من الشارع  ذلك
  وإذا احتمل واحتمل ال يكون مضافا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم بل وال يكون حجة 

فإذا قال الواحد والظاهر مذهب الشافعي وذلك ألن من كان مقدما على مجاعة وهم بصدد امتثال أوامره ونواهيه 
منهم أمرنا بكذا وهنينا عن كذا فالظاهر أنه يريد أمر ذلك املقدم وهنيه والصحابة بالنسبة إىل النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم على هذا النحو 
  فإذا قال الصحايب منهم أمرنا أو هنينا كان الظاهر منه أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم وهنيه 



الكتاب وهنيه ألنه لو كان كذلك لكان ظاهرا للكل فال خيتص مبعرفته الواحد منهم وال  وال ميكن محله على أمر
على أمر األمة وهنيها ألن قول الصحايب أمرنا وهنينا قول األمة وهم ال يأمرون وينهون أنفسهم وال على أمر الواحد 

  من الصحابة إذ ليس أمر البعض للبعض أوىل من العكس 
  صحايب أنه إمنا يقصد بذلك تعريف الشرع كيف وإن الظاهر من ال

وذلك ال يكون ثابتا بأمر الواحد من الصحابة وهنيه وال أن يكون ذلك بناء على ما قيل من القياس واالستنباط 
  لوجهني األول أن قول الصحايب أمرنا وهنينا خطاب مع اجلماعة وما ظهر لبعض 

  فذلك غري موجب لألمر باتباع من مل يظهر له ذلك القياس  اجملتهدين من القياس وإن كان مأمورا باتباع حكمه
  الثاين أن قوله أمرنا وهنينا بكذا عن كذا إمنا يفهم منه مطلق األمر والنهي ال األمر باتباع حكم القياس 

  املسألة الرابعة اختلفوا يف قول الصحايب من السنة

  كذا 
صلى اهللا عليه و سلم خالفا أليب احلسن الكرخي من فذهب األكثرون إىل أن ذلك حممول على سنة رسول اهللا 

  أصحاب أيب حنيفة 
  واملختار مذهب األكثرين وذلك ملا ذكرناه يف املسألة املتقدمة 

فإن قيل اسم السنة متردد بني سنة النيب وسنة اخللفاء الراشدين على ما قال صلى اهللا عليه و سلم عليكم بسنيت 
عضوا عليها بالنواجذ وإذا كان اللفظ مترددا بني احتمالني فال يكون صرفه إىل  وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي

  أحدمها دون اآلخر أوىل من العكس 
قلنا وإن سلمنا صحة إطالق السنة على ما ذكروه غري أن احتمال إرادة سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم أوىل 

سنة اخللفاء الراشدين تبع لسنة النيب صلى اهللا عليه و لوجهني األول أن سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم أصل و
  سلم ومقصود الصحايب إمنا هو بيان الشرعية 

  وال خيفى أن إسناد ما قصد بيانه إىل األصل أوىل من إسناده إىل التابع 
تقدمة فكان الثاين أن ذلك هو املتبادر إىل الفهم من إطالق لفظ السنة يف كالم الصحايب ملا ذكرناه يف املسألة امل

  احلمل عليه أوىل 

  املسألة اخلامسة إذا قال الصحايب كنا نفعل كذا

وكانوا يفعلون كذا وذلك كقول عائشة كانوا ال يقطعون يف الشيء التافه وكقول إبراهيم النخعي كانوا حيذفون 
   التكبري حذفا فهو عند األكثرين حممول على فعل اجلماعة دون بعضهم خالفا لبعض األصوليني

ويدل على مذهب األكثرين أن الظاهر من الصحايب أنه إمنا أورد ذلك يف معرض االحتجاج وإمنا يكون ذلك حجة 
إن لو كان ما نقله مستندا إىل فعل اجلميع ألن فعل البعض ال يكون حجة على البعض اآلخر وال على غريهم فإن 

غ خمالفته بطريق االجتهاد فيه وحيث سوغتم ذلك دل قيل لو كان ذلك مستندا إىل فعل اجلميع لكان إمجاعا وملا سا
  على عوده إىل البعض دون الكل 

قلنا تسويغ االجتهاد فيه إمنا كان ألن إضافة ذلك إىل اجلميع وقع ظنا ال قطعا وذلك كما يسوغ االجتهاد فيما 



ن طريق اتباعه ظنيا وإن كان ال يرويه الواحد من األلفاظ القاطعة يف الداللة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا كا
يسوغ فيه االجتهاد عندما إذا ثبت بطريق قاطع وأما إن كان الراوي غري صحايب فمستنده يف الرواية إما قراءة 

الشيخ ملا يرويه عنه أو القراءة على الشيخ أو إجازة الشيخ له أو أن يكتب له كتابا مبا يرويه عنه أو يناوله الكتاب 
  أو أن يرى خطا يظنه خط الشيخ بأين مسعت عن فالن كذا الذي يرويه عنه 

فإن كان مستنده يف الرواية قراءة الشيخ فإما أن يكون الشيخ قد قصد إمساعه بالقراءة أو مل يقصد إمساعه بطريق 
من الطرق فإن قصد إمساعه بالقراءة أو مع غريه فهذا هو أعلى الرتب يف الرواية وللراوي عنه أن يقول حدثنا 

  أخربنا وقال فالن ومسعته يقول كذا وإن مل يقصد إمساعه فليس له أن يقول حدثنا وأخربنا ألنه يكون و

  كاذبا يف ذلك بل له أن يقول قال فالن كذا ومسعته يقول كذا وحيدث بكذا وخيرب بكذا 
لة أو غري ذلك وأما القراءة على الشيخ مع سكوت الشيخ من غري ما يوجب السكوت عن اإلنكار من إكراه أو غف

فقد اتفقوا على وجوب العمل به خالفا لبعض أهل الظاهر ألنه لو مل تكن روايته صحيحة لكان سكوته عن اإلنكار 
  مع القدرة عليه فسقا ملا فيه من إيهام صحة ما ليس بصحيح وذلك بعيد عن العدل املتدين 

دثنا فالن قراءة عليه واختلفوا يف جواز قوله مث اتفق القائلون بالصحة على تسليط الراوي على قوله أخربنا وح
  حدثنا وأخربنا مطلقا واألظهر امتناعه ألن ذلك يشعر بنطق الشيخ وذلك من غري نطق منه كذب 

وأما إجازة الشيخ وذلك بأن يقول أجزت لك أن تروي عين الكتاب الفالين أو ما صح عندك من مسموعايت فقد 
فجوزه أصحاب الشافعي وأمحد بن حنبل وأكثر احملدثني واتفق هؤالء على تسليط  اختلفوا يف جواز الرواية باإلجازة

  الراوي على قوله أجازين فالن كذا وحدثين وأخربين إجازة 
  واختلفوا يف قوله حدثين وأخربين مطلقا 

وأبو  والذي عليه األكثر وهو األظهر أنه ال جيوز ألن ذلك يشعر بنطق الشيخ بذلك وهو كذب وقال أبو حنيفة
  يوسف ال جتوز الرواية باإلجازة مطلقا 

وقال أبو بكر الرازي من أصحاب أيب حنيفة إنه إن كان اجمليز واجملاز له قد علما ما يف الكتاب الذي أجاز روايته 
  جازت روايته بقوله أخربين وحدثين 

هذا الصك فإنه جيوز هلم وذلك كما لو كتب إنسان صكا والشهود يرونه مث قال هلم اشهدوا علي جبميع ما يف 
  إقامة الشهادة عليه مبا يف ذلك الكتاب وإال فال 

واملختار إمنا هو جواز الرواية باإلجازة وذلك ألن اجمليز عدل ثقة والظاهر أنه مل جيز إال ما علم صحته وإال كان 
  بإجازته رواية ما مل يروه فاسقا وهو بعيد عن العدل 

  زته جازت الرواية عنه كما لو كان هو القارىء أو قرىء عليه وهو ساكت وإذا علمت الرواية أو ظنت بإجا
فإن قيل إنه مل يوجد من احملدث فعل احلديث وال ما جيري جمرى فعله فلم جيز أن يقول الراوي عنه أخربين وال 

  حدثين ألنه يكون كذبا وألنه قادر على أن حيدث به 
  فحيث مل حيدث به دل على أنه غري صحيح عنده 

قلنا هذا باطل مبا إذا كان الراوي عن الشيخ هو القارىء فإنه مل يوجد من الشيخ فعل احلديث وال ما جيري جمراه 
  وهو قادر على القراءة بنفسه 

  ومع ذلك 



  فإنه جيوز للراوي أن يقول أخربين وحدثين حيث كانت قراءته عليه مع السكوت دليل صحة احلديث 
اإلجازة واخلريف واملختار يكون الكالم فيما إذا ناوله كتابا فيه حديث هو مساعه  وعلى ما ذكرناه من اخلالف يف

  وقال له قد أجزت لك أن تروي عين ما فيه وله أن يقول ناولين فالن كذا وأخربين وحدثين مناولة 
على  وكذلك احلكم أيضا إذا كتب إليه حبديث وقال أجزت لك روايته عين فإنه يدل على صحته ويسلط الراوي

  أن يقول كاتبين بكذا وحدثين أو أخربين بكذا كتابة 
ولو اقتصر على املناولة أو الكتابة دون لفظ اإلجازة مل جتز له الرواية إذ ليس يف الكتابة واملناولة ما يدل على تسويغ 

  الرواية عنه وال على صحة احلديث يف نفسه 
مع ذلك الرواية عنه وسواء قال هذا خطي أو مل يقل ألنه  وأما رؤية خط الشيخ بأين مسعت من فالن كذا فال جيوز

  قد يكتب ما مسعه 
مث يشكك فيه فال بد من التسليط من قبل الشيخ على الرواية عنه بطريقة إذ ليس ألحد رواية ما شك يف روايته 

  إمجاعا 
  رواية  وعلى هذا فلو روى كتابا عن بعض احملدثني وشك يف حديث واحد منه غري معني مل جتز له

  شيء منه ألنه ما من واحد ومن تلك األحاديث إال وجيوز أن يكون هو املشكوك فيه 
وكذلك لو روى عن مجاعة حديثا وشك يف روايته عن بعضهم من غري تعيني فليس له الرواية عن واحد منهم ألنه 

  ما من واحد إال وجيوز أن يكون هو املشكوك يف الرواية عنه 
  تنعة والرواية مع الشك مم

  نعم لو غلب على ظنه رواية احلديث عن بعض املشايخ ومساعه منه فهذا مما اختلف فيه 
فقال أبو حنيفة ال جتوز روايته وال العمل به ألنه حكم على املروي عنه بأنه حدثه به فال جيوز مع عدم العلم كما يف 

العمل به ألن ذلك مما يغلب على الظن الشهادة وقال الشافعي وأبو يوسف وحممد بن احلسن جتوز له الرواية و
  صحته 

وهلذا فإن آحاد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا حيملون كتب الرسول إىل أطراف البالد يف أمور 
الصدقات وغريها وكان جيب على كل أحد األخذ هبا بإخبار حاملها أهنا من كتب الرسول وإن مل يكن ما فيها مما 

   احملمول إليه لكوهنا مغلبة على الظن مسعه احلامل وال
  وال كذلك يف الشهادة ألنه قد اعترب فيها من االحتياط ما مل يعترب مثله يف الرواية كما ذكرناه فيما تقدم 

وعلى هذا فلو قال عدل من عدول احملدثني عن كتاب من كتب احلديث إنه صحيح فاحلكم يف جواز األخذ به 
  إذا ظن أنه يرويه مع االتفاق على أنه ال جتوز روايته عنه خبالف ما إذا ظن الرواية عنه  واخلالف فيه كما سبق فيما

  القسم الرابع فيما اختلف يف رد خرب الواحد

  به وفيه عشر مسائل املسألة األوىل اختلفوا يف نقل حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم باملعىن دون اللفظ 
أيب حنيفة وأمحد بن حنبل واحلسن البصري وأكثر األئمة أنه حيرم ذلك على والذي عليه اتفاق الشافعي ومالك و

الناقل إذا كان غري عارف بدالالت األلفاظ واختالف مواقعها وإن كان عاملا بذلك فاألوىل له النقل بنفس اللفظ إذ 
  هو أبعد عن التغيري والتبديل وسوء التأويل 



  وال نقصان منه فهو جائز وإن نقله باملعىن من غري زيادة يف املعىن 
  ونقل عن ابن سريين ومجاعة من السلف وجوب نقل اللفظ على صورته 

  وهو اختيار أيب بكر الرازي من أصحاب أيب حنيفة 
  ومنهم من فصل وقال جبواز إبدال اللفظ مبا يرادفه وال يشتبه احلال فيه وال جيوز مبا عدا ذلك 

  واملختار مذهب اجلمهور 
  واإلمجاع واألثر واملعقول  ويدل عليه النص

  أما النص فما روي ابن مسعود أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه 

وسلم وقال له يا رسول اهللا حتدثنا حبديث ال نقدر أن نسوقه كما مسعناه فقال صلى اهللا عليه و سلم إذا أصاب 
حاد رسله إىل البالد يف إبالغ أوامره أحدكم املعىن فليحدث وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان مقررا آل

  ونواهيه بلغة املبعوث إليهم دون لفظ النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو دليل اجلواز 
  وأما اإلمجاع فما روي عن ابن مسعود أنه كان إذا حدث قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هكذا أو حنوه 

  ومل ينكر عليه منكر فكان إمجاعا 
ثر فما روي عن مكحول أنه قال دخلنا على واثلة بن األسقع فقلنا حدثنا حديثا ليس فيه تقدمي وال تأخري وأما األ

  فغضب وقال ال بأس إذا قدمت وأخرت إذا أصبت املعىن 
وأما املعقول فمن وجهني األول أن اإلمجاع منعقد على جواز شرح الشرع للعجم بلساهنم وإذا جاز اإلبدال بغري 

  تفهيم املعىن فالعربية أوىل  العربية يف
الثاين هو أنا نعلم أن اللفظ غري مقصود لذاته ونفسه وهلذا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يذكر املعىن يف 

  الكرات املتعددة بألفاظ خمتلفة بل املقصود إمنا هو املعىن ومع حصول املعىن فال أثر الختالف اللفظ 
لنص واملعقول أما النص فقوله صلى اهللا عليه و سلم نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها فإن قيل ما ذكرمتوه معارض با

  وأداها كما مسعها فرب حامل فقه إىل غري فقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه 
  اده وأما املعقول فمن وجهني األول أن العلماء بالعربية وأهل االجتهاد قد خيتلفون يف معىن اللفظ الوارد مع احت

  حىت إن كل واحد منهم قد يتنبه منه على ما ال يتنبه عليه اآلخر 
وعند ذلك فالراوي وإن كان عاملا بالعربية واختالف دالالت األلفاظ فقد حيمل اللفظ على معىن فهمه من احلديث 

  مع الغفلة عن غري ذلك 
حتمال أن يكون ما أخل به هو املقصود أو فإذا أتى بلفظ يؤدي املعىن الذي فهمه من اللفظ النبوي دون غريه مع ا

بعض املقصود فال يكون وافيا بالغرض من اللفظ ورمبا اختل املقصود من اللفظ بالكلية بتقدير تعدد النقلة بأن ينقل 
كل واحد ما مسعه من الراوي الذي قبله بألفاظ غري ألفاظه على حسب ما يعقله من لفظه مع التفاوت اليسري يف 

  ينتهي املعىن األخري إىل خمالفة املعىن املقصود باللفظ النبوي بالكلية وهو ممتنع املعىن حىت 
الثاين أن خرب النيب صلى اهللا عليه و سلم قول تعبدنا باتباعه فال جيوز تبديله بغريه كالقرآن وكلمات األذان 

  والتشهد والتكبري 
نقل معىن اللفظ من غري زيادة وال نقصان يصح واجلواب عن النص من وجهني األول القول مبوجبه وذلك ألن من 

  أن يقال أدى ما مسع كما مسع وهلذا يقال ملن ترجم لغة إىل لغة ومل يغري املعىن أدى ما مسع كما مسع 



ويدل على أن املراد من اخلرب إمنا هو نقل املعىن دون اللفظ ما ذكره من التعليل وهو اختالف الناس يف الفقه إذ هو 
  ختالف املعىن املؤثر يف ا

وأما األلفاظ اليت ال خيتلف اجتهاد الناس يف قيام بعضها مقام بعض فذلك مما يستوي فيه الفقيه واألفقه ومن ليس 
  بفقيه وال يكون مؤثرا يف تغيري املعىن 

حديث الثاين أن هذا اخلرب بعينه يدل على جواز نقل اخلرب باملعىن دون اللفظ وذلك ألن الظاهر أن اخلرب املروي 
  واحد واألصل عدم تكرره من النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ومع ذلك فقد روي بألفاظ خمتلفة فإنه قد روي نضر اهللا امرا ورحم اهللا امرأ ورب حامل فقه غري فقيه وروي ال 

لو ظهرت وعن املعىن األول من املعقول أن الكالم إمنا هو مفروض يف نقل املعىن من غري زيادة وال نقصان حىت إنه 
  فيه الزيادة والنقصان مل يكن جائزا 

  وعن الثاين بالفرق بني ما حنن فيه وما ذكروه من األصول املقيس عليها 
  أما القرآن فألن املقصود من ألفاظه اإلعجاز فتغيريه مما خيرجه عن اإلعجاز فال جيوز 

  وال كذلك اخلرب فإن املقصود منه املعىن دون اللفظ 
وز التقدمي والتأخري يف القرآن وإن مل خيتلف املعىن كما لو قال بدل اسجدي واركعي اركعي وهلذا فإنه ال جي

  واسجدي 
  وال كذلك يف اخلرب 

  وأما كلمات األذان والتشهد والتكبري فاملقصود منها إمنا هو التعبد هبا 
  وذلك ال حيصل مبعناها واملقصود من اخلرب هو املعىن دون اللفظ 

س اخلرب على ما ذكروه أوىل من قياسه على الشهادة حيث جتوز الشهادة على شهادة الغري مع كيف وإنه ليس قيا
  احتاد املعىن وإن كان اللفظ خمتلفا 

  املسألة الثانية إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه

  فال خيلو إما أن يكون إنكاره لذلك إنكار جحود وتكذيب للفرع أو إنكار نسيان وتوقف 
ل فال خالف يف امتناع العمل باخلرب ألن كل واحد منهما مكذب لآلخر فيما يدعيه وال بد من كذب فإن كان األو

  أحدمها وهو موجب للقدح يف احلديث 
  غري أن ذلك ال يوجب جرح واحد منهما على التعيني ألن كل واحد منهما عدل وقد وقع الشك يف كذبه 

  واألصل العدالة فال تترك بالشك 
  ك يف قبول رواية كل واحد منهما يف غري ذلك اخلرب وتظهر فائدة ذل

وأما إن كان الثاين فقد اختلفوا يف قبول ذلك اخلرب والعمل به فذهب الشافعي ومالك وأمحد بن حنبل يف أصح 
  الروايتني عنه وأكثر املتكلمني إىل وجوب العمل به خالفا للكرخي ومجاعة من أصحاب أيب حنيفة 

  واية األخرى عنه وألمحد بن حنبل يف الر
  ودليله اإلمجاع واملعقول 

أما اإلمجاع فما روي أن ربيعة بن أيب عبد الرمحن روى عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب 



  صلى اهللا عليه و سلم أنه قضى باليمني مع الشاهد مث نسيه سهيل فكان يقول 
  لنيب صلى اهللا عليه و سلم ويرويه هكذا حدثين ربيعة عين أين حدثته عن أيب هريرة عن ا

  ومل ينكر عليه أحد من التابعني ذلك 
  فكان إمجاعا منهم على جوازه 

وأما املعقول فمن وجهني األول أن الفرع عدل وهو جازم بروايته عن األصل واألصل غري مكذب له ومها عدالن 
  فوجب قبول الرواية والعمل هبا 
ية ال تزيد على موته وجنونه ولو مات أو جن كانت رواية الفرع عنه مقبولة وجيب الثاين أن نسيان األصل للروا

  العمل هبا إمجاعا فكذلك إذا نسي 
فإن قيل أما االستدالل بقضية ربيعة فال حجة فيه الحتمال أن سهيال ذكر الرواية برواية ربيعة عنه ومع الذكر 

  فالرواية تكون مقبولة 
ر بن ياسر قال لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أما تذكر يا أمري املؤمنني ملا كنا يف مث هو معارض مبا روي أن عما

األبل فأجنبت فتمعكت يف التراب مث سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إمنا يكفيك أن تضرب بيديك فلم 
  يقبل عمر من عمار ما رواه مع كونه عدال عنده ملا كان ناسيا له 

املعقول فاألصل وإن مل يكن مكذبا للفرع غري أن نسيانه ملا نسب إليه جيب أن يكون مانعا من  وأما ما ذكرمتوه من
العمل به كما لو ادعى مدع أن احلاكم حكم له بشيء فقال احلاكم ال أذكر ذلك فأقام املدعي شاهدين شهدا 

  بذلك فإنه ال يقبل 
  وكذلك إذا أنكر شاهد األصل 

  لنسيان فإن الشهادة ال تقبل شهادة الفرع عليه على سبيل ا
  واجلواب عن قوهلم إن سهيال ذكر الرواية 

قلنا لو كان كذلك النطوى ذكر ربيعة وكان يروي عن شيخه كما لو نسي مث تذكر بنفسه وأما رد عمر لرواية 
  عمار عند نسيانه فليس نظريا ملا حنن فيه 

  يه و سلم فإن عمارا مل يكن راويا عن عمر بل عن النيب صلى اهللا عل
وحيث مل يعمل عمر بروايته فلعله كان شاكا يف روايته أو كأن ذلك كان مذهبا له فال يكون حجة على غريه من 

  اجملتهدين على ما سيأيت تقريره 
  وأما احلاكم إذا نسي ما حكم به وشهد شاهدان حبكمه فقد قال مالك وأبو يوسف يلزمه احلكم بشهادهتما 

  ذلك فهو واجب على غريه من القضاة  وعندنا وإن مل جيب عليه
وأما القياس على الشهادة فال يصح ألن باب الشهادة أضيق من باب الرواية وقد اعترب فيها من الشروط والقيود 

ما مل يعترب يف الرواية وذلك كاعتبار العدد واحلرية والذكورة وال يقبل فيها العنعنة وال تصح الشهادة على الشهادة 
   من وراء حجاب

  ولو قال أعلم بدل قوله أشهد ال يصح وال كذلك يف الرواية فامتنع القياس 

  املسألة الثالثة إذا روى مجاعة من الثقات حديثا



وانفرد واحد منهم بزيادة يف احلديث ال ختالف املزيد عليه كما لو روى مجاعة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل 
دخل البيت وصلى فال خيلو إما أن يكون جملس الرواية خمتلفا بأن يكون  البيت وانفرد واحد منهم بزيادة فقال

  املنفرد بالزيادة روايته عن جملس غري جملس الباقني أو أن جملس الرواية متحد أو جيهل األمران 
ل فإن كان اجمللس خمتلفا فال نعرف خالفا يف قبول الزيادة الحتمال أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم قد فع

  الزيادة يف أحد اجمللسني دون اآلخر والراوي عدل ثقة ومل 

  يوجد ما يقدح يف روايته فكانت روايته مقبولة 
وهلذا فإنه لو روى حديثا مل ينقله غريه مع عدم حضوره مل يقدح ذلك يف روايته وكذلك لو شهد اثنان على شخص 

ر بألف ال يكون ذلك قادحا يف األلف الزائدة مع بألفي درهم لزيد يف جملس وشهدت بينة أخرى عليه يف جملس آخ
  أن باب الشهادة أضيق من باب الرواية كما قررنا 

وأما إن احتد اجمللس فإن كان من مل يرو الزيادة قد انتهوا إىل عدد ال يتصور يف العادة غفلة مثلهم عن مساع تلك 
ا نقله من الزيادة يكون أوىل من تطرق ذلك إىل الزيادة وفهمها فال خيفى أن تطرق الغلط والسهو إىل الواحد فيم

العدد املفروض فيجب ردها وإن مل ينتهوا إىل هذا احلد فقد اتفق مجاعة الفقهاء واملتكلمني على وجوب قبول الزيادة 
  خالفا جلماعة من احملدثني وألمحد بن حنبل يف إحدى الروايتني عنه 

ية وعدم نقل الغري هلا فالحتمال أن يكون من مل ينقل الزيادة قد ودليل ذلك أن الراوي عدل ثقة وقد جزم بالروا
  دخل يف أثناء اجمللس ومسع بعض احلديث أو خرج يف أثناء اجمللس لطارىء أوجب له اخلروج قبل مساع الزيادة 
مها وبتقدير أن يكون حاضرا من أول اجمللس إىل آخره فالحتمال أن يكون قد طرأ ما شغله عن مساع الزيادة وفه

من سهو أو أمل أو جوع أو عطش مفرط أو فكرة يف أمر مهم أو اشتغال حبديث مع غريه والتفات إليه أو أنه نسيها 
  بعد ما مسعها 

  ومع تطرق هذه االحتماالت وجزم العدل بالرواية ال يكون عدم نقل غريه للزيادة قادحا يف روايته 
ن مل يرو الزيادة فاحتمال الغلط والسهو على الناقل للزيادة فإن قيل هذه االحتماالت وإن كانت منقدحة يف حق م

  أيضا منقدح 
وذلك بأن يتوهم أنه مسع تلك الزيادة ومل يكن قد مسعها أو أنه مسعها من غري الرسول وتوهم مساعها من الرسول أو 

ا روى ابن عباس عن أنه ذكرها على سبيل التفسري والتأويل فظن السامع أهنا زيادة يف احلديث املروي وذلك كم
  النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن بيع الطعام قبل أن يستوىف 

  قال ابن عباس وال أحسب غري الطعام إال كالطعام فأدرجه بعض الرواة يف احلديث 

وكذلك ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال فإذا زادت اإلبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة 
  الراوي أن االستئناف إعادة للفرض األول يف املائة األوىل فقال يف كل مخس شاة  فظن

  وأدرج ذلك يف كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ومع تعارض االحتماالت فليس العمل بالزيادة أوىل من تركها بل الترجيح جبانب الترك لوجهني األول أن احتمال 

  من احتمال تطرقه إىل اجلماعة تطرق الغلط والسهو على الواحد أكثر 
الثاين أن الترك على وفق النفي األصلي واإلثبات على خالفه فكان أوىل وهلذا فإنه لو اجتمع املقومون على قيمة 

  متلف وخالفهم واحد بزيادة يف تقوميه يف القيمة فإن الزيادة تلغى باإلمجاع 



نه وإن كان منقدحا غري أن ما ذكرناه من االحتماالت واجلواب عما عارضوا به من السهو يف حق راوي الزيادة أ
  يف حق من مل يرو الزيادة أكثر وألن سهو اإلنسان عما مسعه يكون أكثر من سهوه فيما مل يسمعه أنه مسعه 

وما ذكروه من الزيادة بناء على احتمال التفسري والتأويل وإن كان قائما غري أنه يف غاية البعد إذ الظاهر من حال 
  دل الثقة أنه ال يدرج يف كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم ما ليس فيه ملا فيه من التدليس والتلبيس الع

  ولو جوز مثل ذلك فما من حديث إال وميكن أن يتطرق إليه هذا االحتمال 
  ويلزم من ذلك إبطال مجيع األحاديث 

للزيادة مساويا لعدد اآلخرين وهو من مجلة وما ذكروه من الترجيح األول فغري مطرد فيما إذا كان عدد الناقل 
  صور النزاع وبتقدير أن يكون أكثر فقد بينا أن الترجيح جبانب الواحد 

  وما ذكروه من الترجيح الثاين فهو معارض مبا إذا كانت الزيادة مقتضية لنفي حكم لوالها لثبت 
  وأما التقومي فحاصله يرجع إىل ظن وختمني بطريق االجتهاد 

  ى أن تطرق اخلطأ يف ذلك إىل الواحد أكثر من تطرقه إىل وال خيف

  اجلميع خبالف الرواية فإهنا ال تكون إال بنقل ما هو حمسوس بالسمع وتطرق اخلطأ إليه بعيد 
وأما إن جهل احلال يف أن الرواية عن جملس واحد أو جمالس خمتلفة فاحلكم على ما سبق فيما إذا احتد اجمللس وقبول 

  أوىل نظرا إىل احتمال اختالف جملس الرواية  الزيادة فيه
هذا كله فيما إذا مل تكن الزيادة خمالفة للمزيد عليه وأما إن كانت خمالفة له حبيث ال ميكن اجلمع بينهما فالظاهر 

  التعارض خالفا لبعض املعتزلة 
على ما تقدم فيما إذا وعلى هذا لو روى الواحد الزيادة مرة وأمهلها مرة يف حديث واحد فالتفصيل واحلكم 

  تعددت الرواة 
  فعليك باالعتبار 

وكذلك اخلالف فيما إذا أسند اخلرب واحد وأرسله الباقون أو رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وأوقفه الباقون 
  على بعض الصحابة 

  املسألة الرابعة إذا مسع الراوي خربا وأراد نقل بعضه

  اخلرب متضمنا ألحكام ال يتعلق بعضها ببعض أو يتعلق بعضها ببعض  وحذف بعضه فال خيلو إما أن يكون
فإن كان األول كقوله املؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم 

  فال نعرف خالفا يف جواز نقل البعض وترك البعض 
ة فله رواية البعض دون البعض وإن كان األوىل إمنا هو نقل فإن ذلك مبنزلة أخبار متعددة ومن مسع أخبارا متعدد

  اخلرب بتمامه لقوله صلى اهللا عليه و سلم نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها فأداها كما مسعها 
  وإن كان الثاين وذلك بأن يكون اخلرب مشتمال على ذكر غاية 

  كنهيه 

ر إىل رحاهلم وكنهيه عن بيع الثمار حىت تزهى أو شرط صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الطعام حىت حتوزه التجا
كقوله من قاء أو رعف أو أمذى فليتوضأ وضوءه للصالة أو استثناء كقوله ال تبيعوا الرب بالرب إىل قوله إال سواء 



  بسواء مثال مبثل فإذا ذكر بعض اخلرب 
  ري احلكم وتبديل الشرع وقطعه عن الغاية أو الشرط أو االستثناء فهو غري جائز ملا فيه من تغي

  املسألة اخلامسة خرب الواحد إذا ورد موجبا للعمل

فيما تعم به البلوى كخرب ابن مسعود يف نقض الوضوء مبس الذكر وخرب أيب هريرة يف غسل اليدين عند القيام من 
ن خالفا للكرخي نوم الليل وخربه يف رفع اليدين يف الركوع واألكل يف الصوم ناسيا وحنوه مقبول عند األكثري

  وبعض أصحاب أيب حنيفة 
فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا { ودليل ذلك النص واإلمجاع واملعقول واإللزام أما النص فقوله تعاىل 

أوجب اإلنذار على كل طائفة )  ١٢٢التوبة )  ٩( } يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 
   الدين وإن كانت آحادا وهو مطلق فيما تعم به البلوى وما ال تعم خرجت للتفقه يف

ولوال أنه واجب القبول ملا كان لوجوبه فائدة وتقريره كما سبق وأما اإلمجاع فهو أن الصحابة اتفقت على العمل 
  خبرب الواحد فيما تعم به البلوى 

  نرى بذلك فمن ذلك ما روي عن ابن عمر أنه قال كنا خنابر أربعني سنة ال 

بأسا حىت روى لنا رافع بن خديج أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن ذلك فانتهينا ومن ذلك رجوع الصحابة 
بعد اختالفهم يف وجوب الغسل بالتقاء اخلتانني من غري إنزال إىل خرب عائشة وهو قوهلا إذا التقى اخلتانان وجب 

صلى اهللا عليه و سلم واغتسلنا ومن ذلك رجوع أيب بكر وعمر يف  الغسل أنزل أو مل ينزل فعلته أنا ورسول اهللا
سدس اجلدة ملا قال هلا ال أجد لك يف كتاب اهللا شيئا إىل خرب املغرية وهو قوله إن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  أطعمها السدس وصار ذلك إمجاعا 
ة فيما ميكن فيه صدقه وذلك يغلب على وأما املعقول فمن وجهني األول أن الراوي عدل ثقة وهو جازم بالرواي

  الظن صدقه فوجب تصديقه كخربه فيما ال تعم به البلوى 
  الثاين أنه يغلب على الظن فكان واجب االتباع كالقياس واملسألة ظنية فكان الظن فيها حجة 

مليت وإفراد وأما اإللزام فهو أن الوتر وحكم الفصد واحلجامة والقهقهة يف الصالة ووجوب الغسل من غسل ا
اإلقامة وتثنيتها فمن قبيل ما تعم به البلوى ومع ذلك فقد أثبتها اخلصوم بأخبار اآلحاد فإن قيل ال نسلم إمجاع 

  الصحابة على العمل خبرب الواحد فيما تعم به البلوى فإن أبا بكر رد خرب املغرية يف اجلدة 
  عم به البلوى وما ذكرمتوه من املعقول فمبين على أن خرب الواحد فيما ت

  مظنون وليس كذلك 
  وبيانه من وجهني 

  األول أن ما تعم به البلوى كخروج اخلارج من السبيلني ومس الذكر مما يتكرر يف كل وقت 
فلو كانت الطهارة مما تنتقض به لوجب على النيب صلى اهللا عليه و سلم إشاعته وأن ال يقتصر على خماطبة اآلحاد 

واتر مبالغة يف إشاعته حىت ال يفضي ذلك إىل إبطال صالة أكثر اخللق وهم ال يشعرون به بل يلقيه على عدد الت
  فحيث مل ينقله سوى الواحد دل على كذبه 

  الثاين أن ذلك مما يكثر السؤال عنه واجلواب والدواعي متوفرة على نقله 



لسوق مبشهد من اخللق وطروء فحيث انفرد به الواحد دل على كذبه كانفراد الواحد بنقل قتل أمري البلد يف ا
  حادثة منعت الناس من صالة اجلمعة وإن اخلطيب سب اهللا ورسوله على رأس املنرب إىل غري ذلك من الوقائع 

  وهلذا فإنه ملا كان القرآن مما تعم به البلوى مبعرفته امتنع إثباته خبرب الواحد 
  ملس الذكر فال تكون يف معناه  وأما ما ذكرمتوه من اإللزامات فغري مساوية يف عموم البلوى

  واجلواب عن رد أيب بكر خبرب املغرية يف اجلدة أنه مل يكن مطلقا 
  وهلذا عمل به ملا تابعه على ذلك حممد بن مسلمة وخربمها غري خارج عن اآلحاد 

شاعة على وما ذكروه يف الوجه األول من التكذيب فإمنا يصح أن لو كان النيب صلى اهللا عليه و سلم مكلفا باإل
  لسان أهل التواتر وهو غري مسلم 

  قوهلم إنه يلزم من عدم ذلك إبطال صالة أكثر اخللق ال نسلم فإن من مل يبلغه ذلك فالنقض غري ثابت يف حقه 
  وال تكليف مبعرفة ما مل يقم عليه دليل 

  وما ذكروه يف الوجه الثاين فإمنا يلزم توفر الدواعي على نقله إن لو كان ال 

  إىل إثباته سوى النقل املتواتر  طريق
  وأما إذا كان طريق معرفة ذلك إمنا هو الظن فخرب الواحد كاف فيه 

وهلذا جاز إثباته بالقياس إمجاعا وما استشهدوا به من الوقائع فغري مناظرة ملا حنن فيه إذ الطباع مما تتوفر على نقلها 
  وإشاعتها عادة فانفراد الواحد يدل على كذبه 

ذكروه من الوجهني منتقض عليهم حيث عملوا بأخبار اآلحاد فيما ذكرناه من صور اإللزام ومس الذكر وإن مث ما 
  كان أعم يف الوقوع من تلك الصور فذلك ال خيرج تلك الصورة عن كوهنا واقعة يف عموم البلوى 

املعجز يف إثبات نبوة النيب صلى اهللا عليه  وأما القرآن فإمنا امتنع إثباته خبرب الواحد ال ألنه مما تعم به البلوى بل ألنه
  و سلم وطريق معرفته متوقف على القطع 

  ولذلك وجب على النيب إشاعته وإلقاؤه على عدد التواتر 
  وال كذلك ما حنن فيه 

  فإن الظن كاف فيه 
ات اخلمس وأصول ولذلك جيوز إثباته بالقياس وما عدا القرآن مما أشيع إشاعة اشترك فيها اخلاص والعام كالعباد

املعامالت كالبيع والنكاح والطالق والعتاق وغري ذلك من األحكام مما كان جيوز أن ال يشيع فذلك إما حبكم 
  االتفاق وإما ألنه صلى اهللا عليه و سلم كان متعبدا بإشاعته 

  واهللا أعلم 

  املسألة السادسة إذا روى الصحايب خربا فال خيلو إما أن يكون

  أو نصا قاطعا يف متنه  جممال أو ظاهرا
فإن كان جممال مشتركا بني حمامل على السوية كلفظ القروء وحنوه فإن محله الراوي على بعض حمامله فإن قلنا إن 

  اللفظ املشترك ظاهر العموم يف مجيع حمامله كما سيأيت تقريره فهو القسم الثاين وسيأيت الكالم فيه 
ه فال نعرف خالفا يف وجوب محل اخلرب على ما محله الراوي عليه ألن الظاهر وإن قلنا بامتناع محله على مجيع حمامل



من حال النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ال ينطق باللفظ اجململ لقصد التشريع وتعريف األحكام وخيليه عن قرينة 
  حالية أو مقالية تعني املقصود من الكالم 

  والصحايب الراوي 

  غريه فوجب احلمل عليه  املشاهد للحال أعرف بذلك من
وال يبعد أن يقال بأن تعيينه ال يكون حجة على غريه من اجملتهدين حىت ينظر فإن انقدح له وجه يوجب تعيني غري 

  ذلك االحتمال وجب عليه اتباعه وإال فتعيني الراوي صاحل للترجيح فيجب اتباعه 
ذهب الشافعي وأيب احلسني الكرخي وأكثر الفقهاء وأما إن كان اللفظ ظاهرا يف معىن ومحله الراوي على غريه فم

أنه جيب احلمل على ظاهر اخلرب دون تأويل الراوي وهلذا قال الشافعي كيف أترك اخلرب ألقوال أقوام لو عاصرهتم 
  حلاججتهم باحلديث وذهب بعض أصحاب أيب حنيفة وغريهم إىل وجوب العمل مبذهب الراوي 

كن ملذهب الراوي وتأويله وجه سوى علمه بقصد النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال القاضي عبد اجلبار إن مل ي
  لذلك التأويل وجب املصري إليه 

وإن مل يعلم ذلك بل جوز أن يكون قد صار إليه لدليل ظهر له من نص أو قياس وجب النظر إىل ذلك الدليل فإن 
  كان مقتضيا ملا ذهب إليه وجب املصري إليه وإال فال 

  ار أيب احلسني البصري وهذا اختي
واملختار أنه إن علم مأخذه يف املخالفة وكان ذلك مما يوجب محل اخلرب على ما ذهب إليه الراوي وجب اتباع ذلك 

  الدليل ال ألن الراوي عمل به فإنه ليس عمل أحد اجملتهدين حجة على اآلخر 
قد جزم بالرواية عن النيب صلى اهللا عليه وإن جهل مأخذه فالواجب العمل بظاهر اللفظ وذلك ألن الراوي عدل و

و سلم وهو األصل يف وجوب العمل باخلرب وخمالفة الراوي له فيحتمل أنه كان لنسيان طرأ عليه وحيتمل أنه كان 
لدليل اجتهد فيه وهو خمطىء فيه أو هو مما يقول به دون غريه من اجملتهدين كما عرف من خمالفة مالك خلرب خيار 

  ه من إمجاع أهل املدينة على خالفه اجمللس مبا رآ
  وحيتمل أنه علم ذلك علما ال مراء فيه من قصد النيب له 

  وإذا تردد بني هذه االحتماالت فالظاهر ال يترك بالشك واالحتمال 

  وعلى كل تقدير فبمخالفته للخرب ال يكون فاسقا حىت ميتنع العمل بروايته 
بالراوي وجب محل اخلرب على ما محله عليه وإن أسىيء به الظن امتنع  وهبذا يندفع قول اخلصم إنه إن أحسن الظن

  العمل بروايته 
وأما إن كان اخلرب نصا يف داللته غري حمتمل للتأويل واملخالفة فال وجه ملخالفة الراوي له سوى احتمال اطالعه على 

  ناسخ ولعله يكون ناسخا يف نظره وال يكون ناسخا عند غريه من اجملتهدين 
  ما ظهر يف نظره ال يكون حجة على غريه و

  وإذا كان ذلك حمتمال فال يترك النص الذي ال احتمال فيه ألمر حيتمل 

  املسألة السابعة خرب الواحد العدل إذا ثبت أن



النيب صلى اهللا عليه و سلم عمل خبالفه فال يرد له اخلرب إن مل يكن النيب صلى اهللا عليه و سلم داخال حتت عمومه 
ان داخال حتت عمومه لكنه قام الدليل على أن ما فعله من خواصه اليت ال يشاركه فيها أحد وإن مل يكن من أو ك

  خواصه فيجب العمل بالراجح من الفعل أو اخلرب إن تعذر ختصيص أحدمها باآلخر 
  للراوي فيما نقله وإن عمل خبالفه أكثر األمة فهم بعض األمة فال يرد اخلرب بذلك إمجاعا وإن خالف باقي احلفاظ 

فاملختار الوقف يف ذلك نظرا إىل أن تطرق السهو واخلطإ إىل اجلماعة وإن كان أبعد من تطرقه إىل الواحد غري أن 
  تطرق السهو إىل ما مل يسمع أنه مسع أبعد من تطرق السهو إىل ما مسع أنه مل يسمع 

  املسألة الثامنة اتفقت الشافعية واحلنابلة وأبو يوسف

كر الرازي من أصحاب أيب حنيفة وأكثر الناس على قبول خرب الواحد فيما يوجب احلد ويف كل ما يسقط وأبو ب
  بالشبهة خالفا أليب عبد اهللا البصري والكرخي 

  ودليل ذلك أنه يغلب 

اته على الظن فوجب قبوله لقوله صلى اهللا عليه و سلم حنن حنكم بالظاهر واهللا يتوىل السرائر وألنه حكم جيوز إثب
بالظن بدليل ثبوته بالشهادة وبظاهر الكتاب فجاز إثباته خبرب الواحد كسائر األحكام الظنية واملسألة ظنية فكان 

  الظن كافيا فيها 
  وسقوطه بالشبهة لو كان لكان مانعا من األعمال واألصل عدم ذلك وعلى من يدعيه بيانه 

شبهة يف درء احلد لقوله صلى اهللا عليه و سلم ادرؤوا  فإن قيل خرب الواحد مما يدخله احتمال الكذب فكان ذلك
  احلدود بالشبهات فهو باطل بإثباته بالشهادة فإهنا حمتملة للكذب ومع ذلك يثبت هبا 

  املسألة التاسعة خرب الواحد إذا خالف القياس

ن يكون أحدمها خمصصا فإما أن يتعارضا من كل وجه بأن يكون أحدمها مثبتا ملا نفاه اآلخر أو من وجه دون وجه بأ
  لآلخر 

فإن كان األول فقد قال الشافعي رضي اهللا عنه وأمحد بن حنبل والكرخي وكثري من الفقهاء أن اخلرب مقدم على 
  القياس 

  وقال أصحاب مالك يقدم القياس 
هو موضع وقال عيسى بن أبان إن كان الراوي ضابطا عاملا غري متساهل فيما يرويه قدم خربه على القياس وإال ف

  اجتهاد 
وفضل أبو احلسني البصري فقال علة القياس اجلامعة أن تكون منصوصة أو مستنبطة فإن كانت منصوصة فالنص 

عليها إما أن يكون مقطوعا به أو غري مقطوع فإن كان مقطوعا به وتعذر اجلمع بينهما وجب العمل بالعلة ألن 
  رب الواحد مظنون فكانت مقدمة النص على العلة كالنص على حكمها وهو مقطوع به وخ

وإن مل يكن النص على العلة مقطوعا به وال حكمها يف األصل مقطوعا به فيجب الرجوع إىل خرب الواحد الستواء 
  النصني يف الظن واختصاص 



خرب الواحد بالداللة على احلكم بصرحيه من غري واسطة خبالف النص الدال على العلة فإنه إمنا يدل على احلكم 
  اسطة العلة وإن كان حكمها ثابتا قطعا فذلك موضع االجتهاد بو

وإن كانت العلة مستنبطة فحكم األصل إما أن يكون ثابتا خبرب واحد أو بدليل مقطوع به فإن كان ثابتا خبرب واحد 
  فاألخذ باخلرب أوىل وإن كان ثابتا قطعا قال فينبغي أن يكون هذا موضع االختالف بني الناس 

  ه جمتهد فيه وقال القاضي أبو بكر بالوقف وخمتاره أن
واملختار يف ذلك أن يقال إما أن يكون منت خرب الواحد قطعيا أو ظنيا فإن كان متنه قطعيا فعلة القياس إما أن تكون 
منصوصة أو مستنبطة فإن كانت منصوصة وقلنا إن التنصيص على علة القياس ال خيرجه عن القياس فالنص الدال 

ن يكون مساويا يف الداللة خلرب الواحد أو راجحا عليه أو مرجوحا فإن كان مساويا فخرب الواحد أوىل عليها إما أ
  لداللته على احلكم من غري واسطة وداللة نص العلة على حكمها بواسطة 

وإن كان مرجوحا فخرب الواحد أوىل مع داللته على احلكم من غري واسطة وإن كان راجحا على خرب الواحد 
د العلة يف الفزع إما أن يكون مقطوعا به أو مظنونا فإن كان مقطوعا فاملصري إىل القياس أوىل وإن كان فوجو

وجودها فيه مظنونا فالظاهر الوقف ألن نص العلة وإن كان يف داللته على العلة راجحا غري أنه إمنا يدل على احلكم 
  بواسطة العلة وخرب الواحد ال بواسطة فاعتدال 

  نت العلة مستنبطة فاخلرب مقدم على القياس مطلقا وأما إن كا
  ودليله النص واإلمجاع واملعقول 

  أما النص فما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ملعاذ حيث 

بعثه إىل اليمن قاضيا مب حتكم قال بكتاب اهللا قال فإن مل جتد قال بسنة رسول اهللا قال فإن مل جتد قال أجتهد رأيي وال 
  لو أخر العمل بالقياس عن السنة من غري تفصيل بني املتواتر واآلحاد آ

  والنيب صلى اهللا عليه و سلم أقره على ذلك وقال احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا يرضاه اهللا ورسوله 
لقضينا فيه برأينا  وإما اإلمجاع فهو أن عمر رضي اهللا عنه ترك القياس يف اجلنني خلرب محل ابن مالك وقال لوال هذا

وأيضا ما روي عنه أنه ترك القياس يف تفريق دية األصابع على قدر منافعها خبرب الواحد الذي روى يف كل إصبع 
  عشر من اإلبل وترك اجتهاده 

وأيضا فإنه ترك اجتهاده يف منع مرياث املرأة من دية زوجها خبرب الواحد وقال أعيتهم األحاديث أن حيفظوها فقالوا 
  لرأي فضلوا وأضلوا وكان ذلك مشهورا فيما بني الصحابة ومل ينكر عليه منكر فصار إمجاعا با

  وأما املعقول فهو أن خرب الواحد راجح على القياس وأغلب على الظن فكان مقدما عليه 
فيه عن  وبيان ذلك أن االجتهاد يف اخلرب واحتمال اخلطإ فيه أقل من القياس ألن خرب الواحد ال خيرج االجتهاد

  عدالة الراوي وعن داللته على احلكم وعن كونه حجة معموال هبا فهذه ثالثة أمور 
  وأما القياس فإنه إن كان حكم أصله ثابتا خبرب الواحد فهو مفتقر إىل االجتهاد يف األمور الثالثة 

  ا ميكن تعليله أو ال وبتقدير أن يكون ثابتا بدليل مقطوع به فيفتقر إىل االجتهاد يف كون احلكم يف األصل مم
  وبتقدير إمكان تعليله فيفتقر إىل االجتهاد يف إظهار وصف صاحل للتعليل 

  وبتقدير ظهور وصف صاحل يفتقر إىل االجتهاد يف نفي املعارض له يف األصل 
  وبتقدير سالمته عن ذلك يفتقر إىل االجتهاد يف وجوده يف الفرع 

  وبتقدير وجوده 



  يف نفي املعارض يف الفرع من وجود مانع أو فوات شرط  فيه يفتقر إىل االجتهاد
  وبتقدير انتفاء ذلك حيتاج إىل النظر يف كونه حجة 

  فهذه سبعة أمور ال بد من النظر فيها 
وما يفتقر يف داللته إىل بيان ثالثة أمور ال غري فاحتمال اخلطإ فيه يكون أقل احتماال من احتمال اخلطإ فيما يفتقر يف 

  سبعة أمور  بيانه إىل
  فكان خرب الواحد أوىل 

  ورمبا قيل يف ترجيح خرب الواحد هاهنا وجوه أخر واهية آثرنا اإلعراض عن ذكرها لظهور فسادها بأول نظر 
فإن قيل أما ما ذكرمتوه من خرب معاذ فقد خالفتموه فيما إذا كانت العلة اجلامعة يف القياس مقطوعا بعليتها 

  دم وبوجودها يف الفرع كما تق
  وما ذكرمتوه من اإلمجاع على تقدمي خرب الواحد على القياس فغري مسلم 

فإن ابن عباس قد خالف يف ذلك حيث إنه مل يقبل خرب أيب هريرة فيما رواه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من قوله 
  ياس إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثا لكونه خمالفا للق

وأيضا فإنه رد خرب أيب هريرة يف التوضي مما مست النار بالقياس وقال ألسنا نتوضأ مباء احلميم فكيف نتوضأ مبا عنه 
  نتوضأ 

وأما ما ذكرمتوه من الترجيح فهو معارض ملا يتطرق إىل اخلرب من احتمال كذب الراوي وأن يكون يف نفسه كافرا 
  أو فاسقا أو خمطئا 
  يف داللة اخلرب والتجوز واإلضمار والنسخ وكل ذلك غري متطرق إىل القياس واحتمال اإلمجال 

وأيضا فإن القياس جيوز به ختصيص عموم الكتاب وهو أقوى من خرب الواحد فكان ترك خرب الواحد بالقياس أوىل 
له من جهة  وأيضا فإن الظن بالقياس حيصل للمجتهد من جهة نفسه واجتهاده والظن احلاصل من خرب الواحد حيصل

  غريه 
  وثقة اإلنسان بنفسه أمت من ثقته بغريه 

  وأيضا فإن خرب الواحد بتقدير إكذاب املخرب لنفسه خيرج اخلرب عن كونه شرعيا وال كذلك القياس 
واجلواب قوهلم إنكم خالفتم خرب معاذ قلنا غايته أنا خصصناه يف صورة ملعىن مل يوجد فيما حنن فيه فبقينا عاملني 

  فيما عدا تلك الصورة  بعمومه
  قوهلم إن ابن عباس قد رد خرب أيب هريرة بالقياس فيما ذكروه ليس كذلك 

أما رده خلرب غسل اليدين فإمنا ميكن االحتجاج به أن لو كان قد رده ملخالفة القياس املقتضي جلواز غسل اليدين من 
  ذلك اإلناء وليس كذلك 

  قتضي لذلك أما أوال فألنا ال نسلم وجود القياس امل
  وبتقدير تسليمه فهو إمنا رده ال للقياس بل ألنه ال ميكن األخذ به 

  وهلذا قال ابن عباس فماذا تصنع باملهراس 
  واملهراس كان حجرا عظيما يصب فيه املاء ألجل الوضوء 

  فاستبعد األخذ باخلرب الستبعاده صب املاء من املهراس على اليد 
ه من االستبعاد عائشة حيث قالت رحم اهللا أبا هريرة لقد كان رجال مهذارا فماذا وقد وافق ابن عباس على ما ختيل



  يصنع باملهراس 
وأما تركه خلرب التوضي مما مست النار فلم يكن بالقياس بل مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه أكل كتف 

  شاة مصلية وصلى ومل يتوضأ 
  مث ذكر القياس بعد معارضته باخلرب 

  ما ما ذكروه من ترجيحات القياس على خرب الواحد فمندفعة وأ
أما تطرق احتمال الكذب والكفر والفسق واخلطإ إىل الراوي وإن كان منقدحا فمثله متطرق إىل دليل حكم األصل 

  إذا كان ثابتا خبرب الواحد 
  وهو من مجلة صور النزاع 

  وبتقدير ثبوته بدليل مقطوع به فال خيفى أن تطرق 

إىل من ظهرت عدالته وإسالمه أبعد من تطرق اخلطإ إىل القياس يف اجتهاده فيما ذكرناه من احتماالت اخلطإ ذلك 
  يف القياس لكونه معاقبا على الكذب والكفر والفسق خبالف اخلطإ يف االجتهاد فإنه غري معاقب عليه بل مثاب 

ذلك مما ال يوجب ترجيح القياس عليه بدليل وما ذكروه من تطرق التجوز واالشتراك والنسخ إىل خرب الواحد ف
  الظاهر من الكتاب والسنة املتواترة 

  فإن مجيع ذلك متطرق إليه وهو مقدم على القياس 
  قوهلم إن القياس جيوز ختصيص عموم الكتاب به قلنا وكذلك خرب الواحد فال ترجيح من هذه اجلهة 

غري معطل للكتاب أن يكون معطال خلرب الواحد بالكلية إذ كيف وإنه ال يلزم من ختصيص الكتاب بالقياس مع أنه 
الكالم مفروض فيما إذا تعارضا وتعذر اجلمع بينهما وقوهلم إن الظن من القياس حيصل له من جهة نفسه خبالف 

  خرب الواحد قلنا إال أن تطرق اخلطإ إليه أقرب من تطرقه إىل خرب الواحد ملا سبق تقريره 
  عن كونه شرعيا بإكذاب املخرب لنفسه خبالف القياس  وقوهلم إن اخلرب خيرج

  قلنا وبتقدير اخلطإ يف القياس خيرج عن كونه قياسيا شرعيا فاستويا 
كيف وإن الترجيح للخرب من جهات أخرى غري ما ذكرناها أوال وهو أنه مستند إىل كالم املعصوم خبالف القياس 

  فإنه مستند إىل اجتهاد اجملتهد وهو غري معصوم 
وأيضا فإن القياس مفتقر إىل جنس النص يف إثبات حكم األصل ويف كونه حجة وخرب الواحد يصري قطعيا مبا يعتضد 

  به من جنسه حىت يصري 

  متواترا 
  وال كذلك القياس فإنه ال ينتهي إىل القطع مبا يعتضد به من جنس األقيسة أصال فكان أوىل 

  ما هذا كله فيما إذا تعارضا وتعذر اجلمع بينه
وأما إن كان أحدمها أعم من اآلخر فإن كان اخلرب هو األعم جاز أن يكون القياس خمصصا له على ما سيأيت يف 

  ختصيص العموم 
وإن كان القياس أعم من خرب الواحد فإن قلنا إن العلة ال تبطل بتقدير ختصيصها وجب العمل خبرب الواحد فيما دل 

  هما عليه وبالقياس فيما عدا ذلك مجعا بين
  وإن قلنا بأن العلة تبطل بتقدير ختصيصها فاحلكم فيها على ما عرف فيما إذا تعذر اجلمع بني القياس وخرب الواحد 



  املسألة العاشرة

  اختلفوا يف قبول اخلرب املرسل 
وأمحد  وصورته ما إذا قال من مل يلق النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان عدال قال رسول اهللا فقبله أبو حنيفة ومالك

  بن حنبل يف أشهر الروايتني عنه ومجاهري املعتزلة كأيب هاشم 
وفصل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعني وتابعي التابعني ومن هو من أئمة النقل مطلقا دون من عدا 

  هؤالء 
ده غري مرسله أو أرسله وأما الشافعي رضي اهللا عنه فإنه قال إن كان املرسل من مراسيل الصحابة أو مرسال قد أسن

راو آخر يروي عن غري شيوخ األول أو عضده قول صحايب أو قول أكثر أهل العلم أو أن يكون املرسل قد عرف 
  من حاله أنه ال يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غريها كمراسيل ابن املسيب فهو مقبول وإال فال 

  من الفقهاء  ووافقه على ذلك أكثر أصحابه والقاضي أبو بكر ومجاعة
  واملختار قبول مراسيل العدل مطلقا 

  ودليله اإلمجاع واملعقول 

أما اإلمجاع فهو أن الصحابة والتابعني أمجعوا على قبول املراسيل من العدل أما الصحابة فإهنم قبلوا أخبار عبد اهللا 
  بن عباس مع كثرة روايته 

  لم وقد قيل إنه مل يسمع من رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
  سوى أربعة أحاديث لصغر سنه 

وملا روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا الربا يف النسيئة وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يزل يليب حىت رمى 
  حجر العقبة 

  قال يف اخلرب األول ملا روجع فيه أخربين به أسامة بن زيد 
  س وقال يف اخلرب الثاين أخربين به أخي الفضل بن عبا

وأيضا ما روى ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من صلى على جنازة فله قرياط وأسنده بعد ذلك 
  إىل أيب هريرة 

وأيضا ما روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من أصبح جنبا يف رمضان فال صوم له وقال ما أنا 
  ما روجع فيه قال حدثين به الفضل بن عباس قلته ورب الكعبة ولكن حممد قاله فل

وأيضا ما روي عن الرباء بن عازب أنه قال ما كل ما حندثكم به مسعناه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولكن 
  مسعنا بعضه وحدثنا أصحابنا ببعضه 

  وأما التابعون فقد كان من عادهتم إرسال األخبار 
  قال قلت إلبراهيم النخعي إذا حدثتين فأسند  ويدل على ذلك ما روي عن األعمش أنه

  فقال إذا قلت لك حدثين فالن عن عبد اهللا فهو الذي حدثين وإذا قلت لك حدثين عبد اهللا فقد حدثين مجاعة عنه 

وأيضا ما روي عن احلسن أنه روى حديثا فلما روجع فيه قال أخربين به سبعون بدريا ويدل على ذلك ما اشتهر من 
  املسيب والشعيب وغريمها إرسال ابن 



  ومل يزل ذلك مشهورا فيما بني الصحابة والتابعني من غري نكري 
  فكان إمجاعا 

وأما املعقول فهو أن العدل الثقة إذا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا مظهرا للجزم بذلك فالظاهر من 
  ى اهللا عليه و سلم قال ذلك حاله أنه ال يستجيز ذلك إال وهو عامل أو ظان أن النيب صل

فإنه لو كان ظانا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يقله أو كان شاكا فيه ملا استجاز يف دينه النقل اجلازم عنه ملا فيه 
  من الكذب والتدليس على املستمعني 

  وذلك يستلزم تعديل من روى عنه 
  وإال ملا كان عاملا وال ظانا بصدقه يف خربه 

 نسلم اإلمجاع ودليله من جهة اإلمجال والتفصيل أما اإلمجال فهو أن املسألة اجتهادية واإلمجاع قاطع فال فإن قيل ال
  يساعد يف مسائل االجتهاد 

وأما من جهة التفصيل فهو أن غاية ما ذكر مصري بعض الصحابة أو التابعني إىل اإلرسال وليس يف ذلك ما يدل 
  على إمجاع الكل 
  ك منكر ال نسلم ذلك قولكم مل ينكر ذل

  وهلذا باحثوا ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة يف ذلك حىت أسند كل واحد ما أخرب به 
  وقال ابن سريين ال نأخذ مبراسيل احلسن وأيب العالية 

  وإن سلمنا عدم النكري فغايته أهنم سكتوا 
  والسكوت ال يدل على املوافقة ملا سبق تقريره يف مسائل اإلمجاع 

  املوافقة غري أن اإلرسال احملتج بوقوعه إمنا وقع من الصحابة والتابعني سلمنا 
  وحنن نقول بذلك ألن الصحايب والتابعي إمنا يروي عن الصحايب والصحابة عدول على ما سبق حتقيقه 

ي وأما ما ذكرمتوه من املعقول فال نسلم أن قول الراوي قال رسول اهللا تعديل للمروي عنه وذلك ألنه قد يرو
  الشخص عمن لو سئل عنه 

جلرحه أو توقف فيه فالراوي ساكت عن التعديل واجلرح والسكوت عن اجلرح ال يكون تعديال وإال كان 
  السكوت عن التعديل جرحا 

  وهلذا فإن شاهد الفرع لو أرسل شهادة االصل فإنه ال يكون تعديال لشاهد األصل ملا ذكرناه 
ي عنه أو عاملا هبا ملا جاز له أن جيزم بالرواية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قلنا قولكم لو مل يكن ظانا لعدالة املرو

قد بينا إمكان الرواية عن الكاذب واجلزم بالرواية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مع جتويز كذب الراوي وذلك 
  قادح يف الرواية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ولو ) أين مسعت أنه قال ( أوىل من محله على ) أظن أنه قال ( على معىن ) قال ( له وإذا تعذر اجلزم فليس محل قو
  مل يكن ذلك تعديال وعلى هذا فال يكون بروايته مدلسا وال ملبسا ) أين مسعت أنه قال ( محل على 

العدالة  سلمنا أن اإلرسال تعديل للمروي عنه ولكن ال نسلم أن مطلق التعديل مع قطع النظر عن ذكر أسباب
  كاف يف التعديل كما سبق 

  سلمنا أن مطلق التعديل كاف لكن إذا عني املروي عنه ومل يعرف بفسق 
  وأما إذا مل يعينه فلعله اعتقده عدال يف نظره ولو عينه لعرفنا فيه فسقا مل يطلع املعدل عليه 



  وهلذا مل يقبل تعديل شاهد الفرع لشاهد األصل مع عدم تعيينه 
  ما ذكرمتوه على التعديل لكنه معارض مبا يدل على عدم التعديل وبيانه من ستة أوجه  سلمنا داللة

األول أن اجلهالة بعني الراوي آكد من اجلهل بصفته وذلك ألن من جهلت ذاته فقد جهلت صفته وال كذلك 
  بالعكس 

فة أوىل أن ال يكون خربه ولو كان معلوم العني جمهول الصفة مل يكن خربه مقبوال فإذا كان جمهول العني والص
  مقبوال 

الثاين أن من شرط قبول الرواية املعرفة بعدالة الراوي واملرسل ال يعرف عدالة الراوي له فال يكون خربه مقبوال 
  لفوات الشرط 

  الثالث هو أن اخلرب كالشهادة يف اعتبار العدالة 
  وقد ثبت أن اإلرسال يف الشهادة مانع من قبوهلا فكذلك اخلرب 

  لرابع أنه لو جاز العمل باملراسيل مل يكن لذكر أمساء الرواة والبحث عن عدالتهم معىن ا
اخلامس أنه لو وجب العمل باملراسيل لزم يف عصرنا هذا أن يعمل بقول اإلنسان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم كذا وإن مل يذكر الرواة وهو ممتنع 
  السادس أن اخلرب خربان تواتر وآحاد 

  ولو قال الراوي أخربين من ال أحصيهم عددا ال يقبل قوله يف التواتر 
  فكذلك يف اآلحاد 

واجلواب قوهلم اإلمجاع ال يساعد يف مسائل االجتهاد قلنا الذي ال يساعد إمنا هو اإلمجاع القاطع يف متنه وسنده وما 
  تهاد كالظاهر من الكتاب والسنة ذكرناه من اإلمجاع السكويت فظين فال ميتنع التمسك به يف مسائل االج

  قوهلم ال نسلم عدم اإلنكار قلنا األصل عدمه 
قوهلم إهنم باحثوا ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة قلنا املراجعة يف ذلك ال تدل على إنكار اإلرسال بل غايته طلب 

رسال احلسن وأيب العالية ال زيادة علم مل تكن حاصلة باإلرسال وقول ابن سريين ليس إنكارا لإلرسال مطلقا بل إ
  غري لظنه أهنما مل يلتزما يف ذلك تعديل املروي عنه 

  وهلذا قال فإهنما ال يباليان عمن أخذا احلديث منه ال على اإلرسال 
  قوهلم السكوت ال يدل على املوافقة قلنا وإن مل يدل عليها قطعا فهو دليل عليها ظنا كما سبق تقريره يف اإلمجاع 

ال ننكر أن إرسال الصحابة والتابعني حجة قلنا إمنا يصح ذلك أن لو كانوا ال يروون إال عن الصحايب  قوهلم حنن
  العدل وليس كذلك 

  وهلذا قال الزهري بعد اإلرسال حدثين به رجل على باب عبد امللك 
  وقال عروة بن 

  الزبري فيما أرسله حدثين به بعض احلرسية 
  ل رسول اهللا تعديل للمروي عنه قلنا دليله ما سبق قوهلم ال نسلم أن قول الراوي قا

قوهلم إن الراوي قد يروي عمن لو سئل عنه جلرحه أو عدله قلنا ذلك إمنا يكون فيما إذا كان قد عني الراوي 
 ووكل النظر فيه إىل اجملتهدين ومل جيزم بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كذا بل غايته أنه قال قال فالن إن النيب



صلى اهللا عليه و سلم قال كذا وأما إذا مل يعني فالظاهر أنه ال جيزم بقوله قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إال وقد 
  علم أو ظن عدالة الراوي على ما سبق 

وأما إرسال الشهادة فال يلزم من عدم قبوهلا عدم قبول اإلرسال يف الرواية ألن الشهادة قد اعترب فيها من االحتياط 
  مل يعترب يف الرواية كما سبق تقريره  ما

  قوهلم إن اجلزم مع جتويز كذب من روي عنه كذب قلنا إمنا يكون كذبا إن لو ظن أو علم أنه كاذب 
وأما إذا قال ذلك مع ظن الصدق فال يكون كاذبا وإن احتمل يف نفس األمر أن يكون املروي عنه كاذبا كما لو 

  و سلم مع العنعنة  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه
قوهلم سلمنا أن اإلرسال من الراوي تعديل للمروي عنه لكنه تعديل مطلق فال يكون حجة موجبة للعمل به على 

  الغري قلنا قد بينا أن التعديل املطلق دون تعيني سببه كاف فيما تقدم 
كان ذلك حمتمال غري أن الظاهر عدمه وال  قوهلم لعله اعتقده عدال ولو عينه لعرفنا فيه فسقا مل يعرفه املعدل قلنا وإن

  سيما مع تعديل العدل العامل بأحوال اجلرح والتعديل وعدم الظفر مبا يوجب اجلرح 
  وأما اعتبار الرواية بالشهادة فقد عرف وجه الفارق فيهما 

مطلقا وليس كذلك  وما ذكروه من املعارضة األوىل فإمنا يصح أن لو كان يلزم من اجلهل بعني الراوي اجلهل بصفته
  مما بيناه من أن اإلرسال يدل على تعديله من جهة اجلملة وإن جهلت عينه وهبذا يبطل ما ذكروه من املعارضة الثانية 

  وأما املعارضة الثالثة فقد عرف جواهبا بالفرق بني الرواية والشهادة 
 األول أن الراوي قد يشتبه عليه حال وأما املعارضة الرابعة فجواهبا ببيان فائدة ذكر الراوي وذلك من وجهني

  املروي عنه فيعينه ليكل النظر يف أمره إىل اجملتهد خبالف ما إذا أرسل 
الثاين أنه إذا عني الراوي فالظن احلاصل للمجتهد بفحصه بنفسه عن حاله يكون أقوى من الظن احلاصل له بفحص 

  غريه 
  ان املرسل للخرب يف زماننا عدال ومل يكذبه احلفاظ فهو حجة وأما املعارضة اخلامسة فمندفعة أيضا فإنه مهما ك

وأما املعارضة السادسة فإمنا مل يصر اخلرب بقول الواحد متواترا ألن املتواتر يشترط فيه استواء طرفيه ووسطه 
  والواحد ليس كذلك فال حيصل خبربه التواتر 

ي فقد قيل إنه ال معىن لقوله إنه يكون مقبوال إذا وإذا عرف أن املرسل مقبول من العدل فمن مل يقل به كالشافع
أسنده غري املرسل أو أسنده املرسل مرة ألن االعتماد يف ذلك إمنا هو على اإلسناد ال على اإلرسال وال معىن لقوله 
ق إنه يكون مقبوال إذا أرسله اثنان وكانت مشاخيهما خمتلفة ألن ضم الباطل إىل الباطل غري موجب للقبول وليس حب

  ألن الظن احلاصل بصدق الراوي من اإلرسال مع هذه األمور أقوى منه عند عدمها 

  وعلى هذا فال يلزم من عدم االحتجاج بأضعف الظنني عدم االحتجاج بأقوامها 
وإذا عرف اخلرب املقبول وغري املقبول فإذا تعارض خربان مقبوالن فالعمل بأحدمها متوقف على الترجيح وسيأيت يف 

  الترجيحات بأقصى املمكن إن شاء اهللا تعاىل قاعدة 

  النوع الثاين فيما يتعلق بالنظر يف املنت وفيه بابان أوهلما فيما يشترك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع 
  وثانيهما فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون ما عدامها من األدلة 



  الباب األول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع

  واحد من هذه األصول الثالثة إما أن يدل على املطلوب مبنظومه أو ال مبنظومه وكل 
  فلنفرض يف كل واحد منها قسما 

  القسم األول يف دالالت املنظوم

  وهي تسعة أصناف الصنف األول يف األمر وفيه أربعة أحباث أوهلا فيما يدل اسم األمر عليه حقيقة 
  وثانيها يف حد األمر احلقيقي 

  ها يف صيغة األمر الدالة عليه وثالث
  ورابعها يف مقتضاه 

  البحث األول فيما يطلق عليه اسم األمر حقيقة 
  فنقول اتفق األصوليون على أن اسم األمر حقيقة يف القول املخصوص وهو قسم من أقسام الكالم 

  ولذلك قسمت العرب الكالم إىل أمر وهني وخرب واستخبار ووعد ووعيد ونداء 
نا إن الكالم هو املعىن القائم بالنفس أو العبارة الدالة بالوضع واالصطالح على اختالف املذاهب والكالم وسواء قل

القدمي النفساين عندنا وإن كان صفة واحدة ال تعدد فيه يف ذاته غري أنه يسمى أمرا وهنيا وخربا إىل غري ذلك من 
قريره يف أبكار األفكار فال ميتنع أن يكون األمر قسما من أقسام الكالم بسبب اختالف تعلقاته ومتعلقاته كما سبق ت

  أقسامه هبذا التفسري 
  وإمنا وقع اخلالف بينهم يف إطالق اسم األمر على الفعل هل هو حقيقة أو ال واألكثرون على أنه جماز 

  واختيار أيب احلسني البصري أنه 

لى أنه ليس حقيقة يف نفس الفعل من حيث هو فعل مشترك بني الشيء والصفة وبني مجلة الشأن والطرائق ووافق ع
  بل من حيث هو شيء 

  وها حنن نذكر حجج كل فريق وننبه على ما فيها ونذكر بعد ذلك ما هو املختار 
أما حجة أيب احلسني البصري على ما ذهب إليه أن اإلنسان إذا قال هذا أمر مل يدر السامع مراده من قوله إال بقرينة 

  كونه مصادرا بدعوى التردد يف إطالق اسم األمر وهو غري صحيح ل
وال خيفى ظهور املنع من مدعي احلقيقة يف القول املخصوص وأنه مهما أطلق اسم األمر عنده كان املتبادر إىل فهمه 

  القول املخصوص وأنه ال ينصرف إىل غريه إال بقرينة وال خيفى امتناع تقرير التردد مع هذا املنع 
  ني بكونه جمازا يف الفعل فكثرية وأما حجج القائل

األوىل منها أنه لو كان حقيقة يف الفعل مع كونه حقيقة يف القول لزم منه االشتراك يف اللفظ وهو خالف األصل 
  لكونه خمال بالتفاهم الحتياجه يف فهم املدلول املعني منه إىل قرينة 

  وعلى تقدير خفائها ال حيصل املقصود من الكالم 
  لو كان حقيقة يف الفعل الطرد يف كل فعل إذ هو الزم احلقيقة الثاين أنه 

{ وهلذا فإنه ملا كان إطالق اسم العامل على من قام به العلم حقيقة اطرد يف كل من قام به العلم وملا كان قوله 
ال للبساط جمازا عن أهلها ملا بينهما من اجملاورة مل يصح التجوز بلفظ السؤ)  ٨٢يوسف )  ١٢( } واسأل القرية 



  والكوز عن صاحبه وإن كانت املالزمة بينهما أشد وهو غري مطرد إذ ال يقال لألكل والشرب أمر 
الثالثة أنه لو كان حقيقة يف الفعل الشتق ملن قام به منه اسم األمر كما يف القول املخصوص إذ هو األصل إال أن 

جاجة املخصوصة من قرار املائع فيها ومنعوا من ذلك يف مينع مانع من جهة أهل اللغة كما اشتقوا اسم القارورة للز
  اجلرة والكوز ومل يرد مثله فيما حنن فيه 

الرابعة أن مجع األمر احلقيقي يف القول املخصوص بأوامر وهو الزم له لنفس األمر ال للمسمى وهو غري متحقق يف 
  الفعل بل إن مجع فإمنا جيمع بأمور 

  متعلق وهو املأمور وهو غري متحقق يف الفعل فإنه وإن مسي أمرا فال يقال له مأمور اخلامسة أن األمر احلقيقي له 
  ويلزم من انتفاء الالزم انتفاء امللزوم 

  السادسة أن من لوازم األمر احلقيقي وصفه بكونه مطاعا أو خمالفا وال كذلك الفعل 
ن كونه حقيقة يف الفعل أن يكون مشتركا إذا ويف هذه احلجج نظر أما األوىل فلقائل أن يقول ال نسلم أنه يلزم م

  أمكن أن يكون حقيقة فيهما باعتبار معىن مشترك بني القول املخصوص والفعل فيكون متواطئا 
فإن قيل األصل عدم ذلك املسمى املشترك فالتواطؤ قيل ال خفاء باشتراكهما يف صفات وافتراقهما يف صفات 

و املسمى كيف وإن األصل أن ال يكون اللفظ مشتركا وال جمازا ملا فيه فأمكن أن يكون بعض الصفات املشتركة ه
  من االفتقار إىل القرينة املخلة بالتفاهم 

  وليس أحد األمرين أوىل من اآلخر 
فإن قيل ما وقع به االشتراك ال خيرج عن املوجود والصفة والشيئية وغري ذلك وأي أمر قدر االشتراك فيه فهو 

  ئر أقسام الكالم وال يسمى أمرا متحقق يف النهي وسا
  والقول بأنه متواطىء ممتنع 

  كيف وإن القائل قائالن قائل إنه مشترك وقائل إنه جماز يف الفعل 
  فإحداث قول ثالث يكون خرقا لإلمجاع وهو ممتنع 

ن هنيا أو قلنا أما األول فغري صحيح وذلك أن مسمى اسم األمر إمنا هو الشأن والصفة وكل ما صدق عليه ذلك كا
  غريه فإنه يسمى أمرا حقيقة 

  وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه من خرق اإلمجاع فإن ما ذكرناه من جعل الشأن 

  والصفة مدلوال السم األمر فمن مجلة ما قيل وإن سلمنا أن ذلك يفضي إىل االشتراك ولكن مل قيل بامتناعه 
وإمنا يصح أن لو مل يكن اللفظ املشترك عند إطالقه حمموال على  والقول بأنه جماز خمل بالتفاهم الفتقاره إىل القرينة

مجيع حمامله وليس كذلك على ما سيأيت تقديره يف مذهب الشافعي والقاضي أيب بكر سلمنا أنه خالف األصل غري 
  أن التجوز أيضا خالف األصل وليس أحد األمرين أوىل من اآلخر 

ذور التجوز فكان اجملاز أوىل وبيانه من جهة اإلمجال والتفصيل أما فإن قيل إال أن حمذور االشتراك أعظم من حم
اإلمجال فهو أن اجملاز أغلب يف لغة العرب من االشتراك ولوال أنه أوىف بتحصيل مقصود الوضع ملا كان كذلك وأما 

خبالف اجملاز فإن احملذور التفصيل فمن وجهني األول أن احملذور الالزم من االشتراك بافتقاره إىل القرينة الزم له أبدا 
  إمنا يلزمه بتقدير إرادة جهة اجملاز وهو احتمال نادر إذ الغالب إمنا هو إرادة جهة احلقيقة 

الثاين أن احملذور الزم يف املشترك يف كل حممل من حمامله الفتقاره إىل القرينة يف كل واحد منها خبالف اجملاز فإنه إمنا 



  دة جهة اجملاز ال بتقدير إرادة جهة احلقيقة يفتقر إىل القرينة بتقدير إرا
قيل هذا معارض من عشرة أوجه األول أن املشترك لكونه حقيقة يف كل واحد من مسمياته مما يطرد خبالف اجملاز 

  كما سبق وما يطرد أوىل لقلة اضطرابه 
  فائدة  الثاين أنه يصح منه االشتقاق لكونه حقيقة خبالف اجملاز فكان أوسع يف اللغة وأكثر

  الثالث أنه لكونه حقيقيا مما يصح التجوز به يف غري حمله احلقيقي خبالف اجملاز فكان أوىل لكثرة فائدته 
الرابع أنه وإن افتقر إىل قرينة لكن يكفي أن يكون أدىن ما يغلب على الظن خبالف اجملاز الفتقاره إىل قرينة مغلبة 

  ظ يف حقيقته فكان متكن اخللل منه لذلك أكثر على الظن وأن تكون راجحة على جهة ظهور اللف
اخلامس أن اجملاز ال بد فيه من عالقة بينه وبني حمل احلقيقة تكون مصححة للتجوز باللفظ على ما سلف خبالف 

  املشترك 
  السادس أن اجملاز ال يتم فهمه دون فهم حمل احلقيقة ضرورة كونه مستعارا منه 

  ملشترك غري متوقف على فهم غريه فكان أوىل وفهم كل واحد من مدلوالت اللفظ ا
السابع أن اجملاز متوقف على تصرف من قبلنا يف حتقيق العالقة اليت هي شرط يف التجوز ورمبا وقع اخلطأ فيه خبالف 

  اللفظ املشترك 
إذ ال يلزم من  الثامن أنه يلزم من العمل باللفظ يف جهة اجملاز خمالفة الظهور يف جهة احلقيقة خبالف اللفظ املشترك

  العمل به يف أحد مدلوليه خمالفة ظاهر أصال 
  التاسع أن اجملاز تابع للحقيقة وال عكس فكان املشترك أوىل 

العاشر أن السامع للمجاز بتقدير عدم معرفته بالقرينة الصارفة إىل اجملاز إذا كان هو مراد املتكلم فقد يبادر إىل 
د وفعل ما ليس مبراد خبالف املشترك فإنه بتقدير عدم ظهور القرينة مطلقا ال العمل باحلقيقة ويلزم منه ترك املرا

  يفعل شيئا فال يلزم سوى عدم املقصود 
فإن قيل إال أن اجملاز يتعلق به فوائد فإنه رمبا كان أبلغ وأوجز وأوقف يف بديع الكالم ونظمه ونثره للسجع واملطابقة 

  ري ذلك واجملانسة واحتاد الروي يف الشعر إىل غ
  قلنا ومثل هذا االحتمال أيضا منقدح يف اللفظ املشترك مع كونه 

  حقيقة فكان اللفظ املشترك أوىل 
  وإن مل يكن أوىل فال أقل من املساواة وهي كافية يف مقام املعارضة 

وقت مما  وأما احلجة الثانية فال نسلم امتناع إطالق األمر على األكل والشرب وإن سلم ذلك فعدم اطراده يف كل
  مينع من كونه حقيقة يف القول املخصوص وهو غري مطرد يف كل قول على ما ال خيفى 

  وإن كان ال مينع من ذلك يف القول فكذلك يف الفعل 
فإن قيل إمنا جيب اطراد االسم يف املعىن الذي كان االسم حقيقة فيه ال يف غريه واألمر إمنا كان حقيقة يف القول 

قول وذلك مطرد يف ذلك القول فمثله الزم يف األفعال إذ للخصم أن يقول إمنا هو حقيقة  املخصوص ال يف مطلق
  يف بعض األفعال ال يف كل فعل 

أما احلجة الثالثة أنه لو كان األصل يف احلقائق االشتقاق لكان املنع من اشتقاق اسم القارورة للجرة والكوز من 
  قرار املائع فيها على خالف األصل 



ولو مل يكن على وفق األصل لكان االشتقاق يف صور االشتقاق على خالف األصل واحملذور الالزم منه فإن قيل 
  أكثر ألن صور االشتقاق أغلب وأكثر من صور عدم االشتقاق 

قيل ال يلزم من عدم األصالة يف االشتقاق أن يكون االشتقاق على خالف األصل جلواز أن يكون االشتقاق وعدمه 
  صل فيقتضيه بل مها تابعان للنقل والوضع ال على وفق أ

كيف وإنه إذا جاز أن يكون االشتقاق من توابع احلقيقة جاز أن يكون من توابع بعض املسميات وليس أحد 
  األمرين أوىل من اآلخر 

  وعلى هذا فال يلزم من االشتقاق يف بعض املسميات االشتقاق يف غريه لعدم االشتراك يف ذلك املسمى 
  دفع ما ذكروه من احلجة الرابعة واخلامسة والسادسة وهبذا ين

  ) أمره ( بل مجع ) أمر ( ليست مجع ) أوامر ( كيف وقد قيل يف احلجة الرابعة إن 

  وأما القائلون بكونه مشتركا بني القول املخصوص والفعل فقد احتجوا بثالث حجج 
  القول املخصوص فقد أطلق على الفعل  األوىل أن املسمى يف نفسه خمتلف وكما قد أطلق اسم األمر على

  واألصل يف اإلطالق احلقيقة 
  ويدل على اإلطالق قول العرب أمر فالن بكذا مستقيم أي عمله 

 ١١( } وما أمر فرعون برشيد { أي فعلنا )  ٥٠القمر )  ٥٤( } وما أمرنا إال واحدة { وإليه اإلشارة بقوله تعاىل 
  )  ٩٧هود ) 

  م األمر يف الفعل قد مجع بأمور واجلمع عالمة احلقيقة احلجة الثانية أن اس
واحلجة الثالثة أنه لو كان اسم األمر يف الفعل جمازا مل خيل إما أن يكون جمازا بالزيادة أو بالنقصان أو ملشاهبته حملل 

  احلقيقة أو جملاور له أو ألنه كان عليه أو سيؤول إليه ومل يتحقق شيء من ذلك يف الفعل 
  يكن جمازا كان حقيقة  وإذا مل

  وهذه احلجج ضعيفة أيضا 
  أما احلجة األوىل فلقائل أن يقول ال نسلم صحة إطالق اسم األمر على الفعل 

( } وما أمرنا إال واحدة { وقوهلم أمر فالن مستقيم ليس مسماه الفعل بل شأنه وصفته وهو املراد من قوله تعاىل 
وأما احلجة الثانية فال نسلم أن اجلمع )  ٩٧هود )  ١١( } رعون برشيد وما أمر ف{ ومن قوله )  ٥٠القمر )  ٥٤

  وهو جماز ) محر ( لبالدته ) محارا ( دليل احلقيقة بدليل قوهلم يف مجع من مسي 
بل األمر واألمور كل واحد منهما ) أمر ( مجع ) أمور ( وإن سلمنا بأن اجلمع يدل على احلقيقة ولكن ال نسلم أن 

  خر وليس أحدمها مجعا لآلخر يقع موقع اآل
  وهلذا يقال أمر فالن مستقيم فيفهم منه ما يفهم من قوهلم أمور فالن مستقيمة 

وأما احلجة الثالثة فهو أنه ال يلزم من كون االمر ليس جمازا يف الفعل أن يكون حقيقة فيه من حيث هو فعل وإمنا هو 
  لصفة كما سبق حقيقة فيه من جهة ما اشتمل عليه من معىن الشأن وا

وعلى هذا فاملختار إمنا هو كون االسم اسم األمر متواطئا يف القول املخصوص والفعل ال أنه مشترك وال جماز يف 
  أحدمها 

  البحث الثاين يف حد األمر 



ل وقد اختلفت املعتزلة فيه بناء على إنكارهم لكالم النفس فذهب البلخي وأكثر املعتزلة إىل أن األمر هو قول القائ
  ملن دونه افعل أو ما يقوم مقامه 

  أي يف الداللة على مدلوله وقصد بذلك إدراج صيغة األمر من غري العريب يف احلد ) يقوم مقامه ( وأراد بقوله 
اعملوا ما { وهو فاسد من ثالثة أوجه األول أن مثل ذلك قد يوجد فيما ليس بأمر باالتفاق كالتهديد يف قوله تعاىل 

{ واإلرشاد يف قوله )  ٢املائدة )  ٥( } وإذا حللتم فاصطادوا { واإلباحة يف قوله )  ٤٠فصلت )  ٤١( } شئتم 
واإلكرام كقوله )  ١٤٢األنعام )  ٦( } كلوا مما رزقكم اهللا { واالمتنان كقوله )  ١٥النساء )  ٦( } فاستشهدوا 

  غري ذلك من احملامل اليت يأيت ذكرها  والتسخري والتعجيز إىل)  ٤٦احلجر )  ١٥( } ادخلوها بسالم آمنني { 

الثاين أنه يلزم من ذلك أن تكون صيغة افعل الواردة من النيب صلى اهللا عليه و سلم حنونا أمرا حقيقة لتحقق ما 
  ذكروه من شروط األمر فيها 

بلغ لكالم ويلزم من ذلك أن يكون هو اآلمر لنا هبا وخيرج بذلك عن كونه رسوال ألنه ال معىن للرسول غري امل
املرسل ال أن يكون هو اآلمر والناهي كالسيد إذا أمر عبده وسواء كانت صيغته خملوقة له كما هو مذهبهم أو هللا 

  تعاىل كما هو مذهبنا 
الثالث أنه قد يرد مثل هذه الصيغة من األعلى حنو األدىن وال يكون أمرا بأن يكون ذلك على سبيل التضرع 

 حنو األعلى ويكون أمرا إذا كانت على سبيل االستعالء ال على سبيل اخلضوع واخلضوع وقد يرد من األدىن
  والتذلل ولذلك يوصف قائلها باجلهل واحلمق بأمره ملن هو أعلى رتبة منه 

  ومنهم من قال األمر صيغة افعل على جتردها من القرائن الصارفة هلا عن جهة األمر إىل التهديد وما عداه من احملامل 
  فاسد من حيث إنه أخذ األمر يف تعريف األمر وتعريف الشيء بنفسه حمال  وهو أيضا

وإن اقتصروا يف التحديد على القول بأن األمر صيغة افعل اجملردة عن القرائن ال غري وزعموا أن صيغة افعل فيما 
يغة افعل اجملردة عن ليس بأمر ال تكون جمردة عن القرائن فليس ما ذكروه أوىل من قول القائل التهديد عبارة عن ص

  القرائن إال أن يدل عليه دليل من جهة السمع وهو غري متحقق 
ومنهم من قال األمر صيغة افعل بشرط إرادات ثالث إرادة إحداث الصيغة وإرادة الداللة هبا على األمر وإرادة 

لداللة هبا على األمر احتراز االمتثال فإرادة إحداث الصيغة احتراز عن النائم إذا وجدت هذه الصيغة منه وإرادة ا
عما إذا أريد هبا التهديد أو ما سواه من احملامل وإرادة االمتثال احتراز عن الرسول احلاكي املبلغ فإنه وإن أراد 

  إحداث الصيغة والداللة هبا على األمر فقد ال يريد هبا االمتثال 
  ريف الشيء بنفسه حمال ممتنع وهو أيضا فاسد من وجهني األول أنه أخذ األمر يف حد األمر وتع

الثاين هو أن األمر الذي هو مدلول الصيغة إما أن يكون هو الصيغة أو غري الصيغة فإن كان هو نفس الصيغة كان 
  الكالم متهافتا من حيث إن حاصله يرجع إىل أن الصيغة دالة على الصيغة والدال غري املدلول 

مر هو الصيغة وقد قال بأن األمر هو صيغة افعل بشرط الداللة على وإن كان هو غري الصيغة فيمتنع أن يكون األ
  األمر فإن الشرط غري املشروط 

  وإذا كان األمر غري الصيغة فال بد من تعريفه والكشف عنه إذ هو املقصود يف هذا املقام 
على إبطاله بأن  وملا احنسمت عليهم طرق التعريف قال قائلون منهم األمر هو إرادة الفعل وقد احتج األصحاب

السيد املعاتب من جهة السلطان على ضرب عبده إذا اعتذر عن ذلك قصد إظهار أمره وأمره بني يدي السلطان 



قصدا إلظهار خمالفته لبسط عذره واخلالص من عقاب السلطان له فإنه يعد آمرا والعبد مأمورا ومطيعا بتقدير 
ال يريد منه االمتثال ملا فيه من ظهور كذبه وحتقيق عقاب السلطان له  االمتثال وعاصيا بتقدير املخالفة مع علمنا بأنه

  والعاقل ال يقصد ذلك 
غري أن مثل هذا الزم على أصحابنا إن كان صحيحا يف تفسريهم األمر بطلب الفعل من جهة أن السيد أيضا آمر 

فيه من حتقيق عقابه وكذبه والعاقل ال يف مثل هذه الصورة لعبده مع علمنا بأنه يستحيل منه طلب الفعل من عبده ملا 
  يطلب ما فيه مضرته وإظهار كذبه 

  وعند ذلك فما هو جواب أصحابنا يف تفسري األمر بالطلب يكون جوابا للخصم يف تفسريه باإلرادة 
وإن زعم بعض أصحابنا أن األمر ليس هو الطلب بل اإلخبار باستحقاق الثواب على الفعل فيلزمه أن يكون اآلمر 

  عبده مما يصح تصديقه وتكذيبه يف أمره لعبده ضرورة كون األمر خربا وهو ممتنع ل
  كيف وإنه على خالف تقسيم أهل اللغة الكالم إىل أمر وخرب 

  واحلق يف ذلك أن يقال 
  أمجع املسلمون من غري خمالفة من اخلصوم على أن من علم اهللا تعاىل أنه ميوت على كفره أنه مأمور باإلميان 

اإلميان منه مراد اهللا تعاىل ألنه ال معىن لكونه مرادا هللا تعاىل سوى تعلق اإلرادة به وال معىن لتعلق اإلرادة  وليس
بالفعل سوى ختصيصها له حبالة حدوثه فال يعقل تعلقها به دون ختصيصها له حبالة حدوثه وما مل يوجد مل تكن اإلرادة 

  خمصصة له حبالة حدوثه فال تكون متعلقة به 
  ليقنع هبذا هاهنا عما استقصيناه من الوجوه الكثرية يف علم الكالم و

وأما أصحابنا فمنهم من قال األمر عبارة عن اخلرب على الثواب على الفعل تارة والعقاب على الترك تارة وهو فاسد 
قاب على تركه من ملا سبق من امتناع تصديق اآلمر وتكذيبه وألنه يلزم منه لزوم الثواب على فعل ما أمر به والع

  جهة الشارع حذرا من اخللف يف خرب الصادق وليس كذلك باإلمجاع 
  أما الثواب فلجواز إحباط العمل بالردة وأما العقاب فلجواز العفو والشفاعة 

وميكن أن حيترز عن هذا اإلشكال بأن يقال هو اإلخبار باستحقاق الثواب والعقاب غري أنه يبقى عليه اإلشكال 
  غري دافع األول من 

ومنهم من قال وهم األكثرون كالقاضي أيب بكر وإمام احلرمني والغزايل وغريهم األمر هو القول املقتضي طاعة 
  املأمور بفعل املأمور به 

  كاجلنس لألمر وغريه من أقسام الكالم ) القول ( فقوهلم 
ه من أقسام الكالم ولفصل األمر عن الدعاء للفصل بني األمر وغري) املقتضي طاعة املأمور بفعل املأمور به ( وقوهلم 

  والسؤال 
احترازا عن الصيغة فإهنا ال تقتضي الطاعة بنفسها بل بالتوقيف واالصطالح وعلى ) بنفسه ( ومنهم من زاد يف احلد 

فى من كل تقدير فهو باطل ملا فيه من تعريف األمر باملأمور واملأمور به ومها مشتقان من األمر واملشتق من الشيء أخ
  ذلك الشيء وتعريف الشيء مبا ال يعرف إال بعد معرفة ذلك الشيء حمال 

  ومنهم من قال األمر هو طلب الفعل على وجه يعد فاعله مطيعا 
  وهو أيضا باطل ملا فيه من تعريف األمر بالطاعة املتعلقة بالفعل والطاعة املتعلقة 



  بالفعل ال تعرف إال مبوافقة األمر وهو دور ممتنع 
يف وإن فعل الرب تعاىل ملا طلبه العبد منه بالسؤال يقال له باعتبار موافقة طلب للعبد مطيعا بدليل قوله عليه ك

  السالم إن أطعت اهللا أطاعك أي إن فعلت ما أراد فعل ما تريد 
  وليس طلب العبد من اهللا تعاىل جبهة السؤال هللا أمرا إذ األمر هللا قبيح شرعا خبالف السؤال 

  الحتراز عنه مبا يعد فاعله مطيعا يف العرف العام والباري تعاىل ليس كذلك وميكن ا
  واألقرب يف ذلك إمنا هو القول اجلاري على قاعدة األصحاب وهو أن يقال األمر طلب الفعل على جهة االستعالء 

احتراز عن الطلب ) ء على جهة االستعال( احتراز عن النهي وغريه من أقسام الكالم وقولنا ) طلب الفعل ( فقولنا 
  جبهة الدعاء وااللتماس 

إن أردمت به اإلرادة فهو مذهب املعتزلة وليس مذهبا لكم وإن أردمت غريه ) األمر هو طلب الفعل ( فإن قيل قولكم 
  فال بد من تصويره وإال كان فيه تعريف األمر مبا هو أخفى من األمر 

أقسام الكالم وأنه واقع موجود ال ريب فيه وقد بينا امتناع تفسريه  قلنا إمجاع العقالء منعقد على أن األمر قسم من
بالصيغة واإلرادة مبا سبق فما وراء ذلك هو املعين بالطلب والنزاع يف تسميته بالطلب بعد املوافقة على وجوده 

  فآيل إىل خالف لفظي 
  البحث الثالث يف الصيغة الدالة على األمر 

فس هل لألمر صيغة ختصه وتدل عليه دون غريه يف اللغة أم ال فذهب الشيخ أبو وقد اختلف القائلون بكالم الن
  احلسن رمحه اهللا ومن تابعه إىل النفي وذهب من عداهم إىل اإلثبات 

  قال إمام احلرمني والغزايل والذي نراه أن هذه الترمجة عن األشعري خطأ 
  من غري منازعة  فإن قول القائل لغريه أمرتك وأنت مأمور صيغة خاصة باألمر

  وإمنا اخلالف يف أن صيغة افعل هل هي خاصة باألمر أو ال لكوهنا مترددة يف اللغة بني حمامل كثرية يأيت ذكرها 
  واعلم أنه ال وجه الستبعاد هذا اخلالف 

ما مثل وقول القائل أمرتك وأنت مأمور ال يرفع هذا اخلالف إذ اخلالف إمنا هو يف صيغة األمر املوضوعة لإلنشاء و
  هذه الصيغ أمكن أن يقال إهنا إخبارات عن األمر ال إنشاآت 

وإن كان الظاهر صحة استعماهلا لإلنشاء فإنه ال مانع من استعمال صيغة اخلرب لإلنشاء كما يف قوله طلقت وبعت 
  واشتريت وحنوه 

ا لكان إخبارا عن املاضي أو احلال فإن الطالق يقع عليه إمجاعا ولو كان إخبار) طلقتك ( وبيانه أنه إذا قال لزوجته 
  لعدم صالحية هذه الصيغة لالستقبال 

ولو كان كذلك مل خيل إما أن يكون قد وجد منه الطالق أو مل يوجد فإن كان االول امتنع تعليقه بالشرط يف قوله 
كاذبا وأن ال  إن دخلت الدار ألن تعليق وجود ما وجد على وجود ما مل يوجد حمال وإن كان الثاين وجب أن يعد

  يقع الطالق عليه وهو خالف اإلمجاع 
وإن قدر أنه إخبار عن املستقبل مع اإلحالة فيجب أيضا أن ال يقع به الطالق كما لو صرح بذلك وقال هلا 

ستصريين طالقا يف املستقبل فإنه ال يقع به الطالق مع أنه صريح إخبار عن وقوع الطالق يف املستقبل فما ليس 
  بصريح أوىل 

  وإذا بطل كونه إخبارا تعني أن يكون إنشاء إذ اإلمجاع منعقد على امتناع اخللو منهما 



  فإذا بطل أحدمها تعني اآلخر 
  البحث الرابع يف مقتضى صيغة األمر وفيه اثنتا عشرة مسألة 

  املسألة األوىل فيما ذا صيغة األمر حقيقة فيه

  إذا وردت مطلقة عرية عن القرائن 

)  ١٧لقمان  ٣١( } أقم الصالة { ليون على إطالقها بإزاء مخسة عشر اعتبار الوجوب كقوله وقد اتفق األصو
وهو )  ١٥النساء  ٤( } فاستشهدوا { واإلرشاد كقوله تعاىل )  ٣٣النور  ٢٤( } فكاتبوهم { والندب كقوله 

  رشاد ملصلحة دنيوية قريب من الندب الشتراكهما يف طلب حتصيل املصلحة غري أن الندب ملصلحة أخروية واإل
والتأديب وهو داخل يف الندب كقوله كل مما يليك واالمتنان )  ٢املائدة  ٥( } فاصطادوا { واإلباحة كقوله 

)  ٤٦احلجر  ١٥( } ادخلوها بسالم { واإلكرام كقوله )  ١٤٢األنعام  ٦( } كلوا مما رزقكم اهللا { كقوله 
وهو يف )  ٣٠إبراهيم  ١٤( } متتعوا { واإلنذار كقوله )  ٤٠فصلت  ٤١( } اعملوا ما شئتم { والتهديد كقوله 

  معىن التهديد 
اإلسراء  ١٧( } كونوا حجارة { والتعجيز كقوله )  ٦٥البقرة  ٢( } كونوا قردة خاسئني { والتسخري كقوله 

صربوا أو ال فا{ والتسوية كقوله )  ٤٩الدخان  ٤٤( } ذق إنك أنت العزيز { واإلهانة كقوله تعاىل )  ٥٠
  } تصربوا 

والتمين كقول الشاعر أال أيها الليل الطويل أال اجنلي وكمال )  ٤١إبراهيم  ١٤( } اغفر يل { والدعاء كقوله 
  )  ٤٠النحل  ١٦( } كن فيكون { القدرة كقوله 

هنا مشتركة وقد اتفقوا على أهنا جماز فيما سوى الطلب والتهديد واإلباحة غري أهنم اختلفوا فمنهم من قال إ
  كاشتراك لفظ القرء بني الطلب للفعل وبني للتهديد املستدعي لترك الفعل وبني اإلباحة املخرية بني الفعل والترك 

  ومنهم من قال إهنا حقيقة يف اإلباحة جماز فيما سواها ومنهم من قال إهنا حقيقة يف الطلب وجماز فيما سواه 
حدا قال لغريه افعل كذا وجترد ذلك عن مجيع القرائن وفرضناه كذلك وهذا هو األصح وذلك ألنا إذا مسعنا أن أ

فإنه يسبق إىل اإلفهام منه طلب الفعل واقتضاؤه من غري توقف على أمر خارج دون التهديد املستدعي لترك الفعل 
  واإلباحة املخرية بني الفعل والترك 

  ولو كان مشتركا أو ظاهرا يف اإلباحة ملا كان كذلك 
  ظاهرة فيه ) افعل ( الطلب هو السابق إىل الفهم عند عدم القرائن مطلقا دل ذلك على كون صيغة  وإذا كان

فإن قيل حيتمل أن يكون ذلك بناء عل عرف طارىء على الوضع اللغوي كما يف لفظ الغائط والدابة وإن سلم 
اإلباحة لكوهنا أقل الدرجات داللة ما ذكرمتوه على الظهور يف الطلب غري أنه معارض مبا يدل على ظهوره يف 

  فكانت مستيقنة 

  قلنا جواب األول أن األصل عدم العرف الطارىء وبقاء الوضع األصلي حباله 
وجواب الثاين ال نسلم أن اإلباحة متيقنة إذ هي مقابلة للطلب والتهديد لكوهنا غري مستدعية للفعل وال للترك 

  ل فال تيقن لواحد منهما والطلب مستدع للفعل والتهديد مستدع لترك الفع



  املسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة يف الطلب

واالقتضاء فالفعل املطلوب ال بد وأن يكون فعله راجحا على تركه فإن كان ممتنع الترك كان واجبا وإن مل يكن 
  اإلرشاد  ممتنع الترك فإما أن يكون ترجحه ملصلحة أخروية فهو املندوب وإما ملصلحة دنيوية فهو

وقد اختلف األصوليون فمنهم من قال إنه مشترك بني الكل وهو مذهب الشيعة ومنهم من قال إنه ال داللة له على 
الوجوب والندب خبصوصه وإمنا هو حقيقة يف القدر املشترك بينهما وهو ترجيح الفعل على الترك ومنهم من قال 

ب الشافعي رضي اهللا عنه والفقهاء ومجاعة من املتكلمني كأيب إنه حقيقة يف الوجوب جماز فيما عداه وهذا هو مذه
احلسني البصري وهو قول اجلباشي يف أحد قوليه ومنهم من قال إنه حقيقة من الندب وهو مذهب أيب هاشم وكثري 

  من املتكلمني من املعتزلة وغريهم ومجاعة من الفقهاء وهو أيضا منقول عن الشافعي رمحه اهللا تعاىل 

ن توقف وهو مذهب األشعري رمحه اهللا ومن تابعه من أصحابه كالقاضي أيب بكر والغزايل وغريمها وهو ومنهم م
  األصح 

وذلك ألن وضعه مشتركا أو حقيقة يف البعض جمازا يف البعض إما أن يكون مدركه عقليا أو نقليا األول حمال إذ 
إما أن يكون قطعيا أو ظنيا والقطعي غري متحقق فيما العقول ال مدخل هلا يف املنقول ال ضرورة وال نظرا والثاين ف

  حنن فيه والظين إمنا ينفع أن لو كان إثبات مثل هذه املسألة مما يقنع فيه بالظن وهو غري مسلم فلم يبق غري التوقف 
ن فإن قيل ما ذكرمتوه مبين على أن مدار مثل هذه املسألة على القطع وهو غري مسلم وال يف شيء من اللغات وإ

سلمنا ذلك لكن ما املانع أن يكون املدرك ال عقليا حمضا وال نقليا حمضا بل هو مركب منهما كما يأيت حتقيقه وإن 
سلمنا احلصر فيما ذكرمتوه غري أنه الزم عليكم يف القول بالوقف أيضا فإن العقل ال يقتضيه والنقل القطعي غري 

لة ظنية فما هو جوابكم عنه يف القول بالوقف يكون جوابا متحقق فيه والظن إمنا يكتفى به أن لو كانت املسأ
  خلصومكم فيما ذهبوا إليه على اختالف مذاهبهم 

قلت أما إنكار القطع يف اللغات على اإلطالق فمما يفضي إىل إنكار القطع يف مجيع األحكام الشرعية ألن مبناها 
ل بأن ما ذكرمتوه مبين على أن مدار ما حنن فيه على اخلطاب باأللفاظ اللغوية ومعقوهلا وذلك كفر صراح والقو

  على القطع 
قلنا حنن يف هذه املسألة غري متعرضني لنفي وال إثبات بل حنن متوقفون فمن رام إثبات اللغة فيما حنن فيه بطريق ظين 

التقسيم من  أمكن أن يقال له مىت يكتفى بذلك فيما حنن فيه أإذا كان شرط إثباته القطع أم ال وال بد عند توجه
  تنزيل الكالم على املمنوع أو املسلم وكل واحد منهما متعذر ملا سبق 

قوهلم ما املانع من كونه مركبا من العقل والنقل قلنا ألن ما ذكرناه من التقسيم يف النقلي ثابت هاهنا كان مستقال 
ون ظنيا سواء كان العقلي ظنيا أو أو غري مستقل والقطع ال سبيل إليه وإن كان ظنيا فاملركب منه ومن العقلي يك

  قطعيا 
قوهلم ما ذكرمتوه الزم عليكم يف الوقف قلنا ليس كذلك ألن الواقف غري حاكم بل هو ساكت عن احلكم 

  والساكت عن احلكم ال يفتقر إىل دليل فال يكون ما ذكروه الزما علينا شبه القائلني بالوجوب 
هز ثالثني شبهة دائرة بني غث ومثني وها حنن نلخص حاصلها ونأيت وقد ذكر أبو احلسني البصري يف ذلك ما ينا

على املعتمد من مجلتها مع حذف الزيادات العرية عن الفائدة ونشري إىل جهة االنفصال عنها مث نذكر بعد ذلك شبه 



  القائلني بالندب وطرق خترجيها إن شاء اهللا تعاىل 
  ية فإما شبه القائلني بالوجوب فشرعية ولغوية وعقل

  أما الشرعية فمنها ما يرجع إىل الكتاب ومنها ما يرجع إىل السنة ومنها ما يرجع إىل اإلمجاع 
فإن توليتم فإمنا { مث هدد عليه بقوله )  ٥٤النور  ٢٤( } أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول { أما الكتاب فقوله تعاىل 

  ى املخالفة دليل الوجوب والتهديد عل)  ٥٤النور  ٢٤( } عليه ما محل وعليكم ما محلتم 

)  ٦٣النور  ٢٤( } فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم { وأيضا قوله تعاىل 
  ووجه االستدالل به ما سبق يف اآلية اليت قبلها 

معرض الذم  أو رد ذلك يف)  ١٢األعراف  ٧( } ما منعك أن ال تسجد إذ أمرتك { وأيضا قوله تعاىل إلبليس 
  باملخالفة ال يف معرض االستفهام اتفاقا وهو دليل الوجوب 

ذمهم على املخالفة وهو دليل )  ٤٨املرسالت  ٧٧( } وإذا قيل هلم اركعوا ال يركعون { وأيضا قوله تعاىل 
} من أمرهم  وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن تكون هلم اخلرية{ الوجوب وأيضا قوله تعاىل 

أي مأمورا وما ال خرية فيه من ) أمرا ( أي ألزم ومن قوله ) قضى ( واملراد من قوله )  ٣٦األحزاب  ٣٣( 
  املأمورات ال يكون إال واجبا 

)  ٦التحرمي  ٦٦( } ال يعصون اهللا ما أمرهم { وقوله )  ٩٣طه  ٢٢٠( } أفعصيت أمري { وأيضا قوله تعاىل 
وصف خمالف األمر بالعصيان وهو اسم ذم وذلك ال يكون يف )  ٦٩الكهف  ١٨( } را ال أعصي لك أم{ وقوله 

  غري الوجوب 
( } فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت { وأيضا قوله تعاىل 

  أي أمرت ولوال أن األمر للوجوب ملا كان كذلك )  ٦٥النساء  ٤
  ة فقوله صلى اهللا عليه و سلم لربيرة وقد عتقت حتت عبد وكرمته وأما السن

لو راجعتيه فقالت بأمرك يا رسول اهللا فقال ال إمنا أنا شافع فقالت ال حاجة يل فيه فقد عقلت أنه لو كان أمرا لكان 
  واجبا والنيب صلى اهللا عليه و سلم قررها عليه 
على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة وهو دليل الوجوب وإال  وأيضا قوله صلى اهللا عليه و سلم لوال أن أشق

  فلو كان األمر للندب فالسواك مندوب 
استجيبوا هللا { وأيضا قوله أليب سعيد اخلدري حيث مل جيب دعاءه وهو يف الصالة أما مسعت اهللا تعاىل يقول 

أمره وهو دليل الوجوب وأيضا فإنه ملا سأله  وخبه على خمالفة)  ٢٤األنفال  ٨( } وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم 
  األقرع بن حابس أحجنا هذا لعامنا أم لألبد قال صلى اهللا عليه و سلم بل لألبد ولو قلت نعم لوجب 

  وذلك دليل على أن أوامره للوجوب 
أقيموا الصالة { ىل وأما اإلمجاع فهو أن األمة يف كل عصر مل تزل راجعة يف إجياب العبادات إىل األوامر من قوله تعا

  إىل غري ذلك من غري توقف )  ٤٣البقرة  ٢( } وآتوا الزكاة 
  وما كانوا يعدلون إىل غري الوجوب إال ملعارض 

البقرة  ٢( } وآتوا الزكاة { وأيضا فإن أبا بكر رضي اهللا عنه استدل على وجوب الزكاة على أهل الردة بقوله 



  ان ذلك إمجاعا ومل ينكر عليه أحد من الصحابة فك)  ٤٣
  وأما من جهة اللغة فمن وجوه 

} أفعصيت أمري { األول وصف أهل اللغة من خالف األمر بكونه عاصيا ومنه قوهلم أمرتك فعصيتين وقوله تعاىل 
  وقول الشاعر أمرتك أمرا حازما فعصيتين والعصيان اسم ذم وذلك يف غري الوجوب ممتنع )  ٩٣طه  ٢٠( 

ر عبده بأمر فخالفه حسن احلكم من أهل اللغة بذمه واستحقاقه للعقاب ولوال أن األمر وأيضا فإن السيد إذا أم
  للوجوب ملا كان كذلك 

وأما من جهة العقل فمن وجوه األول أن اإلجياب من املهمات يف خماطبة أهل اللغة فلو مل يكن األمر للوجوب خلال 
  الوجوب عن لفظ يدل عليه وهو ممتنع مع دعو احلاجة إليه 

وأيضا فإنه قد ثبت أن الطلب ال خيرج عن الوجوب والندب وميتنع أن يكون حقيقة يف الندب ال جبهة االشتراك 
  وال التعيني وال بطريق التخيري ألن محل الطلب على الندب معناه افعل إن شئت 

  وهذا الشرط غري مذكور يف الطلب فيمتنع محل الطلب عليه بوجه من هذه الوجوه 
ك أن يكون حقيقة يف الوجوب وأيضا فإن األمر مقابل للنهي والنهي يقتضي ترك الفعل واالمتناع من ويلزم من ذل

  الفعل جزما فاألمر جيب أن يكون مقتضيا للفعل ومانعا من الترك جزما 
وأيضا فإن األمر بالشيء هني عن مجيع أضداده والنهي عن أضداده مما مينع من فعلها وذلك غري متصور دون فعل 

  ملأمور به فكان واجبا ا
وأيضا فإن محل األمر على الوجوب أحوط للمكلف ألنه إن كان للوجوب فقد حصل املقصود الراجح وأمنا من 

  ضرر تركه 
  وإن كان للندب فحمله على الوجوب يكون أيضا نافعا غري مضر 

  جح ولو محلناه على الندب مل نأمن من الضرر بتقدير كونه واجبا لفوات املقصود الرا
  وأيضا فإن املندوب داخل يف الواجب من غري عكس فحمل األمر على 

  الوجوب ال يفوت معه املقصود من الندب خبالف احلمل على الندب فكان محله على الوجوب أوىل 
وأيضا فإن األمر موضوع إلفادة معىن وهو إجياد الفعل فكان مانعا من نقيضه كاخلرب وأيضا فإن األمر بالفعل يفيد 

  حان وجود الفعل على عدمه وإال كان مرجوحا أو مساويا رج
ولو كان مرجوحا ملا أمر به ملا فيه من اإلخالل باملصلحة الزائدة يف الترك والتزام املفسدة الراجحة يف الفعل وهو 

  قبيح 
  ولو كان مساويا مل يكن األمر به أوىل من النهي عنه وذلك أيضا قبيح 

ه لزم منه اإلخالل بأرجح املقصودين وهو قبيح فال يرد به الشرع فتعني االمتناع من وإذا كان راجحا فلو جاز ترك
  الترك وهو معىن الوجوب 

  واجلواب من جهة اإلمجال والتفصيل 
أما اإلمجال فهو أن مجيع ما ذكروه ال خروج له عن الظن وإمنا يكون مفيدا فيما يطلب فيه الظن فقط وهو غري 

  مسلم فيما حنن فيه 
  له صلى اهللا عليه و سلم حنن حنكم بالظاهر فظين والكالم يف صحة االحتجاج به فيما حنن فيه فعلى ما تقدم وقو



  وأما من جهة التفصيل فإنا خنص كل شبهة جبواب 
فهو أمر واخلالف يف اقتضائه للوجوب حباله )  ٥٤النور  ٢٤( } أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول { أما قوله تعاىل 

فإما أن ال يكون للتهديد بل لإلخبار )  ٥٤النور  ٢٤( } توليتم فإمنا عليه ما محل وعليكم ما محلتم  فإن{ وقوله 
بأن الرسول عليه ما محل من التبليغ وعليكم مامحلتم من القبول وليس يف ذلك ما يدل على كون األمر للوجوب 

من األوامر وليس فيه ما يدل على أن كل  وإن كان للتهديد فهو دليل على الوجوب فيما هدد على تركه وخمالفته
  أمر مهدد مبخالفته بدليل أمر الندب فإن املندوب 

  مأمور به على ما سيأيت وليس مهددا على خمالفته 
وإذا انقسم األمر إىل مهدد عليه وغري مهدد وجب اعتقاد الوجوب فيما هدد عليه دون غريه وبه خيرج اجلواب عن 

  فتها وحذر منها ووصف خمالفها بكونه عاصيا وبه دفع أكثر ما ذكروه من اآليات كل صيغة أمر هدد على خمال
  بأنه غري عام يف كل أمر بصيغته )  ٦٣النور  ٢٤( } فليحذر الذين خيالفون عن أمره { وخيص قوله تعاىل 

ن لو مل يتخلف احلكم وإن قيل بالتعميم بالنظر إىل معقوله من جهة أنه مناسب رتب التحذير على خمالفته فإمنا يصح أ
عنه يف أمر الندب وقد ختلف فال يكون حجة وأيضا فإن غايته أنه حذر من خمالفة أمره وخمالفة أمره أن ال يعتقد 

  موجبه وأن ال يفعل على ما هو عليه من إجياب أو ندب وحنن نقول به وليس فيه ما يدل على أن كل أمر للوجوب 
  بأنه غري عام يف كل أمر )  ١٢األعراف  ٧( } تسجد إذ أمرتك ما منعك أن ال { وخيص قوله إلبليس 

اآلية بأن املراد من قوله أن تكون هلم اخلرية )  ٣٦األحزاب  ٣٣( } وما كان ملؤمن وال مؤمنة { وخيص قوله تعاىل 
ندبا  من أمرهم أي يف اعتقاد وجوب املأمور به أو ندبه وفعله على ما هو عليه إن كان واجبا فواجب وإن كان

  فندب 
  اآلية بأنه ال حجة فيها )  ٦٥النساء  ٤( } فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك { وخيص قوله تعاىل 

أي حكمت به من الوجوب والندب واإلباحة )  ٦٥النساء  ٤( } مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت { وقوله 
  ن واجبا والتحرمي وحنوه وليس فيه ما يدل على أن كل ما يقضي به يكو

وأما حديث بريرة فال حجة فيه فإهنا إمنا سألت عن األمر طلبا للثواب بطاعته والثواب والطاعة قد يكون بفعل 
املندوب وليس يف ذلك ما يدل على أهنا فهمت من األمر الوجوب فحيث مل يكن أمرا ملصلحة أخروية ال جبهة 

  الوجوب وال جبهة الندب قالت ال حاجة يل فيه 
  فإجابة شفاعة النيب صلى اهللا عليه و سلم مندوب إليها فإذا مل يكن مأمورا هبا تعني أن يكون األمر للوجوب  فإن قيل

قلنا إذا سلم أن الشفاعة يف صورة بريرة غري مأمور بإجابتها فال نسلم أهنا كانت يف تلك الصورة مندوبة ضرورة أن 
  املندوب عندنا ال بد وأن يكون مأمورا به 

السواك ففيه ما يدل على أنه أراد باألمر أمر الوجوب بدليل أنه قرن به املشقة واملشقة ال تكون إال يف  وأما خرب
فعل الواجب لكونه متحتما خبالف املندوب لكونه يف حمل اخلرية بني الفعل والترك وال ميتنع صرف األمر إىل 

  هذا التأويل على مطلق األمر ال مينع من ) لوال ( الوجوب بقرينة ودخول حرف 
 ٨( } استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم { وأما خرب أيب سعيد اخلدري فال حجة فيه أيضا فإن قوله تعاىل 

إمنا كان حمموال على وجوب إجابة النداء تعظيما هللا تعاىل ولرسوله يف إجابة دعائه ونفيا لإلهانة عنه )  ٢٤األنفال 
بة دعائه ملا فيه من هضمه يف النفوس وإفضاء ذلك إىل اإلخالل مبقصود البعثة وال والتحقري له باإلعراض عن إجا



  ميتنع صرف األمر إىل الوجوب بقرينة 
وأما خرب احلج فال داللة فيه وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم ولو قلت نعم لوجب ليس أمرا ليكون للوجوب بل 

فإنه مقتض للوجوب غري أنه )  ٩٧آل عمران  ٣( } حج البيت  وهللا على الناس{ ألنه يكون بيانا لقوله تعاىل 
متردد بني التكرار واملرة الواحدة فقوله لو قلت نعم لوجب أي تكرره ألنه يكون بيانا ملا أوجبه اهللا تعاىل ال أنه 

  يكون موجبا 
  وأما ما ذكروه من اإلمجاع فإن أريد به أن األمة كانت ترجع يف الوجوب 

مر فهو غري مسلم وليس هو أوىل من قول القائل إهنم كانوا يرجعون يف الندب إىل مطلق األوامر مع إىل مطلق األوا
  أن أكثر األوامر للمندوبات وإن أريد به أهنم كانوا يرجعون يف الوجوب إىل األوامر املقترنة بالقرائن فال حجة فيه 

على أن )  ٤٣البقرة  ٢( } الصالة وأتوا الزكاة أقيموا { وأما قصة أيب بكر فال حجة يف احتجاجه بقوله تعاىل 
األمر مبطلقه للوجوب وذلك ألهنم مل يكونوا منكرين ألصل الوجوب حىت يستدل على الوجوب باآلية بل إمنا 
  أنكروا التكرار واالستدالل على تكرار ما وجب ال يكون استدالال على نفس اقتضاء األمر مبطلقه للوجوب 

للغة يصفون من خالف األمر املطلق بالعصيان وحيكمون عليه باستحقاق الذم والتوبيخ ليس وأما قوهلم إن أهل ا
كذلك فإنه ليس القول مبالزمة هذه األمور لألمر املطلق ومالزمة انتفائها لألمر املقيد بالقرينة يف املندوبات أوىل من 

  العكس 
ا فإهنا بتقدير خفائها حتمل على الوجوب وهو نافع غري فإن قيل بل تقييد املندوب بالقرينة أوىل من تقييد الواجب هب

  مضر 
وبتقدير تقييد الواجب هبا يلزم اإلضرار بترك الواجب بتقدير خفائها لفوات املقصود األعظم منه فهو معارض بأن 

 الزم األوامر الواردة يف املندوبات أكثر منها يف الواجبات فإنه ما من واجب إال ويتبعه مندوبات والواجب غري
  للمندوب وال خيفى أن احملذور يف تقييد األعم بالقرينة الحتمال خفائها أعظم من حمذور ذلك يف األخص 

  وأما الشبه العقلية قوهلم إن الوجوب من املهمات 
  قلنا والندب من املهمات وليس إخالء أحد األمرين من لفظ يدل عليه أوىل من اآلخر 

عليه وهو قول القائل ندبت ورغبت فللوجوب أيضا لفظ يدل عليه وهو قوله  وإن قيل بأن املندوب له لفظ يدل
  أوجبت وألزمت وحتمت 

قوهلم أنه ميتنع أن يكون األمر حقيقة يف الندب ملا ذكروه فهو مقابل مبثله فإن محل الطلب على الوجوب معناه افعل 
  حدمها أوىل من اآلخر وأنت ممنوع من الترك وهو غري مذكور يف الطلب فال يكون محله على أ

  قوهلم إن النهي يقتضي املنع من الفعل فيجب أن يكون األمر مقتضيا للمنع من الترك 
  قلنا ال نسلم أن مطلق النهي يقتضي املنع من الفعل إال أن يدل عليه دليل كما ذكرناه يف األمر 

  ل مبا سبق وإن صح ذلك يف النهي فحاصل ما ذكروه راجع إىل القياس يف اللغة وهو باط
قوهلم إن األمر بالشيء هني عن مجيع أضداده غري مسلم كما يأيت وإن سلم ولكن إمنا ميكن القول بأن النهي عن 
أضداد املأمور به مما مينع من فعلها إن لو كان األمر للوجوب وإال فبتقدير أن يكون للندب فالنهي عن أضداده 

فيلزم منه توقف الوجوب على كون النهي عن أضداده مانعا من يكون هني تنزيه فال مينع من فعلها وعند ذلك 
  فعلها وذلك متوقف على كون األمر للوجوب وهو دور ممتنع 



قوهلم إن محل الطلب على الوجوب أحوط للمكلف على ما ذكروه فهو معارض مبا يلزم من محله على الوجوب من 
قدير تركه وملا فيه من خمالفة النفي األصلي مبا اختص به اإلضرار الالزم من الفعل الشاق بتقدير فعله والعقاب بت

الوجوب من زيادة الذم والوصف بالعصيان خبالف املندوب كيف وإن املكلف إذا نظر وظهر له أن األمر للندب 
  فقد أمن من الضرر وحصل مقصود األمر 

  قوهلم إن املندوب داخل يف الواجب ليس كذلك على ما سبق تقريره 
ألمر موضوع ملعىن فكان مانعا من نقيضه دعوى حمل النزاع والقياس على اخلرب من باب القياس يف قوهلم إن ا

  اللغات وهو باطل مبا سبق 
  مث إنه منقوض باألمر باملندوب فإنه مأمور به على ما سبق 

  فإن قيل ال يلزم من خمالفة الدليل يف املندوب املخالفة مطلقا 
  ه ليس بدليل حىت ال يلزم منه املخالفة يف املندوب قلنا جيب أن نعتقد أن ما ذكرو

  وما ذكروه من الشبهة األخرية فهي منتقضة باملندوب وأما شبه القائلني بالندب فمنها نقلية وعقلية 
أما النقلية فقوله صلى اهللا عليه و سلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذ هنيتكم عن شيء فانتهوا فوض 

  استطاعتنا ومشيئتنا وهو دليل الندبية  األمر إىل
وأما العقلية فهو أن املندوب ما فعله خري من تركه وهو داخل يف الواجب فكل واجب مندوب وليس كل مندوب 

  واجبا ألن الواجب ما يالم على تركه واملندوب ليس كذلك فوجب جعل األمر حقيقة فيه لكونه متيقنا 
  يف جواب شبه القائلني بالوجوب  وجواهبما من جهة اإلمجال فما سبق

ومن جهة التفصيل عن األوىل أنه ال يلزم من قوله ما استطعتم تفويض األمر إىل مشيئتنا فإنه مل يقل فافعلوا ما شئتم 
  بل قال ما استطعتم وليس ذلك خاصية للندب فإن كل واجب كذلك 

ان تنزيل لفظ األمر على املتيقن الزما لكان جعله وعن الثانية ما سبق من امتناع وجود املندوب يف الواجب مث لو ك
حقيقة يف رفع احلرج عن الفعل أوىل لكونه متيقنا خبالف املندوب فإنه متميز بكون الفعل مترجحا على الترك وهو 

  غري متيقن 

  املسألة الثالثة اختلف األصوليون يف األمر العري عن القرائن

اعة من الفقهاء واملتكلمني إىل أنه مقتض للتكرار املستوعب لزمان العمر فذهب األستاذ أبو إسحاق اإلسفرايين ومج
  مع اإلمكان وذهب آخرون إىل أنه للمرة الواحدة 

وحمتمل للتكرار ومنهم من نفى احتمال التكرار وهو اختيار أيب احلسني البصري وكثري من األصوليني ومنهم من 
  وإليه ميل إمام احلرمني والواقفية  توقف يف الزيادة ومل يقض فيها بنفي وال إثبات

واملختار أن املرة الواحدة ال بد منها يف االمتثال وهو معلوم قطعا والتكرار حمتمل فإن اقترن به قرينة أشعرت بإرادة 
  املتكلم التكرار محل عليه وإال كان االقتصار على املرة الواحدة كافيا 

واملصدر ) افعل ( د أمره بإيقاع فعل الصالة والصوم وهو مصدر والدليل على ذلك أنه إذا قال له صل أو صم فق
حمتمل لالستغراق والعدد وهلذا يصح تفسريه به فإنه لو قال لزوجته أنت طالق ثالثا وقع به ملا كان تفسريا للمصدر 

صل فقد  وهو الطالق ولو اقتصر على قوله أنت طالق مل يقع سوى طلقة واحدة مع احتمال اللفظ للثالث فإذا قال



أمره بإيقاع املصدر وهو الصالة واملصدر حمتمل للعدد فإن اقترن به قرينة مشعرة بإرادة العدد محل عليه وإال فاملرة 
  الواحدة تكون كافية 

وهلذا فإنه لو أمر عبده أن يتصدق صدقة أو يشتري خبزا أو حلما فإنه يكتفى منه بصدقة واحدة وشراء واحد ولو 
ستحق اللوم والتوبيخ لعدم القرينة الصارفة إليه وإن كان اللفظ حمتمال له وإمنا كان كذلك ألن زاد على ذلك فإنه ي

حال اآلمر متردد بني إرادة العدد وعدم إرادته وإمنا جيب العدد مع ظهور اإلرادة وال ظهور إذ الفرض فيما إذا 
  عدمت القرائن املشعرة به 

  طلقا وبطل القول بظهوره فيه وبالوقف أيضا فقد بطل القول بعدم إشعار اللفظ بالعدد م
  واالعتراض هاهنا خيتلف باختالف مذاهب اخلصوم فمن اعتقد ظهوره يف التكرار اعترض بشبه 
  األوىل منها أن أوامر الشارع يف الصوم والصالة حممولة على التكرار فدل على إشعار األمر به 

كل مشرك فقوله صم وصل ينبغي أن يعم مجيع األزمان ألن نسبة  يعم} اقتلوا املشركني { الثانية أن قوله تعاىل 
  اللفظ إىل األزمان كنسبته إىل األشخاص 

الثالثة أن قوله صم كقوله ال تصم ومقتضى النهي الترك أبدا فوجب أن يكون األمر مقتضيا للفعل أبدا الشتراكهما 
  يف االقتضاء والطلب 

  ضى اعتقاد وجوبه والعزم عليه أبدا فكذلك املوجب اآلخر الرابعة أن األمر اقتضى فعل الصوم واقت
  اخلامسة أن األمر ال اختصاص له بزمان دون زمان فليس محله على البعض أوىل من البعض فوجب التعميم 

السادسة أنه لو مل يكن األمر للتكرار ملا صح االستثناء منه الستحالة االستثناء من املرة الواحدة وال تطرق النسخ 
يه ألن ذلك يدل على البدا وهو حمال على اهللا تعاىل وال حسن االستفهام من اآلمر أنك أردت املرة الواحدة أو إل

  التكرار 
ولكان قول اآلمر لغريه صل مرة واحدة غري مفيد وكان قوله صل مرارا تناقضا ولكان إذا مل يفعل املأمور ما أمر به 

  ليل وهو ممتنع يف أول الوقت حمتاجا يف فعله ثانيا إىل د
السابعة أن احلمل على التكرار أحوط للمكلف ألنه إن كان للتكرار فقد حصل املقصود وال ضرر وإن مل يكن 

  للتكرار مل يكن فعله مضرا 
ذلك يستلزم استدامة الثامنة إن األمر بالشيء هني عن مجيع أضداده والنهي عن أضداده يقتضي استغراق الزمان و

  فعل املأمور به 
التاسعة قوله صلى اهللا عليه و سلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أي فأتوا مبا أمرتكم به ما استطعتم وذلك 

  يقتضي وجوب التكرار 
عام الفتح  العاشرة أن عمر بن اخلطاب سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا رآه قد مجع بطهارة واحدة بني صلوات

إذا قمتم إىل الصالة { وقال أعمدا فعلت هذا يا رسول اهللا فقال نعم ولوال أنه فهم تكرار الطهارة من قوله تعاىل 
  ملا كان للسؤال معىن )  ٦املائدة  ٥( } فاغسلوا وجوهكم 

  احلادية عشرة أنه إذا قال الرجل لغريه أحسن عشرة فالن فإنه يفهم منه التكرار والدوام 
ما شبه القائلني بامتناع احتمال التكرار فأوهلا أن من قال لغريه ادخل الدار يعد ممتثال بالدخول مرة واحدة كما وأ

  أنه يصري ممتثال لقوله اضرب 



  رجال بضرب رجل واحد 
  ولذلك فإنه ال يالم بترك التكرار بل يالم من المه عليه 

  الواحدة من غري إدامة فليكن مثله يف األمر وثانيها أنه لو قال القائل صام زيد صدق على املرة 
وثالثها أنه لو حلف أنه ليصلني أو ليصومن برت ميينه بصالة واحدة وصوم يوم واحد وعد آتيا مبا التزمه فكذلك 

  يف االلتزام باألمر 
  ورابعها أنه لو قال الرجل لوكيله طلق زوجيت مل ميلك أكثر من تطليقة واحدة 

  ألمر للتكرار لكان قوله صل مرارا غري مفيد وكان قوله صل مرة واحدة نقصا وليس كذلك وخامسها أنه لو كان ا
وسادسها أنه لو كان مطلق األمر للتكرار لكان األمر بعبادتني خمتلفتني ال ميكن اجلمع بينهما إما تكليفا مبا ال يطاق 

  أو أن يكون األمر بكل واحدة مناقضا لألمر باألخرى وهو ممتنع 
به القائلني بالوقف فأوهلا أن األمر مبطلقه غري ظاهر يف املرة الواحدة وال يف التكرار وهلذا فإنه حيسن أن وأما ش

  يستفهم من اآلمر عند قوله اضرب ويقال له مرة واحدة أو مرارا 
  ولو كان ظاهرا يف أحد األمرين ملا حسن االستفهام 

قول اآلمر اضرب مرة واحدة تكرارا أو مرارا تناقضا وكذلك لو وثانيها أنه لو كان ظاهرا يف املرة الواحدة لكان 
  كان ظاهرا يف التكرار 

واجلواب عن الشبهة األوىل للقائلني بالتكرار هو أن محل بعض األوامر وإن كانت متكررة على التكرار ال يدل على 
وحنوه مستفادا من ظاهر األمر استفادة ذلك من ظاهرها وإال كان ما محل من األوامر على املرة الواحدة كاحلج 

  ويلزم من ذلك إما التناقض أو اعتقاد الظهور يف أحد األمرين دون اآلخر من غري أولوية وهو حمال 

فإن قيل اعتقاد الظهور يف التكرار أوىل ألن ما محل من األوامر على التكرار أكثر من احملمول على املرة الواحدة 
رة الواحدة لكان احملذور الالزم من خمالفته يف احلمل على التكرار أقل من احملذور وعند ذلك فلو جعلناه ظاهرا يف امل

  الالزم من جعله ظاهرا يف التكرار عند محله على املرة الواحدة 
قلنا هذا إمنا يلزم أن لو قلنا إن األمر ظاهر يف أحد األمرين وليس كذلك بل األمر عندنا إمنا يقتضي إيقاع مصدر 

ة الواحدة من ضروراته ال أن األمر ظاهر فيها وكذلك يف التكرار فحمل األمر على أحدمها بالقرينة ال الفعل واملر
  يوجب خمالفة الظاهر يف اآلخر لعدم حتققه فيه 

أنه يتناول كل مشرك فليس )  ٥التوبة  ٩( } اقتلوا املشركني { وعن الثانية وإن سلمنا أن العموم يف قوله تعاىل 
اللفظ وال يلزم مثله فيما حنن فيه لعدم العموم يف قوله صم بالنسبة إىل مجيع األزمان بل لو قال صم  ذلك إال لعموم

  يف مجيع األزمان كان نظريا لقوله اقتلوا املشركني 
وعن الثالثة ال نسلم أن النهي املطلق للدوام وإمنا يقتضيه عند التصريح بالدوام أو ظهور قرينة تدل عليه كما يف 

وإن سلمنا اقتضاءه للدوام لكن ما ذكروه من إحلاق األمر بالنهي بواسطة االشتراك بينهما يف االقتضاء فرع األمر 
  صحة القياس يف اللغات وقد أبطلناه 

وإن سلمنا صحة ذلك غري أنا نفرق وبيانه من وجهني األول أن من أمر غريه أن يضرب فقد أمره بإيقاع مصدره 
  حدة يصح أن يقال وجد الضرب وهو الضرب فإذا ضرب مرة وا

  وإذا قال له ال تضرب فمقتضاه عدم إيقام الضرب 
  فإذا انتهى يف بعض األوقات دون البعض يصح أن يقال مل يعدم الضرب 



الثاين إن محل األمر على التكرار مما يفضي إىل تعطيل احلوائج املهمة وامتناع اإلتيان باملأمورات اليت الميكن 
  النتهاء عن املنهي مطلقا اجتماعها خبالف ا

وعن الرابعة أهنا غري متجهة وذلك ألن دوام اعتقاد الوجوب عند قيام دليل الوجوب ليس مستفادا من نفس األمر 
وإمنا هو من أحكام اإلميان فتركه يكون كفرا والكفر منهي عنه دائما وهلذا كان اعتقاد الوجوب دائما يف األوامر 

  املقيدة 

سلم وجوبه وهلذا فإن من دخل عليه الوقت وهو نائم ال جيب على من حضره إنباهه ولو كان العزم وأما العزم فال ن
  واجبا يف ذلك الوقت لوجب عليه كما لو ضاق وقت العبادة وهو نائم 

وإن سلمنا وجوب العزم لكن ال نسلم وجوبه دائما بل هو تبع لوجوب املأمور به وإن سلمنا وجوبه دائما فال 
مستفادا من نفس األمر ليلزم ما قيل بل إمنا هو مستفاد من دليل اقتضى دوامه غري األمر الوارد بالعبادة  نسلم كونه

  وهلذا وجب يف األوامر بالفعل مرة واحدة 
وعن اخلامسة أهنا باطلة من جهة أن األمر غري مشعر بالزمان وإمنا الزمان من ضرورات وقوع الفعل املأمور به وال 

  ختصاصه ببعض األزمنة دون البعض التعميم كاملكان يلزم من عدم ا
وعن السادسة وهي قوهلم لو كان األمر للمرة الواحدة ملا دخله النسخ ليس كذلك عندنا فإنه لو أمر باحلج يف 

  السنة املستقبلة جاز نسخه عندنا قبل التمكن من االمتثال على ما يأيت 
  وإمنا ذلك الزم على املعتزلة 

ستثناء فمن أوجب الفعل على الفور مينع منه ومن أوجبه على التراخي فال مينع من استثناء بعض وأما دخول اال
  األوقات اليت املكلف خمري يف إيقاع الواجب فيها 

وأما حسن االستفهام فإمنا كان لتحصيل اليقني فيما اللفظ حمتمل له تأكيدا فإنه حمتمل إلرادة التكرار وإرادة املرة 
رج اجلواب عن قوله صل مرة وحدة وقوله صل مرارا غري متناقض بل غايته داللة الدليل على إرادة الواحدة وبه خي
  التكرار احملتمل 

وإذا مل يفعل ما أمر به يف أول الوقت فمن قال بالتراخي ال حيتاج إىل دليل آخر ألن مقتضى األمر املطلق عنده ختيري 
  لك الوقت ومن قال بالفور فال بد له من دليل يف ثاين احلال املأمور يف إيقاع الفعل يف أي وقت شاء من ذ
  وعن السابعة ما سبق يف الواجب واملندوب 

  وعن الثامنة ال نسلم أن األمر بالشيء هني عن أضداده وإن سلم ذلك 

  ولكن اقتضاء النهي لألضداد بصفة الدوام فرع كون األمر مقتضيا للفعل على الدوام وهو حمل النزاع 
قوله صلى اهللا عليه و سلم إذا أمرتكم بأمر احلديث إمنا يلزم أن لو كان ما زاد على املرة الواحدة مأمورا به وأما 

  وليس كذلك 
وأما حديث عمر فال يدل على أنه فهم أن األمر بالطهارة يقتضي تكرارها بتكرر الصالة بل لعله أشكل عليه أنه 

زاحة اإلشكال مبعرفة كونه للتكرار إن كان فعل النيب صلى اهللا للتكرار فسأل النيب عن عمده وسهوه يف ذلك إل
  عليه و سلم سهوا أو ال للتكرار إن كان فعله عمدا 

كيف وإن فهم عمر لذلك مقابل بإعراض النيب صلى اهللا عليه و سلم عن التكرار ولو كان للتكرار ملا أعرض عنه 
  وله الترجيح 



فيها باإلكرام وحسن العشرة لألزمان ألن ذلك إمنا يقصد به التعظيم وذلك وأما الشبهة األخرية فإمنا عم األمر 
يستدعي استحقاق املأمور بإكرامه لإلكرام وهو سبب األمر فمهما مل يعلم زوال ذلك السبب وجب دوام املسبب 

  فكان الدوام مستفادا من هذه القرينة ال من مطلق األمر 
تناع احتمال األمر املطلق للتكرار أن ذلك يدل على أن األمر غري ظاهر يف واجلواب عن الشبهة األوىل للقائلني بام
  التكرار وال يلزم منه امتناع احتماله له 

  وهلذا فإنه لو قال ادخل الدار مرارا بطريق التفسري فإنه يصح ويلزم ولو عدم االحتمال ملا صح التفسري 
  الشبهة الثالثة وعن الثانية أن ذلك قياس يف اللغات فال يصح وبه دفع 

  وإذا قال لوكيله طلق زوجيت إمنا مل ميلك ما زاد على الطلقة الواحدة لعدم ظهور األمر فيها ال لعدم االحتمال لغة 
  وهلذا لو قال طلقها ثالثا على التفسري صح 

  وعن اخلامسة ما سبق 

ما أن ال يكون منافيا له أو يكون وعن السادسة أهنا باطلة وذلك ألن زيادة املشقة من محل األمر على التكرار إ
منافيا فإن كان األول فال اجتاه ملا ذكروه وإن كان الثاين فغايته تعذر العمل باألمر يف التكرار عند لزوم احلرج 

  فيلون ذلك قرينة مانعة من صرف األمر إليه وال يلزم من ذلك امتناع احتماله له لغة 
  واب من تقدم واهللا أعلم وجواب شبهة القائلني بالوقف ما سبق يف ج

  املسألة الرابعة األمر املعلق بشرط

 ٢٤( } الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة { كقوله إذا زالت الشمس فصلوا أو صفة كقوله 
و هل يقتضي تكرار املأمور به بتكرر الشرط والصفة أم ال فمن قال إن األمر املطلق يقتضي التكرار فه)  ٢النور 

  هاهنا أوىل 
  ومن قال إن األمر املطلق ال يقتضي التكرار اختلفوا هاهنا فمنهم من أوجبه ومنهم من نفاه 

وقبل اخلوض يف احلجاج ال بد من تلخيص حمل النزاع فنقول ما علق به املأمور من الشرط أو الصفة إما أن يكون 
  قد ثبت كونه علة يف نفس 

زنا أو ال يكون كذلك بل احلكم متوقف عليه من غري تأثري له فيه كاإلحصان األمر لوجوب الفعل املأمور به كال
الذي يتوقف عليه الرجم يف الزىن فإن كان األول فاالتفاق واقع على تكرر الفعل بتكرره نظرا إىل تكرر العلة 

ألمر وإن كان الثاين ووقوع االتفاق على التعبد باتباع العلة مهم وجدت فالتكرار مستند إىل تكرار العلة ال إىل ا
  فهو حمل اخلالف 

  واملختار أنه ال تكرار 
  وقد احتج القائلون هبذا املذهب حبجج واهية ال بد من التنبيه عليها وعلى ما فيها مث نذكر بعد ذلك ما هو املختار 

عنه كما لو قال إن جاء احلجة األوىل أهنم قالوا أمجعنا على أن اخلرب املعلق بالشرط أو الصفة ال يقتضي تكرار املخرب 
زيد جاء عمرو فإنه ال يلزم تكرر جميء عمرو يف تكرر جميء زيد فكذلك يف األمر وهي باطلة فإن حاصلها يرجع 

  إىل القياس يف اللغة وقد أبطلناه 
ا الثانية أنه لو قال لزوجته إذا دخلت الدار فأنت طالق فإنه ال يتكرر الطالق بتكرار الدخول فكذلك يف قوله إذ



  زالت الشمس فصلوا وهو أيضا من جنس ما تقدم ملا فيه من قياس األمر على إنشاء الطالق الذي ليس بأمر 
الثالثة أن اللفظ ال داللة فيه إال على تعليق شيء بشيء وهو أعم من تعليقه عليه يف كل صورة أو يف صورة واحدة 

  واملشعر باألعم ال يلزم أن يكون مشعرا باألخص 
احلجة أيضا يرجع إىل حمض الدعوى بأن األمر املضاف إىل الشرط أو الصفة ال يفهم منه اقتضاء وحاصل هذه 

  التكرار بتكرر الشرط أو الصفة وهو عني حمل النزاع 
  وإمنا الواجب أن يقال إنه مشعر باألعم 

  واألصل عدم إشعاره باألخص 
املقتضي له نفس األمر أو الشرط أو جمموع األمرين  واملعتمد يف ذلك أن يقال لو وجب التكرار مل خيل إما أن يكون

  ال جائز أن يقال باألول 

ملا سبق يف املسألة املتقدمة وال بالثاين ألن الشرط غري مؤثر يف املشروط حبيث يلزم من وجوده وجوده بل إمنا تأثريه 
لزوجته إن دخلت الدار فأنت  يف انتفاء املشروط عند انتفائه وحيث قيل مبالزمة املشروط لوجود الشرط يف قوله

طالق إمنا كان لضرورة وجود املوجب وهو قوله أنت طالق ال لنفس دخول الدار وإال كان دخول الدار موجبا 
للطالق مطلقا وهو حمال وال جائز أن يقال بالثالث ألنا أمجعنا على أنه لو قال لعبده إذا دخلت السوق فاشتر حلما 

ما أن يكون مع حتقق املوجب للتكرار أو ال مع حتققه ال جائز أن يقال باألول وإال أنه ال يقتضي التكرار وذلك إ
فانتفاء التكرار إما ملعارض أو ال ملعارض واألول ممتنع ملا فيه من املعارضة وتعطيل الدليل عن أعماله وهو خالف 

الثاين وهو املطلوب فإن قيل ما  األصل والثاين أيضا باطل ملا فيه من خمالفة الدليل من غري معارض فلم يبق سوى
  ذكرمتوه معارض من وجوه 

إذا قمتم { األول أنه قد وجد يف كتاب اهللا تعاىل أوامر متعلقة بشروط وصفات وهي متكررة بتكررها كقوله تعاىل 
)  ٣٨ائدة امل ٥( } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما { اآلية وقوله تعاىل )  ٦املائدة  ٥( } إىل الصالة فاغسلوا 

  اآلية ولو مل يكن ذلك مقتضيا للتكرار ملا كان متكررا )  ٢النور  ٢٤( } والزانية والزاين { 
الثاين أن العلة يتكرر احلكم بتكررها إمجاعا والشرط أقوى من العلة النتفاء احلكم بانتفائه خبالف العلة فكان 

  اقتضاؤه للتكرار أوىل 
لشرط املعلق عليه نسبة واحدة وال اختصاص له باملوجود األول منها دون ما الثالث أن نسبة احلكم إىل إعداد ا

  بعده وعند ذلك فإما أن يلزم من انتفاء احلكم مع وجود الشرط ثانيا وثالثا انتفاؤه مع وجود الشرط األول أو من 

  هو املطلوب  وجوده مع األول الوجود مع الثاين وما بعده ضرورة التسوية واألول خالف اإلمجاع والثاين
الرابع أنه لو مل يكن األمر مقتضيا لتعليق احلكم جبميع الشروط بل باألول منها فليزم أن يكون فعل العبادة مع 

  الشرط الثاين دون األول قضاء وكانت مفتقرة إىل دليل آخر وهو ممتنع 
 تعطه درمها واألمر ضد النهي اخلامس أن النهي املعلق بالشرط مفيد للتكرار كما إذا قال إن دخل زيد الدار فال

  فكان مشاركا له يف حكمه ضرورة اشتراكهما يف الطلب واالقتضاء 
السادس أن تعليق األمر على الشرط الدائم موجب لدوام املأمور به بدوامه كما لو قال إذا وجد شهر رمضان 

  معناه فكان دائما  فصمه فإن الصوم يكون دائما بدوام الشهر وتعليق األمر على الشرط املتكرر يف
واجلواب عن األول أنه إذا ثبت مبا ذكرناه أن األمر املعلق بالشرط والضفة غري مقتض للتكرار فحيث قضي 



بالتكرار إما أن يكون الشرط والصفة علة للحكم املكرر يف نفس األمر كما يف الزىن والسرقة أو ال يكون علة له 
العلة املوجبة للحكم وال كالم فيه وإن كان الثاين فيجب اعتقاد كونه فإن كان األول فالتكرار إمنا كان لتكرر 

  متكررا لدليل اقتضاه غري األمر املعلق بالشرط والصفة ملا ذكرناه من عدم اقتضائه 
كيف وإنه كما قد يتكرر الفعل املأمور به بتكرر الشرط فقد ال يتكرر كاألمر باحلج فإنه مشروط باالستطاعة وهو 

  بتكررها غري متكرر 
وعن الثاين أنه ال يلزم من تكرر احلكم بتكرر العلة لكوهنا موجبة للحكم تكرره بتكرر الشرط مع أنه غري موجب 

  للحكم كما تقرر 
وعن الثالث أنه إمنا يلزم القائلني بالوجوب على الفور وليس كذلك عندنا بل األمر مقتض لالمتثال مع استواء 

  جتدد الشرط وغلب على الظن بقاء املأمور ويكون األمر قد اقتضى تعلق املأمور  التقدمي والتأخري فيه إذا علم

  به على الشروط كلها على طريق البدل من غري اختصاص له ببعضها دون بعض 
وأما إن مل يغلب على الظن جتدد الشرط وال بقاء املأمور إىل حالة وجود الشرط الثاين فقد تعني اختصاص املأمور 

  ل لعدم حتقق ما سواه بالشرط األو
  وعلى هذا فقد خرج اجلواب عن الرابع أيضا 

  وعن اخلامس أن حاصله يرجع إىل قياس األمر على النهي يف اللغة وهو باطل مبا سبق 
كيف وإنا ال نسلم أن النهي املضاف إىل الشرط يتكرر بتكرر الشرط بل ما اقتضاه النهي إمنا هو دوام املنع عند 

  ل سواء جتدد الشرط ثانيا أو مل يتجدد حتقق الشرط األو
وعن السادس أن الشرط املستشهد به وإن كان له دوام يف زمان معني واحلكم موجود معه فهو واحد واملشروط به 

  غري متكرر بتكرره 
وعند ذلك فال يلزم من لزوم وجود املشروط عند حتقق شرطه من غري تكرر لزوم التكرر بتكرر الشرط يف حمل 

   النزاع

  املسألة اخلامسة اختلفوا يف األمر املطلق

هل يقتضي تعجيل فعل املأمور به فذهبت احلنفية واحلنابلة وكل من قال حبمل األمر على التكرار إىل وجوب 
  التعجيل 

وذهبت الشافعية والقاضي أبو بكر ومجاعة من األشاعرة واجلبائي وابنه وأبو احلسني البصري إىل التراخي وجواز 
   عن أول وقت اإلمكان التأخري

وأما الواقفية فقد توقفوا لكن منهم من قال التوقف إمنا هو يف املؤخر هل هو ممتثل أو ال وأما املبادر فإنه ممتثل قطعا 
  لكن هل يأمث بالتأخري 

ر أيضا اختلفوا فيه فمنهم من قال بالتأثيم وهو اختيار إمام احلرمني ومنهم من مل يؤمثه ومنهم من توقف يف املباد
  وخالف يف ذلك إمجاع السلف 

  واملختار أنه مهما فعل كان مقدما أو مؤخرا كان ممتثال لألمر وال إمث عليه بالتأخري 
والدليل على ذلك أن األمر حقيقة يف طلب الفعل ال غري فمهما أتى بالفعل يف أي زمان كان مقدما أو مؤخرا كان 



إمث عليه بالتأخري لكونه آتيا مبا أمر به على الوجه الذي أمر به وبيان أن  آتيا مبدلول األمر فيكون ممتثال لألمر وال
  مدلول األمر طلب الفعل ال غري وجهان 

األول أنه دليل على طلب الفعل باإلمجاع واألصل عدم داللته على أمر خارج والزمان وإن كان ال بد منه من 
يف مدلول األمر فإن الالزم من الشيء أعم من الداخل يف  ضرورة وقوع الفعل املأمور به وال يلزم أن يكون داخال

معناه وال أن يكون متعينا كما ال تتعني اآللة يف الضرب وال الشخص املضروب وإن كان ذلك من ضرورات امتثال 
  األمر بالضرب 

األمر يف الوجه الثاين أنه جيوز ورود األمر بالفعل على الفور وعلى التراخي ويصح مع ذلك أن يقال بوجود 
  الصورتني 

واألصل يف اإلطالق احلقيقة وال مشترك بني الصورتني سوى طلب الفعل ألن األصل عدم ما سواه فيجب أن يكون 
  هو مدلول األمر يف الصورتني دون ما به االقتران من الزمان وغريه نفيا للتجوز واالشتراك عن اللفظ 

عن الدخول يف مقتضى األمر معارض مبا يدل على نقيضه وبيانه فإن قيل ما ذكرمتوه يف بيان امتناع خروج الوقت 
من مخسة وجوه األول أنه إذا قال السيد لعبده اسقين ماء فإنه يفهم منه تعجيل السقي حىت أنه حيسن لوم العبد 

  وذمه يف نظر العقالء بتقدير التأخري ولوال أنه من 

  مقتضيات األمر ملا كان كذلك 
  إذ األصل عدم القرينة 

الثاين هو أن مدلول األمر وهو الفعل املأمور به ال يقع إال يف وقت وزمان فوجب أن يكون األمر مقتضيا للفعل يف 
أقرب زمان كاملكان وكما لو قال لزوجته أنت طالق ولعبده أنت حر فإن مدلول لفظه يقع على الفور يف أقرب 

  زمان 
  ي مقتض لالمتثال على الفور فوجب أن يكون األمر كذلك الثالث أن األمر مشارك للنهي يف مطلق الطلب والنه

الرابع أن األمر بالشيء هني عن مجيع أضداده والنهي عن أضداد املأمور به مقتض لالنتهاء عنها على الفور وذلك 
  متوقف على فعل املأمور به على الفور فكان األمر مقتضيا له على الفور 

ما منعك أن ال تسجد إذ { لى خمالفة األمر بالسجود آلدم يف احلال بقوله اخلامس أنه تعاىل عاتب إبليس ووخبه ع
ولو مل يكن األمر بالسجود مقتضيا له يف احلال ملا حسن توبيخه عليه ولكان تلك )  ١٢األعراف  ٧( } أمرتك 

  عذرا إلبليس يف تأخريه 
ه ال يكون مستلزما له بواسطة داللته على سلمنا عدم داللة األمر على وجوب الفعل على الفور لفظا لكن مل قلتم إن

أصل الوجوب وبيان ذلك من وجوه أربعة األول أن األمر إذا دل على وجوب الفعل فقد أمجعنا على وجوب 
اعتقاده على الفور مع أن ذلك مل يكن مقتضى لألمر بل هو من لوازم مقتضاه فكان مقتضاه على الفور أوىل 

  إلءصالته 
لف منعقد على أن املبادر خيرج عن عهدة األمر وال إمجاع يف املؤخر فكان القول بالتعجيل الثاين أن إمجاع الس

  أحوط وأوىل 
  الثالث أن الفعل واجب باالتفاق فلو جاز تأخريه إما أن جيوز إىل غاية معينة أو ال إىل غاية 



مة له فإن كانت معلومة له فإما أن فإن جاز تأخريه إىل غاية معينة فإما أن تكون معلومة للمأمور أو ال تكون معلو
  تكون مذكورة بأن يقال له إىل عشرة أيام مثال أو موصوفة 

  األول خالف الفرض إذ الفرض فيما إذا كان أمرا مطلقا غري مقيد بوقت يف الذكر 
أخر وإن كان الثاين فالوقت املوصوف ال خيرج باإلمجاع عن الوقت الذي إذا انتهى إليه غلب على ظنه أنه لو 

املأمور به عنه لفات وذلك ال يكون إال بأمارة تدل عليه وهي اإلمجاع غري خارجة عن املرض املرجو وعلو السن 
  وكل واحد من األمرين مضطرب خمتلف فإنه قد ميوت قبل ذلك أو يعيش بعده فال يعتمد عليه 

تكليفا مبا ال يطاق وهو ممتنع وهذا كله وإن كانت الغاية غري معلومة له مع أنه ال جيوز له التأخري عنها كان ذلك 
  فيما إذا جاز التأخري إىل غاية 

وإن كان التأخري ال إىل غاية فإما أن جيوز ذلك ببدل أو ال ببدل فإن كان ببدل فذلك البدل إما أن يكون واجبا أو 
  غري واجب ال جائز أن ال يكون واجبا وإال ملا كان بدال عن الواجب باإلمجاع 

اجبا فهو ممتنع لوجوه أربعة األول أنه لو كان واجبا لوجب إنباه املأمور حالة ورود األمر حنوه على من وإن كان و
حضره حذرا من فوات الواجب الذي هو البدل كما لو ضاق عليه الوقت وكان نائما الثاين هو أن األمر ال تعرض 

دليل عليه الثالث أن البدل لو كان واجبا فيه لوجوب البدل واألصل عدم دليل آخر وميتنع القول بوجوب ماال 
لكان قائما مقام املبدل وحمصال ملقصوده وإال ملا كان بدال ملا فيه من فوات مقصود األصل ويلزم من ذلك سقوط 

املأمور به بالكلية بتقدير اإلتيان بالبدل ضرورة حصول مقصوده وهو حمال الرابع أنه لو كان البدل واجبا مل خيل إما 
  ز تأخريه عن الوقت الثاين أن جيو

من ورود األمر أو ال جيوز فإن كان األول فالكالم فيه كالكالم يف أصل املأمور به وهو تسلسل ممتنع وإن كان 
الثاين فهو أيضا ممتنع ألن البدل ال يزيد على نفس املبدل ووقت املبدل غري معني فكذلك البدل وإن جاز التأخري 

  لواجب عن حقيقته وهو حمال أبدا ال ببدل ففيه إخراج ا
فاستبقوا { الرابع من الوجوه األول أن امتثال املأمور به من اخلريات وهو سبب الثواب فوجب تعجيله لقوله تعاىل 

( } وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض { وقوله تعاىل )  ١٤٨البقرات  ٢( } اخلريات 
  رعة واملسابقة وهي التعجيل واألمر للوجوب أمر باملسا)  ١٣٣آل عمران  ٣

واجلواب عن الوجه األول أنه إمنا فهم التعجيل من أمر السيد بسقي املاء من الظن احلاصل حباجة السيد إليه يف 
احلال إذ الظاهر أنه ال يطلب سقي املاء من غري حاجة إليه حىت أنه لو مل يعلم أو يظن أن حاجته إليه داعية يف احلال 

  ا فهم من أمره التعجيل وال حسن ذم العبد بالتأخري مل
فإن قيل أهل العرف إمنا يذمون العبد مبخالفة مطلق األمر ويقولون يف معرض الذم خالف أمر سيده وذلك يدل 

  على أن مطلق األمر هو املقتضي للتعجيل دون غريه 
مر فيما حنن فيه مقيد مث هو معارض عند مطلق قلنا إمنا نسلم صحة ذلك يف األمر املقيد بالقرينة دون املطلق واأل

األمر بصحة عذر العبد بقوله إمنا أخرت لعدم علمي وظين بدعو حاجته إليه يف احلال وليس أحد األمرين أوىل من 
  اآلخر 

وعن الثاين من وجهني األول ال نسلم تعني أقرب األماكن وال نسلم أن قوله أنت طالق وأنت حر يفيد صحة 
لعتق بوضعه له لغة بل ذلك لسبب جعل الشرع له عالمة على ذلك احلكم اخلايل وال يلزم من ذلك أن الطالق وا



  يكون األمر موضوعا للفور 
  الثاين أن حاصله يرجع إىل القياس يف اللغة وهو ممتنع كما سبق 

  وعن الثالث والرابع ما سبق يف املسألة املتقدمة 
( } إال إبليس أىب واستكرب { ن ذلك إلبائه واستكباره ويدل عليه قوله تعاىل وعن اخلامس أن توبيخه إلبليس إمنا كا

وال )  ١٢األعراف  ٧( } أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني { ولتخريه على آدم بقوله )  ٣٤البقرة  ٢
ما سبق تقريره وال ميكن إضافة التوبيخ إىل مطلق األمر من حيث هو أمر ألنه منقسم إىل أمر إجياب واستحباب ك

  توبيخ على خمالفة أمر االستحباب إمجاعا 
ولو كان التوبيخ على مطلق األمر لكان أمر االستحباب موخبا على خمالفته فلم يبق إال أن يكون التوبيخ على أمر 

وال  اإلجياب وهو منقسم إىل أمر إجياب على الفور وأمر إجياب على التراخي كما إذا قال أوجبت عليك متراخيا
  يلزم منه أن يكون مطلق األمر لإلجياب حاال 

وإن سلمنا أنه وخبه على خمالفة األمر يف احلال ولكن ال نسلم أن األمر بالسجود كان مطلقا بل هو مقترن بقرينة 
 ١٥( } فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين { لفظية موجبة حلمله على الفور وهي قوله تعاىل 

  رتب السجود على هذه األوصاف بفاء التعقيب وهي مقتضية للسجود عقبها على الفور من غري مهلة )  ٢٩احلجر 
  قوهلم مل قلتم بأنه ال يكون مستلزما للفور بواسطة داللته على وجوب الفعل 

  قلنا األصل عدم ذلك 
  قوهلم إنه جيب تعجيل اعتقاد وجوب الفعل قلنا ومل يلزم منه تعجيل وجوب الفعل 

وهلم إنه من لوازم وجوب الفعل قلنا من لوازم وجوب تقدمي الفعل أو من لوازم وجوب الفعل األول ممنوع والثاين ق
مسلم ولكن ال يلزم منه وجوب تقدمي الفعل بدليل ما لو أوجب الفعل مصرحا بتأخريه فإنه جيب تعجيل اعتقاد 

  وجوبه وإن مل يكن وجوب الفعل على الفور 
عجيل أحوط للمكلف قلنا االحتياط إمنا هو باتباع املكلف ما أوجبه ظنه فإن ظن الفور وجب عليه قوهلم القول بالت

اتباعه وإن ظن التراخي وجب عليه اتباعه وإال فبتقدير أن يكون قد غلب على ظنه التراخي فالقول بوجوب 
  طا التعجيل على خالف ظنه يكون حراما وارتكاب احملرم يكون إضرارا فال يكون احتيا

قوهلم لو جاز التأخري إما أن يكون إىل غاية أو ال إىل غاية إىل آخره فهو منقوض مبا لو صرح اآلمر جبواز التأخري فإن 
كل ما ذكروه من األقسام متحقق فيه مع جواز تأخريه وما ذكروه من اآليتني األخريتني فهو غري دال على وجوب 

  دالن على املسارعة إىل اخلريات واملغفرة تعجيل الفعل املأمور به فإهنما مبنطوقهما ي
واملراد به إمنا هو املسارعة إىل سبب ذلك وداللتهما على السبب إمنا هي جبهة االقتضاء واالقتضاء ال عموم له على 

ما يأيت تقريره فال داللة هلما على املسارعة إىل كل سبب للخريات واملغفرة فيختص ذلك مبا اتفق على وجوب 
  األفعال املأمور هبا وال يعم كل فعل مأمور به تعجيله من 

  املسألة السادسة األمر بالشيء على التعيني

هل هو هني عن أضداده اختلفوا فيه وتفصيل املذاهب أما أصحابنا فاألمر عندهم هو الطلب القائم بالنفس وقد 
نه طلب ترك أضداده وهو قول اختلفوا فمنهم من قال األمر بالشيء بعينه هني عن أضداده وإن طلب الفعل بعي



  القاضي أيب بكر يف أول أقواله 
ومنهم من قال هو هني عن أضداده مبعىن أنه يستلزم النهي عن األضداد ال أن األمر هو عني املنهي وهو آخر ما 

  اختاره القاضي يف أخر أقواله 
  ومنهم من منع من ذلك مطلقا وإليه ذهب إمام احلرمني والغزايل 

لة فاألمر عندهم نفس صيغة افعل وقد اتفقوا على أن عني صيغة افعل ال تكون هنيا ألن صيغة النهي ال وأما املعتز
تفعل وليس إحدامها عني األخرى وإمنا اختلفوا يف أن اآلمر بالشيء هل يكون هنيا عن أضداده من جهة املعىن 

كالعارضي وأيب احلسني البصري وغريمها من  فذهب القدماء من مشايخ املعتزلة إىل منعه ومن املعتزلة من صار إليه
  املعتربين منهم 

  ومعىن كونه هنيا عن األضداد من جهة املعىن عندهم أن صيغة األمر 

  تقتضي إجياد الفعل واملنع من كل ما مينع منه 
مانعة من  ومنهم من فصل بني أمر اإلجياب والندب وحكم بأن أمر اإلجياب يكون هنيا عن أضداده ومقبحا هلا لكوهنا

  فعل الواجب خبالف املندوب 
  وهلذا فإن أضداد املندوب من األفعال املباحة غري منهي عنها ال هني حترمي وال هني تنزيه 

واملختار إمنا هو التفصيل وهو إما أن نقول جبواز التكليف مبا ال يطاق أو ال يقول به فإن قلنا جبوازه على ما هو 
 عليه كما سبق تقريره فاألمر بالفعل ال يكون بعينه هنيا عن أضداده وال مستلزما مذهب الشيخ أيب احلسن رمحة اهللا

  للنهي عنها بل جائز أن نؤمر بالفعل وبضده يف احلالة الواحدة فضال عن كونه ال يكون منهيا عنه 
هو عني النهي  وإن منعنا ذلك فاملختار أن األمر بالشيء يكون مستلزما للنهي عن أضداده ال أن يكون عني األمر

  عن الضد وسواء كان األمر أمر إجياب أو ندب 
  أما أنه مستلزم للنهي عن األضداد فألن فعل املأمور به ال يتصور إال بترك أضداده 

وما ال يتم فعل املأمور به دون تركه فهو واجب الترك إن كان األمر لإلجياب ومندوب إىل تركه إن كان األمر 
ه وهو معىن كونه منهيا عنه غري أن النهي عن أضداد الواجب يكون هني حترمي وعن للندب على ما سبق تقرير

  أضداد املندوب هني كراهة وتنزيه وأما أنه ال يكون عني األمر هو عني النهي 
فإذا قلنا إن األمر هو صيغة افعل فظاهر على ما سبق وأما على قولنا إن األمر هو الطلب القائم بالنفس فألنا إذا 

ا الكالم يف الطلب النفساين القدمي فهو وإن احتد على أصلنا فإمنا يكون أمرا بسبب تعلقه بإجياد الفعل وهو من فرضن
  هذه اجلهة ال يكون هنيا ألنه إمنا يكون هنيا بسبب تعلقه بترك الفعل 

  ومها بسبب التغاير يف التعلق واملتعلق متغايران 
وق فهو وإن تعدد فاألمر منه أيضا إمنا هو الطلب املتعلق بإجياد الفعل وإن فرضنا الكالم يف الطلب القائم باملخل

  والنهي منه هو الطلب املتعلق بتركه ومها غريان 
فإن قيل لو كان األمر بالفعل مستلزما للنهي عن أضداده لكان األمر بالعبادة مستلزما للنهي عن مجيع املباحات 

ن كان النهي هني حترمي أو مكروهة إن كان النهي هني تنزيه وخرج املضادة هلا ويلزم من ذلك أن تكون حراما إ
املباح عن كونه مباحا كما ذهب إليه الكعيب من املعتزلة بل ويلزم منه أن يكون ما عدا العبادة املأمور هبا من 

  العبادات املضادة هلا منهيا عنها وحمرمة أو مكروهة وهو حمال 



 عن أضداده والغافل عن الشيء ال يكون ناهيا عنه ألن النهي عن الشيء كيف وإن اآلمر بالفعل قد يكون غافال
  يستدعي العلم به والعلم بالشيء مع الذهول عنه حمال 

سلمنا أنه مستلزم للنهي عن أضداده لكن ميتنع أن يكون النهي عن األضداد غري األمر بل جيب أن يكون هو هو 
ه ومأخذه أنه إذا وقع االتفاق على أنه يلزم من األمر بالفعل النهي عن بعينه كما قاله القاضي أبو بكر يف أحد قولي

  أضداده فذلك النهي إن كان هو غري األمر فإما أن يكون ضدا له أو مثال أو خالفا 

  ال جائز أن يقال باملضادة وإال ملا اجتمعا وقد اجتمعا 
  الميات وال جائز أن يكون مثال ألن املتماثالت أضداد على ما عرف يف الك

وال جائز أن يكون خالفا وإال جاز وجود أحدمها دون اآلخر كما يف العلم واإلرادة وحنومها وجلاز أن يوجد أحدمها 
مع ضد اآلخر كما يوجد العلم بالشيء مع الكراهة املضادة إلرادته ويلزم من ذلك أنه إذا أمر باحلركة املضادة 

مر باحلركة أن جيتمع األمر باحلركة واألمر بالسكون املضاد املنهي للسكون إذا كان النهي عن السكون خمالفا لأل
  عنه وفيه األمر بالضدين معا وهو ممتنع على ما وقع به الفرض 

  وإذا بطلت املغايرة تعني االحتاد 
وعلى هذا فاحلركة عني ترك السكون وشغل اجلوهر حبيز هو عني تفريغه لغريه وعني القرب من املشرق بالفعل 

  د هو عني البعد من املغرب فطلب أحدمها بعينه طلب اآلخر الحتاد املطلوب الواح
واجلواب عن السؤال األول أنا ال مننع من كون املباحات بل الواجبات املضادة املأمور هبا منهيا عنها من جهة كوهنا 

نه يف ذاته غري منهي عنه وإن كا ن مانعة من فعل املأمور به ال يف ذاهتا كما نقول يف فعل الصالة يف الدار املغصوبة فإ
  منهيا عنه من جهة ما يتعلق به من شغل ملك الغري كما سبق ذكره 

وال التفات إىل ما يهول به من خروج املباحات عن كوهنا مباحة فإن ذلك إمنا يلزم إن لو قيل بكوهنا منهيا عنها يف 
  ذواهتا 

  ة من فعل املأمور به فال وأما إذا قيل بكوهنا منهيا عنها من جهة كوهنا مانع
قوهلم إنه قد يأمر بالفعل من هو غافل عن أضداده قلنا ال نسلم أن اآلمر بالشيء عند كونه آمرا به يتصور أن 

  يكون عافال عن طلب ترك ما مينع من فعل املأمور به من جهة اجلملة وإن كان غافال عن تفصيله 
  م النهي عن األضداد من وحنن إمنا نريد بقولنا إن األمر بالشيء يستلز

  جهة اجلملة ال من جهة التفصيل قوهلم إنه ميتنع أن يكون النهي عن األضداد غري األمر قلنا دليله ما سبق 
وما ذكره القاضي أبو بكر من الدليل فاملختار منه إمنا هو قسم التخالف وال يلزم من ذلك جواز انفكاك أحدمها 

املختلفات املتالزمة كما يف املتضايفات وكل متالزمني من الطرفني وبه ميتنع عن اآلخر جلواز أن يكونا من قبيل 
  اجلمع بني وجود أحدمها وضد اآلخر وال يلزم من جواز ذلك يف بعض املختلفات جوازه يف الباقي 

  وإذا بطل ما ذكره من دليل االحتاد بطل ما هو مبين عليه 

  املعتزلة املسألة السابعة مذهب أصحابنا والفقهاء وأكثر

  أن اإلتيان باملأمور به يدل على اإلجزاء خالفا للقاضي عبد اجلبار من املعتزلة ومتبعيه فإنه قال ال يدل على اإلجزاء 
وقبل اخلوض يف احلجاج ال بد من حتقيق معىن اإلجزاء ليكون التوارد بالنفي واإلثبات على حمز واحد فنقول كون 



تثل به األمر عندما إذا أيت به على الوجه الذي أمر به وقد يطلق مبعىن أنه مسقط الفعل جمزئا قد يطلق مبعىن أنه ام
للقضاء وإذا علم معىن كون الفعل جمزئا فقد اتفق الكل على أن اإلتيان باملأمور به على الوجه الذي أمر به يكون 

  جمزئا مبعىن كونه امتثاال لألمر وذلك مما ال خالف فيه 
اجلبار يف كونه جمزئا باالعتبار اآلخر وهو أنه ال يسقط القضاء وال ميتنع مع فعله من األمر وإمنا خالف القاضي عبد 

  بالقضاء وهو مصرح به يف عمده 
  وعلى هذا فكل من استدل من أصحابنا كإمام احلرمني وغريه من 

ل الوفاق وحاد عن القائلني باإلجزاء على كون الفعل امتثاال وخروجا عن عهدة األمر األول فقد استدل على حم
  موضع التزاع 

لكن قد أورد أبو احلسني البصري إشكاال على تفسري إجزاء الفعل بكونه مسقطا للقضاء وقال لو أمر بالصالة مع 
  الطهارة فأتى هبا من غري طهارة ومات عقيب الصالة فإنه ال يكون فعله جمزئا وإن كان القضاء ساقطا 

ميتنع تفسري اإلجزاء بسقوط القضاء ألنا نعلل وجوب القضاء بكون الفعل ورمبا زاد عليه بعض األصحاب وقال 
  األول مل يكن جمزئا والعلة ال بد وأن تكون مغايرة للمعلول 

والوجه يف إبطاهلما أن يقال أما األول فألن اإلجزاء ليس هو نفس سقوط القضاء مطلقا ليلزم ما قيل بل سقوط 
  قه وجوب القضاء وذلك غري متصور يف حق امليت القضاء بالفعل يف حق من يتصور يف ح

وأما الثاين فألن علة صحة وجوب القضاء إمنا هو استدراك ما فات من مصلحة أصل العبادة أو صفتها أو مصلحة 
  ما انعقد سبب وجوبه 

  ومل جيب ملانع ال ما قيل 
إما أن يكون قد أتى به املأمور على حنو ما  وإذا تنقح حمل النزاع فنعود إىل املقصود فنقول الفعل املأمور به ال خيلو

  أمر به من غري خلل وال نقص يف صفته وشرطه أو أتى به على نوع من اخللل 
والقسم الثاين أنه ال نزاع يف كونه غري جمزىء وال مسقط للقضاء وإمنا النزاع يف القسم األول وليس النزاع فيه 

وج الوقت بفعل مثل ما أمر به أوال وإمنا النزاع يف ورود األمر أيضا من جهة أنه ميتنع ورود أمر جمدد بعد خر
بالفعل متصفا بصفة القضاء واحلق نفيه ألن القضاء عبارة عن استدراك ما فات من مصلحة األداء أو مصلحة صفته 

  أو شرطه 
راكا ملا قد وإذا كان املأمور به قد فعل على جهة الكمال والتمام من غري نقص وال خلل فوجوب القضاء استد

  حصل حتصيل للحاصل وهو حمال 
ومن ينفي القضاء إمنا ينفيه هبذا التفسري وهذا مما يتعذر مع حتقيقه املنازعة فيه وإن كان ال ينكر إمكان ورود األمر 

  خارج الوقت مبثل ما فعل أوال غري أنه ال يسميه 

  قضاء 
   ومن مساه قضاء فحاصل النزاع معه آيل إىل اللفظ دون املعىن

شبه اخلصوم األوىل أن من صلى وهو يظن أنه متطهر ومل يكن متطهرا مأمور بالصالة فإن كان مأمورا هبا مع 
الطهارة حقيقة فهو عاص آمث بصالته حيث مل يكن متطهرا وإن كان مأمورا بالصالة على حسب حاله فقد أتى مبا 

   يكن متطهرا أمر به على الوجه الذي أمر به ومع ذلك جيب عليه القضاء إذ مل



  وكذلك املفسد للحج مأمور مبضيه يف حجة الفاسد وجيب عليه القضاء 
الثانية أن األمر ال يدل على غري طلب الفعل وال داللة له على امتناع التكليف مبثل فعل ما أمر به فال يكون مقتضيا 

  له 
نهي عنه فاألمر ال يدل على كون املأمور به الثالثة أن األمر مثل النهي يف الطلب والنهي ال داللة فيه على فساد امل

  جمزئا 
وجواب األوىل أنا ال نسلم وجوب القضاء فيما إذا صلى على ظن الطهارة مث علم أنه مل يكن متطهرا على قول لنا 

وإن سلمنا وجوب القضاء لكنه ليس واجبا عما أمر به من الصالة املظنون طهارهتا وال عما أمر به من املضي يف 
الفاسد ألنه قد أتى مبا أمر به على النحو الذي أمر به وإمنا القضاء استدراك ملصلحة ما أمر به أوال من الصالة  احلج

  مع الطهارة واحلج العري عن الفساد 
وعن الثانية أنا ال مننع من ورود أمر يدل على مثل ما فعل أوال وإمنا املدعى أنه إذا أتى املأمور بفعل املأمور به على 

  ما أمر به امتنع وجوب القضاء مبا ذكرناه من التفسري  حنو
وعن الثالثة أنه قياس يف اللغة وقد أبطلناه وإن سلم صحته غري أنا ال نقول بأن األمر يدل على اإلجزاء مبعىن امتناع 

  وجوب القضاء بل امتثال األمر هو املانع من وجوب القضاء على ما تقرر وفرق بني األمرين 

  امنة إذا وردت صيغة افعلاملسألة الث

بعد احلظر فمن قال إهنا للوجوب قبل احلظر اختلفوا فمنهم من أجراها على الوجوب ومل جيعل لسبق احلظر تأثريا 
  كاملعتزلة ومنهم من قال بأهنا لإلباحة ورفع احلجر ال غري وهم أكثر الفقهاء ومنهم من توقف كإمام احلرمني وغريه 

ظاهرة يف الطلب واالقتضاء وموقوفة بالنسبة إىل الوجوب والندب على ما سبق تقرير كل واملختار أهنا وإن كانت 
  واحد من األمرين إال أهنا حمتملة لإلباحة واإلذن يف الفعل كما تقدم 

وإذا حللتم { فإذا وردت بعد احلظر احتمل أن تكون مصروفة إىل اإلباحة ورفع احلجر كما يف قوله تعاىل 
فإذا قضيت الصالة فانتشروا { )  ٥٣األحزاب )  ٣٣( } وإذا طعمتم فانتشروا { )  ٢املائدة  ) ٥( } فاصطادوا 

وقوله صلى اهللا عليه و سلم كنت هنيتكم عن ادخار حلوم األضاحي فادخروا واحتمل أن )  ١٠اجلمعة )  ٦٢( } 
  وصومي تكون مصروفة إىل الوجوب كما لو قيل للحائض والنفساء إذا زال عنك احليض فصلي 

  وعند هذا فإما أن يقال بتساوي االحتمالني أو بترجيح أحدمها على اآلخر 
  فإن قيل بالتساوي امتنع اجلزم بأحدمها ووجب التوقف 

وإن قيل بوجوب الترجيح وامتناع التعارض من كل وجه فليس اختصاص الوجوب به أوىل من اإلباحة إال أن يقوم 
  الدليل على التخصيص واألصل عدمه 

على هذا أيضا فيجب التوقف كيف وأن احتمال احلمل على اإلباحة أرجح نظرا إىل غلبة ورود مثل ذلك لإلباحة و
  دون الوجوب 

  وعلى كل تقدير فيمتنع الصرف إىل الوجوب 



وباجلملة فهذه املسألة مستمدة من مسألة أن صيغة افعل إذا وردت مطلقة هل هي ظاهرة يف الوجوب أو الندب أو 
  موقوفة 

  وقد تقرر مأخذ كل فريق وما هو املختار فيه واهللا أعلم 

  املسألة التاسعة إذا ورد األمر بعبادة يف وقت مقدر

فلم تفعل فيه لعذر أو لغري عذر أو فعلت فيه على نوع من اخللل اختلفوا يف وجوب قضائها بعد ذلك الوقت هل 
ثري من الفقهاء والثاين هو مذهب احملققني من أصحابنا هو باألمر األول أو بأمر جمدد األول هو مذهب احلنابلة وك

  واملعتزلة 
  ونقل عن أيب زيد الدبوسي أنه قال بوجوب القضاء بقياس الشرع 

وإن ورد مطلقا غري مقيد بوقت فمن قال حبمله على الفور اختلفوا فيما إذا وقع اإلخالل به يف أول وقت اإلمكان 
  مر جمدد هل جيب قضاؤه بنفس ذلك األمر أو بأ

  واملختار أنه مهما قيد األمر بوقت فالقضاء بعده ال يكون إال بأمر جمدد 
  وبيانه من وجوه 

األول أنه لو كان األمر األول مقتضيا للقضاء لكان مشعرا به وهو غري مشعر به فإنه إذا قال صم يف يوم اخلميس 
  ك الوقت لغة أو صل يف وقت الزوال فإنه ال إشعار له بإيقاع الفعل يف غري ذل

الثاين أنه إذا علق الفعل بوقت معني فال بد وأن يكون ذلك حلكمة ترجع إىل املكلف إذ هو األصل يف شرع 
  األحكام 

  وسواء ظهرت احلكمة أم مل تظهر وتلك احلكمة إما أن تكون حاصلة 

أن يكون وحيتمل أن ال  من الفعل يف غري ذلك الوقت أو غري حاصلة وليست حاصلة لثالثة أوجه األول أنه حيتمل
  يكون واألصل العدم 

الثاين أهنا لو كانت حاصلة فإما أن تكون مثال هلا يف الوقت األول أو أزيد ال جائز أن تكون أزيد وإال كان احلث 
  على إجياد الفعل بعد فوات وقته أوىل من فعله يف الوقت وهو حمال 

  الوقتني بالذكر أوىل من اآلخر وإن كانت مثال فهو ممتنع وإال ملا كان ختصيص أحد 
الثالث أن الفعل يف الوقت موصوف بكونه أداء وقد قال عليه السالم لن يتقرب املتقربون إيل مبثل أداء ما افترضت 

  عليهم 
وإذا مل تكن حاصلة يف الوقت الثاين حسب حصوهلا يف الوقت األول فال يلزم من اقتضاء األمر للفعل يف الوقت 

  مقتضيا له فيما بعده األول أن يكون 
  وصار هذا كما لو أمر الطبيب بشرب الدواء يف وقت فإنه ال يكون متناوال لغري ذلك الوقت 

وكذلك إذا علق األمر بشرط معني كاستقبال جهة معينة أو مبكان معني كاألمر بالوقوف بعرفة فإنه ال يكون متناوال 
  لغريه 

املأمور هبا منقسمة إىل ما جيب قضاؤه كالصوم والصالة وإىل ما ال  الوجه الثالث من الوجوه األول أن العبادات
  جيب كاجلمعة واجلهاد 



  فلو كان األمر األول مقتضيا للقضاء لكان القول بعدم القضاء فيما فرض من الصور على خالف الدليل وهو ممتنع 
رها أمر بالقضاء ولو كان مأمورا به الرابع قوله صلى اهللا عليه و سلم من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذك

  باألمر األول لكانت فائدة اخلرب 

  التأكيد ولو مل يكن مأمورا به لكانت فائدته التأسيس وهو أوىل لعظم فائدته 
  فإن قيل ما ذكرمتوه معارض من مخسة أوجه 

وقت األول فهو مستطيع للفعل األول قوله صلى اهللا عليه و سلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ومن فاته ال
  يف الوقت الثاين 

الثاين أن األمر إمنا يدل على طلب الفعل وهو مقتضاه ال غري وأما الزمان فال يكون مطلوبا باألمر إذ ليس هو من 
  فعل املكلف وإمنا وقع ذلك ضرورة كونه ظرفا للفعل فاختالله ال يؤثر يف مقتضى األمر وهو الفعل 

من املأمورات يف الشرع إمنا هو القضاء بتقدير فوات أوقاهتا املعينة وال بد لذلك من مقتض الثالث أن الغالب 
  واألصل عدم كل ما سوى األمر السابق فكان هو املقتضي 

  الرابع أنه لو وجب القضاء بأمر جمدد لكان أداء كما يف األمر األول وملا كان لتسميته قضاء معىن 
ىل والوقت املفروض كاألجل هلا ففوات أجلها ال يوجب سقوطها كما يف الدين اخلامس أن العبادة حق هللا تعا

لآلدمي وألنه لو سقط وجوب الفعل بفوات الوقت لسقط املأمث ألنه من أحكام وجوب الفعل وألن األصل بقاء 
  الوجوب 

  فالقول بالسقوط بفوات األجل على خالف مقتضى األصل 
 دليل وجوب اإلتيان مبا استطيع من املأمور به وإمنا يفيد أن لو كان الفعل يف واجلواب عن املعارضة األوىل أن اخلرب

  الوقت الثاين داخال حتت األمر األول وهو حمل النزاع 

  وعن الثاين أن األمر اقتضى مطلق الفعل أو فعال خمصوصا بصفة وقوعه يف وقت معني األول ممنوع والثاين مسلم 
  بقضائه إمنا كان بناء على أدلة أخرى ال باألمر األول  وعن الثالث أن القضاء فيما قيل

  قوهلم األصل عدم ما سوى األمر األول قلنا واألصل عدم داللة األمر األول عليه كيف وقد بينا عدم داللته 
 وعن الرابع أنه إمنا مسي قضاء لكونه مستدركا ملا فات من مصلحة الفعل املأمور به أوال أو مصلحة وصفه كما تقدم

  حتقيقه 
وعن اخلامس مبنع كون الوقت أجال للفعل املأمور به إذ األجل عبارة عن وقت مهلة وتأخري املطالبة بالواجب من 

  أوله إىل آخره كما يف احلول بالنسبة إىل وجوب الزكاة 
ملقدر ولذلك ال يأمث بإخراج وقت األجل عن قضاء الدين وإخراج احلول عن أداء الزكاة فيه وال كذلك الوقت ا

  للصالة بل هو صفة الفعل الواجب 
  ومن وجب عليه فعل بصفة ال يكون مؤديا له دون تلك الصفة 

  وعلى هذا فال خيفى الكالم يف األمر املطلق إذا كان حمموال على الفور ومل يؤت باملأمور به يف أول وقت اإلمكان 

  املسألة العاشرة األمر املتعلق بأمر املكلف لغريه



  فعال ال يكون أمرا لذلك الغري بذلك الفعل بفعل من األ
وبيانه من وجهني األول أنه لو كان أمرا لذلك الغري لكان ذلك مقتضاه لغة ولو كان كذلك لكان أمره صلى اهللا 
عليه و سلم ألولياء الصبيان قوله مروهم بالصالة وهم أبناء سبع أمرا للصبيان بالصالة من الشارع وليس كذلك 

  لوجهني 

أن األمر املوجه حنو األولياء أمر تكليف ولذلك يذم الويل بتركه شرعا فلو كان ذلك أيضا أمرا للصبيان  األول
لكانوا مكلفني بأمر الشارع وخاصة ذلك حلوق الذم باملخالفة شرعا وهو غري متصور يف حق الصبيان لعدم فهمهم 

ن ثالثة عن الصيب حىت يبلغ اخلرب وميكن أن خلطاب الشارع ويدل عليه قوله صلى اهللا عليه و سلم رفع القلم ع
  يقال فيه األمر للويل والصيب وإن كان واحدا غري أن نسبته إليهما خمتلفة فال ميتنع اختالفهما يف الذم بسبب ذلك 

  الثاين أنه لو كان أمرا للصيب مل خيل إما أن يكون أهال لفهم خطاب الشارع أو ال يكون أهال له 
حاجة إىل أمر الويل له أو أن يكون أحد األمرين تأكيدا واألصل يف إفادة األلفاظ ملعانيها إمنا هو فإن كان األول فال 

  التأسيس وإن مل يكن أهال له فأمره وخطابه ممتنع باإلمجاع 
وإذا مل يكن أمر الويل بأمر الصبيان أمرا للصبيان فإما أن يكون ذلك لعدم اقتضائه لذلك لغة أو ملعارض واملعارضة 
يلزم منها تعطيل أحد الدليلني عن إعماله وهو خالف األصل فلم يبق إال أن يكون ذلك لعدم اقتضائه له لغة وهو 

  املطلوب 
الثاين من الوجهني األولني أنه حيسن أن يقول السيد لعبده سامل مر غامنا بكذا ويقول لغامن ال تطعه وال يعد ذلك 

  لكان كأنه قال أوجبت عليك طاعيت وال تطعين وهو تناقض مناقضة يف كالمه ولو كان ذلك أمرا لغامن 
وعلى هذا لو أوجب اآلمر على املأمور أن يأخذ من غريه ماال ال يكون ذلك إجيابا لإلعطاء على ذلك الغري كما يف 

 فإن ذلك ال يدل على إجياب إعطاء الصدقة على)  ١٠٣التوبة )  ٩( } خذ من أمواهلم صدقة { قوله تعاىل لنبيه 
األمة بنفس ذلك اإلجياب بل إن وجب فإمنا جيب بدليل آخر موجب لطاعة الرسول فيما حيكم به تعظيما له ونفيا ملا 
يلزم من خمالفته من حتقريه وهضمه يف أعني الناس املبعوث إليهم املفضي إىل اإلخالل مبقصود البعثة وإال فال يبعد أن 

  من العبد اآلخر كذا ويقول لآلخر يقول السيد ألحد عبديه أوجبت عليك أن تأخذ 

حرمت عليك موافقته من غري مناقضة فيما أوجبه ولو كان إجياب ذلك على أحد العبدين إجيابا على العبد اآلخر 
  لكان تناقضا 

  فإن قيل وجوب األخذ إمنا يتم باإلعطاء وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب 
  و غري متوقف على اإلعطاء قلنا إن كان الوجوب متعلقا بنفس الطلب فه

فليس كل ما يتوقف عليه الواجب يكون ) وإن كان ال يتم ذلك دون اإلعطاء ( وإن كان متعلقا بنفس األخذ 
واجبا إال أن يكون ذلك مقدورا ملن وجب عليه األخذ وإعطاء الغري غري مقدور ملن وجب عليه األخذ فال يكون 

  واجبا 

  فعل من األفعال مطلقااملسألة احلادية عشرة إذا أمر ب

غري مقيد يف اللفظ بقيد خاص قال بعض أصحابنا األمر إمنا تعلق باملاهية الكلية املشتركة وال تعلق له بشيء من 
جزئياهتا وذلك كاألمر بالبيع فإنه ال يكون أمرا بالبيع بالغنب الفاحش وال بثمن املثل إذ مها متفقان يف مسمى البيع 



  وخمتلفان بصفتهما 
مر إمنا تعلق بالقدر املشترك وهو غري مستلزم ملا ختصص به كل واحد من األمرين فال يكون األمر املتعلق باألعم واأل

  متعلقا باألخص اللهم إال أن تدل القرينة على إرادة أحد األمرين 
  قال ولذلك قلنا إن الوكيل يف البيع املطلق ال ميلك البيع بالغنب 

  الفاحش وهو غري صحيح 
  ألن ما به االشتراك بني اجلزئيات معىن كلي ال تصور لوجوده يف األعيان وإال كان موجودا يف جزئياته وذلك 

  ويلزم من ذلك احنصار ما يصلح اشتراك كثريين فيه فيما ال يصلح لذلك وهو حمال 
بالكلية مطابق للطبيعة وعلى هذا فليس معىن اشتراك اجلزئيات يف املعىن الكلي هو أن احلد املطابق للطبيعة املوصوفة 

  اجلزئية بل إن تصور وجوده فليس يف غري األذهان 
وإذا كان كذلك فاألمر طلب إيقاع الفعل على ما تقدم وطلب الشيء يستدعي كونه متصورا يف نفس الطالب 

  على ما تقدم تقريره 
الب فال يكون أمرا به وألنه يلزم وإيقاع املعىن الكلي يف األعيان غري متصور يف نفسه فال يكون متصورا يف نفس الط

منه التكليف مبا ال يطاق ومن أمر بالفعل مطلقا ال يقال إنه مكلف مبا ال يطاق فإذا األمر ال يكون بغري اجلزئيات 
  الواقعة يف األعيان ال باملعىن الكلي وبطل ما ذكره 

إذا أتى املأمور ببعض اجلزئيات كالبيع بالغنب مث وإن سلم أن األمر متعلق باملعىن الكلي املشترك وهو املسمى بالبيع ف
الفاحش فقد أتى مبا هو مسمى البيع املأمور به املوكل فيه فوجب أن يصح نظرا إىل مقتضى صيغة األمر املطلق 

  بالبيع 
  وإن قيل بالبطالن فال يكون ذلك لعدم داللة األمر به بل لدليل معارض 

  ن إما أن ال يكون الثاين معطوفااملسألة الثانية عشرة األمران املتعاقبا

على األول أو يكون معطوفا فإن كان األول فإما أن خيتلف املأمور به أو يتماثل فإن اختلف فال خالف يف اقتضاء 
املأمورين على اختالف املذاهب يف الوجوب والندب والوقف وسواء أمكن اجلمع بينهما كالصالة مع الصوم أم ال 

  مكانني أو الصالة مع أداء الزكاة وإن متاثل فإما ميكن اجلمع كالصالة يف 

أن يكون املأمور به قابال للتكرار أو ال يكون قابال له فإن مل يكن قابال له كقوله صم يوم اجلمعة صم يوم اجلمعة 
اسقين  فإنه للتأكيد احملض وإن كان قابال للتكرار فإن كانت العادة مما متنع من تكرره كقول السيد لعبده اسقين ماء

ماء أو كان الثاين منهما معرفا كقوله أعط زيدا درمها أعط زيدا الدرهم فال خالف أيضا يف كون الثاين مؤكدا 
  لألول 

  وإمنا اخلالف فيما مل تكن العادة مانعة من التكرار والثاين غري معرف كقوله صل ركعتني صل ركعتني 
ده األول ويلزم اإلتيان بأربع ركعات مصريا منه إىل أن األمر الثاين فقال القاضي عبد اجلبار إن الثاين يفيد غري ما أفا

  لو انفرد أفاد اقتضاء الركعتني فكذلك إذا تقدمه أمر آخر ألن االقتضاء ال خيتلف 
وخالفه أبو احلسني البصري بالذهاب إىل الوقف والتردد بني محل األمر الثاين على الوجوب أو التأكيد لألول 

  ا مل تكون العادة مانعة من التكرار وال الثاين معرف أن مقتضى الثاين غري مقتضى األول واألظهر أنه إذ



وسواء قلنا إن مقتضى األمر الوجوب أم الندب أم هو موقوف بني الوجوب والندب كما سبق ألنه لو كان مقتضيا 
ل لكانت فائدته التأسيس والتأسيس عني ما اقتضاه األول لكانت فائدته التأكيد ولو كان مقتضيا غري ما اقتضاه األو

  أصل والتأكيد فرع ومحل اللفظ على الفائدة األصلية أوىل 
فإن قيل إال أنه يلزم منه تكثري خمالفة النفي األصلي ودليل براءة الذمة من القدر الزائد وليس أحد األمرين أوىل من 

ه إما أن يكون ظاهرا يف الوجوب أو الندب أو هو اآلخر فهو معارض مبا يلزم من التأكيد من خمالفة ظاهر األمر فإن
متردد بينهما على وجه ال خروج له عنهما على اختالف املذاهب ومحله على التأكيد خالف ما هو الظاهر من 

  األمر 
  وإذا تعارض الترجيحان سلم لنا ما ذكرناه أوال 

املقصود من الواجب وحتصيل مقصود كيف وإنه حيتمل أن يكون للوجوب يف نفس األمر ويف تركه حمذور فوات 
  التأكيد 

  وال خيفى أن تفويت مقصود التأكيد وحتصيل مقصود الواجب أوىل 
وأما إن كان األمر الثاين معطوفا على األول فإن كان املأمور به خمتلفا فال نزاع أيضا يف اقتضائهما للمأمورين أمكن 

  اجلمع بينهما أو مل ميكن 
إن مل يقبل التكرار فاألمر الثاين للتأكيد من غري خالف كقوله صم يوم اجلمعة وصم يوم وإن متاثال فاملأمور به 

اجلمعة وإن كان قابال للتكرار فإن مل تكن العادة مانعة من التكرار وال الثاين معرف فاحلكم على ما تقدم فيما إذا مل 
كقوله صل ركعتني وصل  يكن حرف عطف ويزيد ترجيح آخر وهو موافقة الظاهر من حروف العطف وذلك

  ركعتني 
وأما إن كانت العادة متنع من التكرار أو كان الثاين معرفا كقوله اسقين ماء واسقين ماء وكقوله صل ركعتني وصل 
ركعتني فقد تعارض الظاهر من حروف العطف مع الالم املعرف أو مع منع العادة من التكرار ويبقى األمر على ما 

  حرف عطف وال مث تعريف وال عادة مانعة من التكرار ذكرنا فيما إذا مل يكن 
  وقد عرف ما فيه 

وأما إن اجتمع التعريف والعادة املانعة من التكرار يف معارضة حرف العطف كقوله اسقين ماء واسقين املاء فالظاهر 
س واقع يف الوقف ألن حرف العطف مع ما ذكرناه من الترجيح السابق املوجب حلمل األمر الثاين على التأسي

  مقابلة العادة املانعة من التكرار والم التعريف وال يبعد ترجيح أحد األمرين مبا يقترن به من ترجيحات أخر 

الصنف الثاين يف النهي أعلم أنه ملا كان النهي مقابال لألمر فكل ما قيل يف حد األمر على أصولنا وأصول املعتزلة 
  حد النهي وال خيفى وجه الكالم فيه من املزيف واملختار فقد قيل مقابله يف 

والكالم يف أن النهي على أصول أصحابنا هل له صيغة ختصه وتدل عليه فعلى ما سبق يف األمر أيضا وأن صيغة ال 
)  ٥٥( } وال متدن عينيك { تفعل وإن ترددت بني سبعة حمامل وهي التحرمي والكراهة والتحقري كقوله تعاىل 

والدعاء كقوله ال تكلنا إىل )  ٤٢إبراهيم )  ١٤( } وال حتسنب اهللا غافال { ة كقوله وبيان العاقب)  ٨٨احلجر 
  } ال تسألوا عن أشياء { واإلرشاد كقوله )  ٧التحرمي )  ٦٦( } ال تعتذروا اليوم { أنفسنا واليأس كقوله 



  فهي حقيقة يف طلب الترك واقتضائه وجماز فيما عداه 
  أو الكراهة أو مشتركة بينهما أو موقوفة فعلى ما سبق يف األمر من املزيف واملختار وأهنا هل هي حقية يف التحرمي 

واخلالف يف أكثر مسائله فعلى وزان اخلالف يف مقابالهتا من مسائل األمر ومأخذها كمأخذها فعلى الناظر بالنقل 
  واالعتبار 

ئل اخلاصة بالنهي الختصاصها مبأخذ ال حتقق له يف غري أنه ال بد من اإلشارة إىل ما تدعو احلاجة إىل معرفته من املسا
مقابالهتا من مسائل األمر وهي ثالث مسائل املسألة األوىل اختلفوا يف أن النهي عن التصرفات والعقود املفيدة 

ألحكامها كالبيع والنكاح وحنومها هل يقتضي فسادها أو ال فذهب مجاهري الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك 
ة واحلنابلة ومجيع أهل الظاهر ومجاعة من املتكلمني إىل فسادها لكن اختلفوا يف جهة الفساد فمنهم من وأيب حنيف

قال إن ذلك من جهة اللغة ومنهم من قال إنه من جهة الشرع دون اللغة ومنهم من مل يقل بالفساد وهو اختيار 
نفية وبه قال مجاعة من املعتزلة كأيب عبد اهللا احملققني من أصحابنا كالقفال وإمام احلرمني والغزايل وكثري من احل

  البصري وأيب احلسني الكرخي والقاضي عبد اجلبار وأيب احلسني البصري وكثري من مشاخيهم 
  وال نعرف خالفا يف أن ما هنى عنه لغريه أنه ال 

ل يف إحدى الروايتني يفسد كالنهي عن البيع يف وقت النداء يوم اجلمعة إال ما نقل عن مذهب مالك وأمحد بن حنب
  عنه 

  واملختار أن ما هني عنه لعينه فالنهي ال يدل على فساده من جهة اللغة بل من جهة املعىن 
أما أنه ال يدل على الفساد من جهة اللغة فألنه ال معىن لكون التصرف فاسدا سوى انتفاء أحكامه ومثراته املقصودة 

هو طلب ترك الفعل وال إشعار له بسلب أحكامه ومثراته وإخراجه عن منه وخروجه عن كونه سببا مفيدا هلا والنهي 
  كونه سببا مفيدا هلا 

وهلذا فإنه لو قال هنيتك عن ذبح شاة الغري بغري إذنه لعينه ولكن إن فعلت حلت الذبيحة وكان ذلك سببا للحل 
با جبنسه متفاضال لعينه وإن فعلت وهنيتك عن استيالد جارية االبن لعينه وإن فعلت ملكتها وهنيتك عن بيع مال الر

  ثبت امللك وكان البيع سببا له فإنه ال يكون متناقضا 
  ولو كان النهي عن التصرف لعينه مقتضيا لفساده لكان ذلك متناقضا 

وأما أنه يدل على الفساد من جهة املعىن فذلك ألن النهي طلب ترك الفعل وهو إما أن يكون ملقصود دعا الشارع 
  ك الفعل أو ال ملقصود ال جائز أن يقال إنه ال ملقصود إىل طلب تر

  أما على أصول املعتزلة فألنه عبث والعبث قبيح والقبيح ال يصدر من الشارع 
وأما على أصولنا فإنا وإن جوزنا خلو أفعال اهللا تعاىل عن احلكم واملقاصد غري أنا نعتقد أن األحكام املشروعة ال 

  ىل العبد لكن ال بطريق الوجوب بل حبكم الوقوع ختلو عن حكمة ومقصود راجع إ
  فاإلمجاع إذا منعقد على امتناع خلو األحكام الشرعية عن احلكم وسواء ظهرت لنا أم مل تظهر 

  وبتقدير تسليم خلو بعض األحكام عن احلكمة إال أنه نادر والغالب عدم اخللو 
  ب وعند ذلك فإدراج ما وقع فيه النزاع حتت الغالب يكون أغل

وإذا بطل أن يكون ذلك ال ملقصود تعني أن يكون ملقصود وإذا كان ملقصود فلو صح التصرف وكان سببا حلكمه 
املطلوب منه فإما أن يكون مقصود النهي راجحا على مقصود الصحة أو مساويا أو مرجوحا ال جائز أن يكون 



  مرجوحا إذ املرجوح ال يكون مقصودا مطلوبا يف نظر العقالء 
  لب من الشارع إمنا هو التقرير ال التغيري والغا

  وما ال يكون مقصودا فال يرد طلب الترك ألجله وإال كان الطلب خليا عن احلكمة وهو ممتنع ملا سبق 
ومبثل ذلك يتبني أنه ال يكون مساويا فلم يبق إال أن يكون راحجا على مقصود الصحة ويلزم من ذلك امتناع 

ف إلفادة أحكامه وإال كان احلكم بالصحة خليا عن حكمة ومقصود ضرورة كون الصحة وامتناع انعقاد التصر
مقصودها مرجوحا على ما تقدم تقريره وإثبات احلكم خليا عن احلكمة يف نفس األمر ممتنع ملا فيه من خمالفة اإلمجاع 

  وهو املطلوب 
  عليه فإن قيل ما ذكرمتوه من كون النهي ال يدل على الفساد لغة معارض مبا يدل 

  وبيانه من جهة النص واإلمجاع واملعىن 
أما من جهة النص فقوله صلى اهللا عليه و سلم من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد ويف رواية أدخل يف ديننا ما 

  ليس منه فهو رد واملردود ما ليس بصحيح وال مقبول 
  وال خيفى أن املنهي ليس مبأمور وال هو من الدين فكان مردودا 

ا اإلمجاع فهو أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي فمن ذلك احتجاج ابن عمر على فساد نكاح وأم
  وال { املشركات بقوله تعاىل 

  ومل ينكر عليه منكر فكان إمجاعا )  ٢٢١البقرة )  ٢( } تنكحوا املشركات 
وبقوله )  ٢٧٨البقرة )  ٢( } ي من الربا وذروا ما بق{ ومنها احتجاج الصحابة على فساد عقود الربا بقوله تعاىل 

  صلى اهللا عليه و سلم ال تبيعوا الذهب بالذهب وال الورق بالورق احلديث إىل آخره 
وأما املعىن فمن وجهني األول أنا أمجعنا على محل بعض املناهي على الفساد كالنهي عن بيع اجلزء اجملهول ولو مل 

د حيث وجد وإال كان فيه نفي املدلول مع حتقق دليله وهو ممتنع خمالف يكن ذلك مقتضى النهي ويلزم منه الفسا
  لألصل 

الثاين النهي مشارك لألمر يف الطلب واالقتضاء وخمالف له يف طلب الترك واألمر دليل الصحة فليكن النهي دليل 
  لني مقابال حلكم اآلخر الفساد املقابل للصحة ضرورة كون النهي مقابال لألمر وأنه جيب أن يكون حكم أحد املتقاب

  مث ما ذكرمتوه منقوض بالنهي عن العبادة لعينها فإنا أمجعنا على أهنا ال تصح ولو صرح الناهي بالصحة لكان متناقضا 
  وإن سلمنا أن النهي ال يدل على الفساد لغة ولكن ال نسلم داللته على الفساد من جهة املعىن 

على مقصود الصحة فغايته أنه يناسب نفي الصحة وليس يلزم من  وما ذكرمتوه من وجوب ترجيح مقصود النهي
  ذلك نفي الصحة إال أن يتبني له شاهد باالعتبار 

  ولو بينتم له شاهدا باالعتبار كان الفساد الزما من القياس ال من نفس النهي وال من معناه 
  رد من ثالثة أوجه  واجلواب عن قوله صلى اهللا عليه و سلم من أدخل يف ديننا ما ليس منه فهو

  األول ال نسلم أن الفعل املأيت به من حيث إنه سبب لترتب أحكامه عليه ليس من الدين حىت يكون مرودا 
الثاين أنه أراد به الفاعل وتقديره من أدخل يف ديننا ما ليس منه فالفاعل رد أي مردود ومعىن كونه مردودا أنه غري 

  مثاب عليه وحنن نقول به 
د الضمري إىل الفعل أوىل إذ هو أقرب مذكور قلنا إال أنه يلزم منه املعارضة بينه وبني ما ذكرناه من فإن قيل عو



  الدليل وال كذلك فيما إذا عاد إىل نفس الفاعل فكان عوده إىل الفاعل أوىل 
قبول وما ال يكون الثالث أنه وإن عاد إىل نفس الفعل املنهي عنه إال أن معىن كونه ردا أنه مردود مبعىن أنه غري م

مقبوال هو الذي ال يكون مثابا عليه وال يلزم من كونه غري مثاب عليه أن ال يكون سببا لترتب أحكامه اخلاصة به 
  عليه وهو عني حمل النزاع 

  وعن احلديث اآلخر ما ذكرناه من الوجه الثاين والثالث 
الفساد من مقتضيات النهي بل من دليل آخر  مث وإن سلمنا داللتهما على الفساد فليس يف ذلك ما يدل على أن

  وهو قوله فهو رد وحنن ال ننكر ذلك 
وعن اإلمجاع ال نسلم صحة احتجاجهم بداللة النهي لغة على الفساد بل إن صح ذلك فإمنا يصح بالنظر إىل داللة 

اجلواب عن الوجه األول من  االلتزام على ما قررنا وجيب احلمل عليه مجعا بينه وبني ما ذكرناه من الدليل وبه خيرج
  املعىن 

وعن الثاين من املعىن أن النهي وإن كان مقابال لألمر فال نسلم أن األمر مقتض للصحة حىت يكون النهي مقتضيا 
  للفساد 

وإن سلمنا اقتضاء األمر للصحة وأن النهي مقابل له فال نسلم لزوم اختالف حكميهما جلواز اشتراك املتقابالت يف 
  د الزم واح

  وإن سلم أنه يلزم من ذلك تقابل حكميهما فيلزم أن ال يكون النهي مقتضيا للصحة 
  أما أن يكون مقتضيا للفساد فال وأما النقض بالنهي عن العبادة فمندفع ألنه مهما كان النهي عن 

قيل بفساده من  الفعل لعينه فال يتصور أن يكون عبادة مأمورا هبا وما مل يكن عبادة فال يتصور صحته عبادة وإن
  جهة خروجه عن كونه سببا لترتيب األحكام اخلاصة به عليه فهو حمل النزاع 

وعن االعتراض األخري أنا ال نقضي بالفساد لوجود مناسب الفساد ليفتقر إىل شاهد باالعتبار وإمنا قضينا بالفساد 
  لعدم املناسب املعترب مبا بيناه من استلزام النهي لذلك 

  ية اتفق أصحابنا على أن النهي عن الفعلاملسألة الثان

  ال يدل على صحته ونقل أبو زيد عن حممد بن احلسن وأيب حنيفة أهنما قاال يدل على صحته 
واملختار مذهب أصحابنا لوجهني األول أن النهي لو دل على الصحة فإما أن يدل عليها بلفظه أو مبعناه إذ األصل 

ن امتناع داللته على الصحة بلفظه أن صحة الفعل ال معىن هلا سوى ترتب عدم ما سوى ذلك والالزم ممتنع وبيا
  أحكامه اخلاصة به عليه والنهي لغة ال يزيد على طلب ترك الفعل وال إشعار له بغري ذلك نفيا وال إثباتا 

ملتقدمة فال يكون وبيان امتناع داللته على الصحة مبعناه ما بيناه من أن النهي مبعناه يدل على الفساد يف املسألة ا
  ذلك مفيدا لنقيضه وهو الصحة 

الوجه الثاين أنا أمجعنا على وجود النهي حيث ال صحة كالنهي عن بيع املالقيح واملضامني وبيع حبل احلبلة وكالنهي 
عن الصالة يف أيام احليض بقوله صلى اهللا عليه و سلم دعي الصالة أيام إقرائك والنهي عن نكاح ما نكح األباء 

  ولو )  ٢٢النساء )  ٤( } وال تنحكوا ما نكح آباؤكم من النساء { وله تعاىل بق



كان النهي مقتضيا للصحة لكان ختلف الصحة مع وجود النهي على خالف الدليل وهو خالف األصل وسواء كان 
  ملعارض أو ال ملعارض 

املكروهة وعن بيع الربا فاألصل  فإن قيل إذا هنى الشرع عن صوم يوم النحر وعن الصالة يف األوقات واألماكن
تنزيل لفظ الصالة والصوم والبيع على عرف الشارع وعرف الشارع يف ذلك إمنا هو الفعل املعترب يف حكمه شرعا 

  فلو مل يكن التصرف املنهي عنه كذلك ملا كان هو التصرف الشرعي وهو ممتنع 
وإن سلمنا أن له عرفا لكن يف طرف األوامر أو  قلنا أوال ال نسلم وجود عرف الشرع يف هذه األمساء ملا سبق

  النواهي األول مسلم والثاين ممنوع 
وعلى هذا فالنهي إمنا هو عن التصرف اللغوي دون الشرعي وإن سلمنا عرف الشارع يف هذه األمساء ولكن ال 

 األدلة وال يلزم نسلم أن عرفه فيها ما ذكروه بل ما هو حبال يصح وميكن صحته وجيب احلمل على ذلك مجعا بني
من كون التصرف ممكن الصحة وقوع الصحة كيف وإن ما ذكروه منتقض مبا ذكرناه من املناهي مع انتفاء الصحة 

  عن منهياهتا 

  املسألة الثالثة اتفق العقالء على أن النهي عن الفعل يقتضي

  االنتهاء عنه دائما خالفا لبعض الشاذين 
ال تفعل كذا وقدرنا هنيه جمردا عن مجيع القرائن فإن العبد لو فعل ذلك يف أي  ودليل ذلك أنه لو قال السيد لعبده

  وقت قدر يعد خمالفا لنهي سيده ومستحقا للذم يف عرف العقالء وأهل اللغة 
  ولو مل يكن النهي مقتضيا للتكرار والدوام ملا كان كذلك 

هي عن الربا وشرب اخلمر وحنوه وقد يرد وال يراد به فإن قيل ال خفاء بأن النهي قد يرد ويراد به الدوام كما يف الن
  الدوام كما يف هني احلائض عن الصوم والصالة وحنوه والصورتان مشتركتان يف طلب ترك الفعل ال غري 

  ومفترقتان يف دوامه يف إحدى الصورتني وعدم دوامه يف األخرى 
الدال على القدر املشترك ال يكون داال على ما واألصل أن يكون اللفظ حقيقة فيهما من غري اشتراك وال جتوز و

اختص بكل واحد من الطرفني املختلفني وأيضا فإنه لو كان النهي مقتضيا للدوام لكان عدم الدوام يف بعض صور 
  النهي على خالف الدليل وهو ممتنع 

  من الدليل  قلنا النهي حيث ورد غري مراد به الدوام جيب أن يكون ذلك لقرينة نظرا إىل ما ذكرناه
  وما قيل إن ذلك يلزم منه االشتراك أو التجوز 

قلنا وإن لزم منه التجوز وهو على خالف الدليل الفتقاره إىل القرينة الصارفة غري أن جعله حقيقة يف املرة الواحدة 
  مما يوجب جعله جمازا يف الدوام والتكرار الختالف حقيقيتهما 

وحقيقة يف املرة الواحدة أوىل من العكس بل جعله حقيقة يف التكرار أوىل وليس القول جبعله جمازا يف التكرار 
  إلمكان التجوز به عن البعض لكونه مستلزما له 

ولو جعلناه حقيقة يف البعض ملا أمكن التجوز به عن التكرار لعدم استلزامه له وبه يندفع ما ذكروه من الوجه الثاين 
  أيضا 



  اص ويشتمل على مقدمة ومسائل الصنف الثالث يف معىن العام واخل
  أما املقدمة ففي بيان معىن العام واخلاص وصيغ العموم 

أما العام فقد قال أبو احلسني البصري العام هو اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له ووافقه على ذلك بعض أصحابنا 
س املقصود هاهنا من التحديد شرح وهو فاسد من وجهني األول أنه عرف العام باملستغرق ومها لفظان مترادفان ولي

  اسم العام حىت يكون احلد لفظيا بل شرح املسمى إما باحلد احلقيقي أو الرمسي وما ذكره خارج عن القسمني 
  الثاين أنه غري مانع ألنه يدخل فيه قول القائل ضرب زيد عمرا فإنه لفظ مستغرق جلميع ما هو صاحل له وليس بعام 

الواحد الدال من جهة واحدة على شيئني فصاعدا وهو غري جامع فإن لفظ املعدوم  وقال الغزايل إنه اللفظ
واملستحيل من األلفاظ العامة وال داللة له على شيئني فصاعدا إذ املعدوم ليس بشيء عنده وعند أهل احلق من 

  أصحابنا واملستحيل باإلمجاع وإن كان جامعا إال أنه غري مانع 
من األلفاظ العامة وإن كان مع احتاده داال على شيئني فصاعدا وهي اآلحاد الداخلة  فإن قولنا عشرة ومائة ليس

  فيها 

  واحلق يف ذلك أن يقال العام هو اللفظ الواحد الدال على مسميني فصاعدا مطلقا معا 
احلقيقية هلا  وإن كان كاجلنس للعام واخلاص ففيه فائدة تقييد العموم باأللفاظ لكونه من العوارض) اللفظ ( فقولنا 

  دون غريها عند أصحابنا ومجهور األئمة كما يأيت تعريفه 
ليندرج فيه املوجود واملعدوم ) الدال على مسميني ( احتراز عن قولنا ضرب زيد عمرا وقولنا ) الواحد ( وقولنا 

لرجال وآحاد وفيه أيضا احتراز عن األلفاظ املطلقة كقولنا رجل ودرهم وإن كانت صاحلة لكل واحد من آحاد ا
  الدراهم فال يتناوهلا مقابل على سبيل البدل 

احتراز عن قولنا عشرة ومائة وحنوه من األعداد املقيدة ) مطلقا ( احتراز عن لفظ اثنني وقولنا ) فصاعدا ( وقولنا 
  وال حاجة بنا إىل قولنا من جهة واحدة احتراز عن األلفاظ املشتركة واجملازية 

  ا من األلفاظ العامة كما يأيت حتقيقه فاحلد ال يكون مع أخذ هذا القيد جامعا أما عند من يعتقد كوهن
وأما عند من ال يقول بالتعميم فال حاجة به إىل هذا القيد أيضا إذ اللفظ املشترك غري دال على مسمياته معا بل على 

  طريق البدل وكذلك احلكم يف اللفظ الدال على جهة احلقيقة واجملاز 
  ) الدال على مسميني معا ( ملذكور ما يدرأ النقض بذلك وهو قولنا ويف احلد ا

وأما اخلاص فقد قيل فيه هو كل ما ليس بعام وهو غري مانع لدخول األلفاظ املهملة فيه فإهنا لعدم داللتها ال توصف 
  بعموم وال خبصوص 

ال فإن كان األول فال يلزم من سلب  مث فيه تعريف اخلاص بسلب العام عنه وال خيلو إما أن يكون بينهما واسطة أو
  العام تعني اخلاص وإن كان الثاين فليس تعريف أحدمها بسلب حقيقة اآلخر عنه أوىل من العكس 

وأيضا فإن اللفظ قد يكون خاصا كلفظ اإلنسان فإنه خاص بالنسبة إىل لفظ احليوان وما خرج عن كونه عاما 
  بالنسبة إىل ما حتته 
  م من جهة ما هو خاص ففيه تعريف اخلاص باخلاص وهو ممتنع وإن قيل إنه ليس بعا

واحلق يف ذلك أن يقال اخلاص قد يطلق باعتبارين األول وهو اللفظ الواحد الذي ال يصلح مدلوله الشتراك كثريين 
ذي يقال فيه كأمساء األعالم من زيد وعمرو وحنوه الثاين ما خصوصيته بالنسبة إىل ما هو أعم منه وحده أنه اللفظ ال



على مدلوله وعلى غري مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة كلفظ اإلنسان فإنه خاص ويقال على مدلوله وعلى غريه 
  كالفرس واحلمار لفظ احليوان من جهة واحدة 

وإذا حتقق معىن العام واخلاص فاعلم أن اللفظ الدال ينقسم إىل عام ال أعم منه كاملذكور فإنه يتناول املوجود 
م واملعلوم واجملهول وإىل خاص ال أخص منه كأمساء األعالم وإىل ما هو عام بالنسبة وخاص بالنسبة كلفظ واملعدو

  احليوان فإنه عام بالنسبة إىل ما حتته من اإلنسان والفرس وخاص بالنسبة إىل ما فوقه كلفظ اجلوهر واجلسم 
يف اجلزاء ) أي ( عقل وما ال يعقل مجعا وأفرادا مثل وأما صيغ العموم عند القائلني هبا فهي إما أن تكون عامة فيمن ي

) كاملسلمني والرجال ( واالستفهام وأمساء اجلموع املعرفة إذا مل يكن عهد سواء كان مجع سالمة أو مجع تكسري 
  واسم اجلنس إذا دخله األلف والالم ) كل ومجيع ( واألمساء املؤكدة هلا مثل ) كرجال ومسلمني ( واملنكرة 

) ما يف الدار من رجل ( و ) ال رجل يف الدار ( والنكرة املنفية كقولك ) كالرجل والدرهم (  عهد من غري
  ) أنفقت درامهي ( و ) ضربت عبيدي ( واإلضافة كقولك 

  يف اجلزاء واالستفهام تقول من عندك ومن جاءين أكرمته ) كمن ( وإما عامة فيمن يعقل دون غريه 
يف اجلزاء كقوله على اليد ما أخذت حىت ترد ) ما ( ا مطلقا من غري اختصاص جبنس مثل وإما عامة فيما ال يعقل إم

يف الزمان جزاء ) مىت ( واالستفهام تقول ماذا صنعت وإما ال مطلقا بل خمتصة ببعض أجناس ما ال يعقل مثل 
جئتين أكرمتك وأين كنت يف املكان جزاء واستفهاما تقول مىت جاء القوم ومىت ) حيث ( و ) أين ( واستفهاما و 

  وأينما كنت أكرمتك 
وإذ أتينا على ما أردناه من بيان املقدمة فلنشرع اآلن يف املسأل وهي مخس وعشرون مسألة املسألة األوىل اتفق 

  العلماء على أن العموم من عوارض األلفاظ حقيقة واختلفوا يف عروضه حقيقة للمعاين فنفاه اجلمهور وأثبته األقلون 
حتج املثبتون بقوهلم اإلطالق شائع ذائع يف لسان أهل اللغة بقوهلم عم امللك الناس بالعطاء واإلنعام وعمهم وقد ا

  املطر واخلصب واخلري وعمهم القحط 
  وهذه األمور من املعاين ال من األلفاظ 

  واألصل يف اإلطالق احلقيقة 
ألول أنه لو كان حقيقة يف املعاين الطرد يف كل معىن إذ أجاب النافون بأن اإلطالق يف مثل هذه املعاين جماز لوجهني ا

  هو الزم احلقيقة وهو غري مطرد 
  وهلذا فإنه ال يوصف شيء من اخلاصة 

  الواقعة يف امتداد اإلشارة إليها كزيد وعمرو بكونه عاما ال حقيقة وال جمازا 
  تعددة من جهة واحدة الثاين أن من لوازم العام أن يكون متحدا ومع احتاده متناوال ألمور م

والعطاء واإلنعام اخلاص بكل واحد من الناس غري اخلاص باآلخر وكذلك املطر فإن كل جزء اختص منه جبزء من 
األرض ال وجود له بالنسبة إىل اجلزء اآلخر منها وكذلك الكالم يف اخلصب والقحط فلم يوجد من ذلك ما هو مع 

  كن عاما حقيقة خبالف اللفظ الواحد كلفظ اإلنسان والفرس احتاده يتناول أشياء من جهة واحدة فلم ي
  أجاب املثبتون عن األول 

بأن العموم وإن مل يكن مطردا يف كل معىن فهو غري مطرد يف كل لفظ فإن أمساء األعالم كزيد وعمرو وحنوه ال 
ل عروضه للمعاين حقيقة يتصور عروض العموم هلا ال حقيقة وال جمازا فإن كان عدم اطراده يف املعاين مما يبط



  فكذلك يف األلفاظ وإن كان ذلك ال مينع يف األلفاظ فكذلك يف املعاين ضرورة عدم الفرق 
وعن الوجه الثاين أنه وإن تعذر عروض العموم للمعاين اجلزئية الواقعة يف امتداد اإلشارة إليها حقيقة فليس يف ذلك 

ورة يف األذهان كاملتصور من معىن اإلنسان اجملرد عن األمور ما يدل على امتناع عروضه للمعاين الكلية املتص
املوجبة لتشخيصه وتعيينه فإنه مع احتاده فمطابق ملعناه وطبيعته ملعاين اجلزئيات الداخلة حتته من زيد وعمرو من جهة 

  واحدة كمطابقة اللفظ الواحد العام ملدلوالته 
  بقته مع احتاده للمعاين الداخلة حتته من جهة واحدة وإذا كان عروض العموم للفظ حقيقة إمنا كان ملطا

  فهذا املعىن بعينه متحقق يف املعاين الكلية بالنسبة إىل جزئياهتا فكان العموم من عوارضها حقيقة 

  املسألة الثانية اختلف العلماء يف معىن العموم

  هل له يف اللغة صيغة موضوعة له 

  إىل أن العموم ال صيغة له يف لغة العرب خاصة به تدل عليه أم ال فذهبت املرجئة 
وذهب الشافعي ومجاهري املعتزلة وكثري من الفقهاء إىل أن ما سبق ذكره من الصيغ حقيقة يف العموم جماز فيما عداه 
ومنهم من خالف يف اجلميع املنكر واملعروف واسم اجلنس إذا دخله األلف والالم كما يأيت تعريفه وهو مذهب أيب 

  هاشم 
ب أرباب اخلصوص إىل أن هذه الصيغ حقيقة يف اخلصوص وجماز فيما عداه وقد نقل عن األشعري قوالن وذه

أحدمها القول باالشتراك بني العموم واخلصوص واآلخر الوقف وهو عدم احلكم بشيء مما قيل يف احلقيقة يف العموم 
  حد من القولني مجاعة من األصوليني أو اخلصوص أو االشتراك ووافقه على الوقف القاضي أبو بكر وعلى كل وا

ومن الواقفية من فصل بني اإلخبار والوعد والوعيد واألمر والنهي فقال بالوقف يف اإلخبار والوعد والوعيد دون 
  األمر والنهي 

واملختار إمنا هو صحة االحتجاج هبذه األلفاظ يف اخلصوص لكونه مرادا من اللفظ يقينا سواء أريد به الكل أو 
  ض والوقف فيما زاد على ذلك البع

ومنهاج الكالم فعلى ما عرف يف التوقف يف األمر بني الوجوب والندب فعليك بنقله إىل هاهنا وإمنا يتحقق هذا 
  املقصود بذكر شبه املخالفني واالنفصال عنها 

  ولنبدأ من ذلك بشبه أرباب العموم وهي نصية وإمجاعية ومعنوية 
  ونادى نوح ربه فقال رب إن { تعاىل أما النصية فمنها قول اهللا 

)  ٢( } إنا منجوك وأهلك { متسكا منه بقوله تعاىل )  ٤٥هود )  ١١( } ابين من أهلي وإن وعدك احلق 
وأقره الباري تعاىل على ذلك وأجابه مبا دل على أنه ليس من أهله ولوال أن إضافة األهل إىل نوح )  ٣٣العنكبوت 

  للعموم ملا صح ذلك 
قال ابن )  ٩٨األنبياء )  ٢١( } إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم { أنه ملا نزل قوله تعاىل ومنها 

الزبعرى ألخصمن حممدا مث جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له وقد عبدت املالئكة واملسيح أفتراهم 
ليه و سلم ذلك بل نزل قوله تعاىل غري منكر ومل ينكر عليه النيب صلى اهللا ع) ما ( يدخلون النار واستدل بعموم 

)  ١٠١األنبياء )  ٢١( } إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون { لقوله بل خمصصا له بقوله تعاىل 



وملا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظاملني قال إن { ومنها قوله تعاىل 
)  ٣٢ ٣١العنكبوت )  ٢٩( } يها لوطا قالوا حنن أعلم مبن فيها لننجينه وأهله إال امرأته كانت من الغابرين ف

ووجه االحتجاج بذلك أن إبراهيم فهم من أهل هذه القرية العموم حيث ذكر لوطا واملالئكة أقروه على ذلك 
  جني وأجابوه بتخصيص لوط وأهله باالستثناء واستثناء امرأته من النا

  وذلك كله يدل على العموم 
وأما اإلمجاعية فمنها احتجاج عمر على أيب بكر يف قتال مانعي الزكاة بقوله كيف تقاتلهم وقد قال النيب صلى اهللا 

عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم ومل ينكر عليه 
  حابة احتجاجه بذلك بل عدل أبو بكر أحد من الص

  إىل التعليق باالستثناء وهو قوله صلى اهللا عليه و سلم إال حبقها فدل على أن لفظ اجلمع املعرف للعموم 
يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر { ومنها احتجاج فاطمة على أيب بكر يف توريثها من أبيها فدك والعوايل بقوله تعاىل 

ومل ينكر عليها أحد من الصحابة بل عدل أبو بكر رضي اهللا عنه إىل ما )  ١١النساء )  ٤(  }مثل حظ األنثيني 
رواه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل دليل التخصيص وهو قوله عليه السالم حنن معاشر األنبياء ال نورث ما 

إال على { األختني بقوله تعاىل تركناه صدقة ومنها احتجاج عثمان على علي رضي اهللا عنه يف جواز اجلمع بني 
ومل )  ٢٣النساء )  ٤( } وأن جتمعوا بني األختني { واحتجاج علي بقوله تعاىل )  ٦املؤمنون )  ٣( } أزواجهم 

  ينكر على أحد منهما صحة ما احتج به 
  وإمنا يصح ذلك أن لو كانت األزواج املضافة واألختان على العموم 

الشاعر أال كل شيء ما خال اهللا باطل وكل نعيم ال حمالة زائل قال له كذبت فإن نعيم ومنها أن عثمان ملا مسع قول 
  للعموم ملا كان كذلك ) كل ( أهل اجلنة ال يزول ومل ينكر عليه منكر ولوال أن 

ومنها احتجاج أيب بكر على األنصار بقوله صلى اهللا عليه و سلم األئمة من قريش ووافقه الكل على صحة هذا 
  عاما ملا صح االحتجاج ) االئمة ( جاج من غري نكري ولو مل يكن لفظ االحت

)  ٥( } والسارق والسارقة { )  ٢النور )  ٢٤( } الزانية والزاين { ومنها إمجاع الصحابة على إجراء قوله تعاىل 
وال { )  ٢٧٨قرة الب)  ٢( } وذروا ما بقي من الربا { )  ٣٣اإلسراء )  ١٧( } ومن قتل مظلوما { )  ٣٨املائدة 

وقوله صلى اهللا عليه و )  ٩٥املائدة )  ٥( } وال تقتلوا الصيد وأنتم حرم { )  ٢٩النساء )  ٤( } تقتلوا أنفسكم 
  سلم ال وصية لوارث وال تنكح املرأة 

  على عمتها وال خالتها ومن ألقى سالحه فهو آمن إىل غري ذلك على العموم 
عموم من األمور الظاهرة اجللية واحلاجة مشتدة إىل معرفته يف التخاطب وذلك مما وأما الشبه املعنوية فمنها أن ال

حتيل العادة مع توايل األعصار على أهل اللغة إمهاله وعدم تواضعهم على لفظ يدل عليه مع أنه ال يتقاصر يف دعو 
لترجي والتمين والنداء وغري ذلك احلاجة إىل معرفته عن معرفة الواحد واالثنني وسائر األعداد واخلرب واالستخبار وا

من املعاين اليت وضعت هلا األمساء ورمبا وضعوا لكثري من املسميات ألفاظا مترادفة مع االستغناء عنها ومنها ما خيص 
  كل واحد واحد من األلفاظ املذكورة من قبل 

صوص أو العموم أو مشتركة االستفهامية كقول القائل من جاءك فال خيلو إما أن تكون حقيقة يف اخل) من ( أما 
بينهما أو موقوفة أو ليست موضوعة ألحد األمرين ال حقيقة وال جتوزا واألول حمال وإال ملا حسن أن جياب جبملة 



العقالء لكونه جوابا عن غري ما سأل عنه وال جائز أن تكون مشتركة أو موقوفة وإال ملا حسن اجلواب بشيء إال 
ئل وليس كذلك وال جائز أن يقال باألخري لالتفاق على إبطاله فلم يبق إال أن تكون بعد االستفهام عن مراد املسا

  حقيقة يف العموم 
وأما الشرطية وهي عندما إذا قال السيد لعبده من دخل داري فأكرمه فإنه إذا أكرم كل داخل ال حيسن من السيد 

  يخه يف العرف االعتراض عليه ولو أخل بإكرام بعض الداخلني فإنه حيسن لومه وتوب
وأيضا فإنه حيسن االستثناء من ذلك بقوله إال أن يكون فاسقا واالستثناء خيرج من الكالم ما لواله لكان داخال فيه 

  للعموم ملا صح ذلك ) من ( ولوال أن 
وعلى هذا يكون الكالم يف مجيع احلروف املستعملة للشرط واالستفهام مثل ما وأي ومىت وأين وكم وكيف وحنوه 

  مؤكداهتا مثل كل ومجيع فإهنا للعموم و
  وبيانه من وجوه 

األول أنه إذا قال القائل لعبده أكرم كل من رأيته فإنه يسقط عنه اللوم بإكرام كل واحد وال يسقط بتقدير إخالله 
  بإكرام البعض وأنه حيسن االستثناء بقوله إال الفساق وذلك دليل العموم كما سبق 

  كل من يف البلد فإنه يعد كاذبا بتقدير عدم رؤيته لبعضهم  الثاين أنه لو قال رأيت
  الثالث أنه إذا قال القائل كل الناس علماء كذبه قول القائل كل الناس ليسوا علماء 

  للعموم ملا كان كل واحد مكذبا لآلخر جلواز أن يتناول كل واحد غري ما تناوله اآلخر ) كل ( ولو مل يكن اسم 
ولو كان كل غري مفيد للعموم ملا حتقق الفرق لكونه مساويا يف ) بعض ( و ) كل ( فرقة بني الرابع أنا ندرك الت

  اإلفادة للبعض 
اخلامس أنه لو كان قول القائل كل الناس يفيد العموم ولكنه يعرب عنه تارة عن البعض وتارة عن العموم حقيقة 

  تأكيدا له كما لو قال رأيت عينا باصرة  لكان قول القائل كلهم بيانا ألحد األمرين فيما دخل عليه ال
وأما اجلمع املعرف فهو للعموم لوجهني األول أن كثرة اجلمع املعرف تزيد على كثرة اجلمع املنكر وهلذا يقال رجال 
من الرجال وال عكس وعند ذلك فاجلمع املعرف إما أن يكون مفيدا لالستغراق أو للعدد غري مستغرق ال جائز أن 

   ألن ما من عدد يفرض من ذلك إال ويصح نسبته إىل املعرفة بأنه منه واألول هو املطلوب يقال بالثاين
الثاين أنه يصح تأكيده مبا هو مفيد لالستغراق والتأكيد إمنا يفيد تقوية املؤكد ال أمرا جديدا فلو مل يكن املؤكد يفيد 

  ممتنع  االستغراق ملا كان املؤكد مفيدا له أو كان مفيدا ألمر جديد وهو
  وأما النكرة املنفية كقوله ال رجل يف الدار أو يف سياق النفي 

كقوله ما يف الدار من رجل فإن القائل لذلك يعد كاذبا بتقدير رؤيته لرجل ما وأنه حيسن االستثناء بقوله إال زيد 
تكذيبا ملن } موسى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به { وأنه يصح تكذيبه بأنك رأيت رجال كما ورد قوله تعاىل 

قال ما أنزل اهللا على بشر من شيء وكل ذلك يدل على كوهنا للعموم وألهنا لو مل تكن للعموم ملا كان قولنا ال إله 
  إال اهللا توحيدا لعدم داللته على نفي كل إله سوى اهللا تعاىل 

ق يف الكل وأنه جيوز ملن مسعه أن وأما اإلضافة كقوله أعتقت عبيدي وإمائي فإنه يدل على العموم بدليل لزوم العت
يزوج من أي العبيد شاء وأن يتزوج من اإلماء من شاء دون رضى الورثة وكذلك لو قال العبيد الذين هم يف يدي 

  لفالن صح اإلقرار بالنسبة إىل اجلميع ولوال أن ذلك للعموم ملا كان كذلك 



ربعة أوجه األول أنه إذا قال القائل رأيت إنسانا أفاد وأما اجلنس إذا دخله األلف والالم وال عهد فإنه للعموم أل
رؤية واحد معني فإذا دخلت عليه األلف والالم فلو مل تكن األلف والالم مفيدة لالستغراق لكانت معطلة لتعذر 

  محلها على تعريف اجلنس لكونه معلوما دوهنا وهو ممتنع 
املعرف للعموم فكذلك املنعوت به وذلك يف قوهلم أهلك  الثاين أنه يصح نعته باجلمع املعرف وقد ثبت أن اجلمع

إن اإلنسان لفي خسر إال الذين { الناس الدينار الصفر والدرهم البيض وأنه يصح االستثناء منه كما يف قوله تعاىل 
  وهو دليل العموم } آمنوا 

واجلمع تفيد العموم وقائل بالنفي  الثالث أن القائل قائالن قائل يقول إن األلف والالم الداخلة على االسم املفرد
  مطلقا 

  وقد ثبت أهنا مفيدة للعموم يف اجلمع فالتفرقة تكون قوال بتفصيل مل يقل به قائل 
الرابع أنه إذا كانت األلف والالم لتعريف املعهود عائدة إىل مجيعه لعدم أولوية عودها إىل البعض منه دون البعض 

  فكذلك إذا كانت لتعريف اجلنس 

  اجلمع املنكر فيدل على أنه للعموم ثالثة أوجه  وأما
األول أن قول القائل رجال يطلق على كل مجع على احلقيقة حىت اجلمع املستغرق فإذا محل االستغراق كان محال له 

  على مجيع حقائقه فكان أوىل 
يث مل يعينه دل على أنه الثاين أنه لو أراد املتكلم بلفظ اجلمع املنكر البعض لعينه وإال كان مراده مبهما فح

  لالستغراق 
  الثالث أنه يصح دخول االستثناء عليه بكل واحد واحد من آحاد اجلنس فكان للعموم 

ومن شبههم أن العرب فرقت بني تأكيد العموم واخلصوص يف أصل الوضع فقالوا يف اخلصوص رأيت زيدا عينه 
وم رأيت الرجال كلهم أمجعني وال يقولون رأيت الرجال نفسه وال يقولون رأيت زيدا كلهم أمجعني وقالوا يف العم

  عينه نفسه واختالف التأكيد يدل على اختالف املؤكد ألن التأكيد مطابق للمؤكد 
ومنها أهنم قالوا وقع اإلمجاع على أن الباري تعاىل قد كلفنا أحكاما تعم مجيع املكلفني فلو مل يكن للعموم صيغة 

  عدم ما يدل عليه أو كان التكليف به تكليفا مبا ال يطاق وهو حمال تفيده ملا وقع التكليف به ل
وأما شبه أرباب اخلصوص فأوهلا أن تناول اللفظ للخصوص متيقن وتناوله للعموم حمتمل فجعله حقيقة يف املتيقن 

  أوىل 
لصناع وكل وثانيها أن أكثر استعمال هذه الصيغ يف اخلصوص دون العموم ومنه يقال مجع السلطان التجار وا

  صاحب حرفة وأنفقت درامهي وصرمت خنيلي وحنوه فكان جعلها حقيقة فيما استعماهلا فيه أغلب أوىل 
وثالثها أنه إذا قال السيد لعبده أكرم الرجال ومن دخل داري فأعطه درمها ومىت جاءك فقري فتصدق عليه ومىت 

  إرادة البعض وحيسن االستفسار عما وراء  جاء زيد فأكرمه وأين كان وحيث حل فإنه ال حيسن االستفسار عن

  ذلك فكان جعل هذه الصيغ حقيقة فيما ال حيسن االستفسار عنه دون ما حيسن 
ورابعها أنه لو كان قول القائل رأيت الرجال للعموم لكان إذا أريد به اخلصوص كان املخرب كاذبا كما لو قال 

  خصوص وأريد به العموم رأيت عشرين ومل ير غري عشرة خبالف ما إذا كانت لل
  وخامسها لو كانت للعموم لكان تأكيدها غري مفيد لغري ما أفادته فكان عبثا وكان االستثناء منها نقضا 



أهنا لو كانت للعموم ملا مجعت ألن اجلمع ال بد وأن يفيد ما ال يفيده اجملموع وليس بعد ) وخيص من ( وسادسها 
مجعت يف باب حكاية النكرات عند االستفهام فإنه إذا قال القائل جاءين  العموم واالستغراق كثرة فال جيمع وقد

  رجال قلت منون يف حالة الوقف دون الوصل ومنه قول الشاعر أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا اجلن 
  قلت عموا ظالما فقد قال سيبويه أنه شاذ غري معمول به 

والصيغ قد تطلق للعموم تارة وللخصوص تارة واألصل يف  وأما شبه أرباب االشتراك فأوهلا أن هذه األلفاظ
اإلطالق احلقيقة وحقيقة اخلصوص غري حقيقة العموم فكان اللفظ املتحد الدال عليهما حقيقة مشتركا كلفظ العني 

  والقرء وحنوه 
تفهام عن وثانيها أنه حيسن عند إطالق هذه الصيغ االستفهام من مطلقها أنك أردت البعض أو الكل وحسن االس

  كل واحد منهما دليل االشتراك فإنه لو كان حقيقة يف أحد األمرين دون اآلخر ملا حسن االستفهام عن جهة احلقيقة 
وأما شبه من قال بالتعميم يف األوامر والنواهي دون األخبار فهو أن اإلمجاع منعقد على التكاليف بأوامر عامة 

  كن األمر والنهي للعموم ملا كان التكليف عاما أو كان تكليفا مبا ال جلميع املكلفني وبنواه عامة هلم فلو مل ي

  يطاق وهو حمال 
وكم { وهذا خبالف اإلخبار فإنه ليس بتكليف وألن اخلرب جيوز وروده باجملهول وال بيان له أصال كقوله تعاىل 

خبالف األمر فإنه )  ٣٨قان الفر)  ٢٥( } وقرونا بني ذلك كثري { )  ٧٤مرمي )  ١٩( } أهلكنا قبلهم من قرن 
( } أقيموا الصالة وآتوا الزكاة { وقوله )  ١٤١األنعام )  ٦( } وآتوا حقه يوم حصاده { وإن ورد باجململ كقوله 

  فإنه ال خيلو عن بيان متقدم أو متأخر أو مقارن )  ٤٣البقرة )  ٢
األمر للوجوب أو الندب فعليك بنقله إىل  واجلواب من جهة اإلمجال عن مجلة هذه الشبه ما أسلفناه يف مسألة أن

  هاهنا 
وأما من جهة التفصيل أما ما ذكره أرباب العموم من اآليات أما قصة نوح فال حجة فيها وذلك ألن إضافة األهل 

قد تطلق تارة للعموم وتارة للخصوص كما يف قوهلم مجع السلطان أهل البلد وإن كان مل جيمع النساء والصبيان 
  واملرضى 

  وعند ذلك فليس القول حبمل ذلك على اخلصوص بقرينة أوىل من القول حبمله على العموم بقرينة 
  وحنن ال ننكر صحة احلمل على العموم بالقرينة وإمنا اخلالف يف كونه حقيقة أم ال 

يس عامة فيمن يعقل ول) ما ( وأما قصة ابن الزبعرى فال حجة فيها أيضا ألن سؤاله وقع فاسدا حيث ظن أن 
  كذلك 

ملا ال يعقل وهي ) ما ( وهلذا قال له النيب صلى اهللا عليه و سلم منكرا عليه ما أجهلك بلغة قومك أما علمت أن 
 ٩١( } والسماء وما بناها واألرض وما طحاها ونفس وما سواها { وإن أطلقت على من يعقل كما يف قوله تعاىل 

  فليس حقيقة بل جمازا )  ٧ ٥الشمس ) 
ملا ال يعقل وملا فيه من موافقة ) ما ( ل بذلك مجعا بينه وبني قوله صلى اهللا عليه و سلم أما علمت أن وجيب القو

  املنقول عن أهل اللغة يف ذلك 
  وأما قصة إبراهيم فجواهبا مبا سبق يف قصة نوح 

وجبة هلا يف األموال وأما االحتجاج بقصة عمر مع أيب بكر فال حجة فيها أيضا ألنه إمنا فهم العصمة من العلة امل
  والدماء وهي قول ال إله إال اهللا فإهنا مناسبة لذلك واحلكم مرتب عليها يف كالم النيب صلى اهللا عليه 



  وسلم فكان ذلك إمياء إليها بالتعليل 
  أما أن يكون ذلك مأخوذا من عموم دمائهم وأمواهلم فال 
  ملقتضي للتعميم ال لغريه ومعارضة أيب بكر إمنا كانت ملا فهمه عمر من التعليل ا

النساء )  ٤( } يوصيكم اهللا يف أوالدكم { وأما قصة فاطمة مع أيب بكر فالكالم يف اعتقاد العموم يف قوله تعاىل 
ما سبق يف قصة نوح وهو اجلواب أيضا عن احتجاج عثمان على جواز اجلمع بني األختني مث قد أمكن أن )  ١١

  ملوجبة لرفع احلرج وهي الزوجية ال إىل عموم اللفظ يضاف ذلك إىل ما فهم من العلة ا
مل يكن لعموم اللفظ بل مبا أومى إليه )  ٢٣النساء )  ٤( } وأن جتمعوا بني األختني { وكذلك احتجاج علي بقوله 

ة على اللفظ من العلة املانعة من اجلمع وهي األخوة فإهنا مناسبة لذلك دفعا لإلضرار الواقع بني األختني من املزامح
  الزوج الواحد وإمنا يصح االحتجاج باللفظ مبجرده إن لو كان للعموم وهو حمل النزاع 

وإن صح االحتجاج يف هذه الصور بنفس اللفظ فال ميتنع أن يكون ذلك مبا اقترن به من قرينة العلة الرافعة للحرج 
  يف احتجاج عثمان والعلة املانعة من اجلمع يف احتجاج علي رضي اهللا عنه 

وأما تكذيب عثمان للشاعر يف قوله وكل نعيم ال حمالة زائل فإمنا كان ملا فهمه من قرينة حال الشاعر الدالة على 
  قصد تعظيم الرب ببقائه وبطالن كل ما سواه 

  فال ) كل ( أما أن يكون ذلك مستفادا من ذلك مستفادا من جمرد قوله 
م األئمة من قريش إمنا فهم منه التعميم ملا ظهر له من قصد النيب وأما استدالل أيب بكر بقوله صلى اهللا عليه و سل

صلى اهللا عليه و سلم لتعظيم قريش وميزهتم على غريهم من القبائل فلو مل يكن ذلك يدل على اخلصوص فيهم 
  واالستغراق ملا حصلت هذه الفائدة 

ميم يف كل سارق وزان وغري ذلك فإمنا وأما إمجاع الصحابة على إجراء ما ذكروه من اآليات واألخبار على التع
  كان ذلك بناء على ما اقترن هبا من العلل املومى إليها املوجبة للتعميم وهي السرقة والزىن وقتل الظامل إىل غري ذلك 

  أما أن يكون اعتقاد تعميم تلك األحكام مستندا إىل عموم تلك األلفاظ فال 
جلواب عنها أنا وإن سلمنا أن العموم ظاهر وأن احلاجة داعية إىل وضع وأما ما ذكر من الشبهة األوىل املعنوية فا

  لفظ يدل عليه ولكن ال نسلم إحالة اإلخالل به على الواضعني 
وهلذا قد أخلوا باأللفاظ الدالة على كثري من املعاين الظاهرة اليت تدعو احلاجة إىل تعريفها بوضع اللفظ عليها وذلك 

  سك والعود وغري ذلك من أنواع الروائح والطعوم اخلاصة مبحاهلا كالفعل احلايل ورائحة امل
فإن قيل ال نسلم أهنم أخلوا بشيء من ذلك فإهنم يقولون رائحة املسك ورائحة العود وطعم العسل وطعم السكر 

  إىل غري ذلك 
)  ٨٥( } ذو العرش {  واإلضافة من مجلة األوضاع املعرفة وهلذا فإن الباري تعاىل قد عرف نفسه باإلضافة يف قوله

  إىل غري ذلك )  ٣غافر )  ٤٠( } ذو الطول { )  ١٥الربوج 
قلنا وعلى هذا ال نسلم أن العرب أخلت مبا يعرف العموم فإن األمساء اجملازية واملشتركة أيضا من األمساء املعرفة 

  كما سيأيت بيانه 
ألمر عن كوهنا حقيقة يف العموم دون غريه أو جمازا وما وقع فيه اخلالف من ألفاظ العموم فهي غري خارجة يف نفس ا

  فيه وحقيقة فيه ويف غريه فتكون مشتركة 
وعلى كل تقدير فما خال العموم يف وضعهم عن معرف وال خالف يف ذلك وإمنا اخلالف يف جهة داللته عليه هل 



  التعريف هي حقيقة أو جماز وخفاء جهة الداللة والوقوف يف تعيينها ال يبطل أصل الوضع و
  إذا كانت استفهامية ال ختلو عن األقسام املذكورة يف نفس األمر مسلم ) من ( وأما الشبهة الثانية وقوهلم إن 

  ولكن مل قالوا بوجوب تعيني بعضها مع عدم الدليل القاطع على ذلك 

  قوهلم لو كانت للخصوص ملا حسن اجلواب بكل العقالء 
اب بالبعض اخلاص ملا قرروه وليس أحد األمرين أوىل من اآلخر كيف وإن قلنا ولو كانت للعموم ملا حسن اجلو

اجلواب بالكل بتقدير أن يكون للخصوص يكون جوابا عن املسؤول عنه وزيادة واجلواب باخلصوص بتقدير أن 
  يكون للعموم ال يكون جوابا عن املسؤول عنه 

  ولذلك كان اجلواب بالكل مستحسنا 
  تركة قوهلم ألنه ال حيسن اجلواب إال بعد االستفهام مث ما املانع أن تكون مش

قلنا إذا كانت مشتركة وهي استفهامية فاالستفهام إمنا هو عن مدلوهلا ومدلوهلا عند االستفهام إمنا هو أحد املدلولني 
  ال بعينه فإذا أجاب بأحد األمرين فقد أجاب عما سئل عنه فال حاجة باملسؤول إىل االستفهام 

  لشرطية إن املفهوم من قول السيد لعبده من دخل داري فأكرمه العموم ملا قرروه قوهلم يف ا
قلنا ليس ذلك مفهوما من نفس اللفظ بل من قرينة إكرام الزائر حىت أنا لو قدرنا أنه ال قرينة أصال وال حتقق ملا 

أو ظهور دليل يدل عليه بناء  سوى اللفظ املذكور فإنا ال نسلم فهم العموم منه وال جواز التعميم دون االستفهام
  على قولنا بالوقف 

ويدل على ذلك أنه حيسن االستفهام من العبد ولو كان على أي صفة قدر وحسن ذلك يدل على الترديد ولوال 
  الترديد ملا حسن االستفهام 

منه فإن االستثناء قوهلم إنه حيسن االستثناء منه مسلم ولكن ال نسلم أنه ال بد من دخول ما استثين حتت املستثىن 
  من غري اجلنس صحيح وإن مل يكن املستثىن داخال حتت املستثىن منه وال له عليه داللة 

والظن هاهنا غري )  ١٥٧النساء )  ٤( } ما هلم به من علم إال اتباع الظن { ويدل على صحة ذلك قوله تعاىل 
  داخل حتت لفظ العلم وقول الشاعر 

يت جوابا وما بالربع من أحد إال أواري أليا ما أبينها والنؤي كاحلوض باملظلومة وقفت فيها أصيالال أسائلها ع
  اجللد فإن قيل حنن إمنا ندعي ذلك فيما كان من اجلنس ال يف غريه 

قلنا وإذا كان من اجلنس فاالستثناء يدل على وجوب دخول ما استثين حتت املستثىن منه أو على صالحيته للدخول 
  والثاين مسلم حتته األول ممنوع 

ويدل على ذلك صحة استثناء كل واحد من آحاد اجلنس من مجوع القلة وهي ما يتناول العشرة فما دوهنا وهي 
أفعل حنو أفلس وأفعال حنو أصنام وأفعلة حنو أرغفة وفعلة حنو صبية مع أن آحاد اجلنس غري واجبة الدخول حتت 

  تدخله األلف والالم فإنه من مجوع القلة بنص سيبويه  املستثىن منه واالستثناء من مجع السالمة إذا مل
فإن قيل حنن إمنا ندعي ذلك فيما يصح استثناء العدد الكثري والقليل منه واستثناء العدد الكثري وهو ما زاد على 

  العشرة ال يصح من مجع القلة 
  قلنا فيلزم عليه استثناء ما ال يصح من مجع القلة 

ما زاد على العشرة من اجلمع املنكر فإنه يصح وإن كان كل واحد من املستثنيات غري قلنا فيلزم عليه استثناء 



  واجب الدخول حتت اجلمع املنكر بل ممكن الدخول 
فإن قيل لو صح االستثناء إلخراج ما يصح دخوله ال ما جيب دخوله لصح أن يقول القائل رأيت رجال إال زيدا 

  يح لصالحية دخوله حتت لفظ رجل وهو غري صح
  وأيضا فإن االستثناء يدخل يف األعداد كقول القائل له علي عشرة دراهم إال درمها وهو واجب الدخول 

  وأيضا فإن أهل اللغة قالوا بأن االستثناء إخراج جزء من كل واجلزء واجب الدخول يف كله 
الرؤية عليه وإن مل يكن معينا  قلنا أما األول فألن قوله رأيت رجال ال يكون إال معينا يف نفس األمر ضرورة وقوع

  عند املستمع واملعني ال يصح االستثناء منه إمجاعا 

وأما الثاين فبعيد عن التحقيق من حيث إن وجوب دخول الواحد يف العشرة ال مينع من صحة دخوله فيها مبعىن أنه 
االستثناء لوجوب الدخول بل ال ميتنع دخوله فيها وما ليس مبمتنع أعم من الواجب وعند ذلك فال يلزم أن يكون 

  لصحة الدخول وهو اجلواب عن الوجه الثالث أيضا 
كيف وإن استثناء واجب الدخول ال مينع من استثناء ممكن الدخول وعلى ما قررناه يف إبطال االستدالل على عموم 

  ) مجيع (  و) كل ( استفهامية وجزائية يكون بعينه جوابا عما ذكروه من الوجه األول يف عموم ) من ( 
قوهلم يف الوجه الثاين إنه لو قال رأيت كل من يف البلد يعد كاذبا بتقدير عدم رؤية بعضهم ال نسلم لزوم ذلك 

  مطلقا 
فإنه لو قال القائل مجع السلطان كل التجار وكل الصناع وجاء كل العسكر فإنه ال يعد يف العرف كاذبا بتقدير 

  ختلف آحاد الناس 
  ائع وليس حوالة ذلك على القرينة أوىل من حوالة صورة التكذيب على القرينة والعرف بذلك شائع ذ

قوهلم يف الوجه الثالث إن قول القائل كل الناس علماء يكذبه قول اآلخر كل الناس ليس علماء ليس كذلك مطلقا 
  فإنه لو فسر كالمه بالغالب عنده كان تفسريه صحيحا مقبوال 

  فال تكاذب  ومهما أمكن محل كالمه على ذلك
نعم إمنا يصح التكاذب بتقدير ظهور الدليل الدال على إرادة الكل حبيث ال يشذ منهم واحد وذلك مما ال ينكر 

  وإمنا النزاع يف اقتضاء اللفظ لذلك مبطلقه 
مسلم لكن من جهة أن بعضا ال يصلح لالستغراق ) كل ( و ) بعض ( قوهلم يف الوجه الرابع إنا ندرك التفرقة بني 

  يف العموم ) كل ( وكال صاحل له وملا دونه وال يلزم من ذلك ظهور 
  بيانا ال تأكيدا ) كلهم ( قوهلم يف الوجه اخلامس إنه يلزم أن يكون قوله 

  قلنا وإن بني به مراده من لفظه ال خيرجه ذلك عن كونه تأكيدا ملا أراده من العموم فإن لفظه صاحل له 
ة اجلمع املعرف تزيد على كثرة املنكر قلنا مىت إذا أريد به االستغراق أو إذا مل يرد به قوهلم يف اجلمع املعرف إن كثر

ذلك األول مسلم والثاين ممنوع وال يلزم من كونه صاحلا لالستغراق أن يكون متعينا له بل غايته أنه إذا قال رأيت 
  رجاال من الرجال كان ذلك قرينة صارفة للجمع املعرف إىل االستغراق 

هلم إنه يصح تأكيده مبا يفيد االستغراق قلنا ذلك يستدعي كون املؤكد صاحلا للعموم والداللة على العموم عند قو
  التأكيد وال يدل على كونه بوضعه للعموم 

قوهلم يف تعميم النكرة املنفية لو قال ال رجل يف الدار فإنه يعد كاذبا بتقدير رؤيته لرجل ما قلنا إمنا عد كاذبا بذلك 



ن قوله ال رجل يف الدار إمنا ينفي حقيقة رجل يف الدار فإذا وجد رجل يف الدار كان كاذبا وال يلزم من ذلك أل
  العموم يف طرف النفي إذ هو نفي ما ليس بعام 

  قوهلم إنه حيسن االستثناء سبق جوابه 
  قوهلم إنه يصح تكذيبه بأنك رأيت رجال قلنا سبق جوابه أيضا 

وم ملا كان قول القائل ال إله إال اهللا توحيدا قلنا وإن مل يكن حقيقة يف العموم فال ميتنع إرادة قوهلم لو مل يكن للعم
  العموم هبا 

وعلى هذا فمهما مل يرد املتكلم هبا العموم فال يكون قوله توحيدا وإن أراد ذلك كان توحيدا لكن ال يكون العموم 
  على إرادة التوحيد وعلى هذا يكون احلكم أيضا فيما إذا قال  من مقتضيات اللفظ بل من قرينة حال املتكم الدالة

  ما يف الدار من رجل وقول أهل األدب إهنا للعموم ميكن محله على عموم الصالحية دون الوجوب 
  قوهلم يف اإلضافة إذا قال أعتقت عبيدي وإمائي مث مات جاز ملن مسعه أن يزوج من شاء من العبيد دون رضى الورثة 

و قال أنفقت درامهي وصرمت خنيلي وضرب عبيدي فإنه ال يعد كاذبا بتقدير عدم إنفاق بعض درامهه وعدم قلنا ول
صرم بعض خنيله وعدم ضرب بعض عبيده ولو كان ذلك للعموم لكان كاذبا وليس صرف ذلك إىل القرينة أوىل 

  ن من صرف ما ذكروه إىل القرينة وهو اجلواب عن قوله العبيد الذين يف يدي لفال
  وما ذكروه يف الداللة على تعميم اسم اجلنس إذا دخله األلف والالم 

أما الوجه األول منه قوهلم إنه ال بد لأللف والالم من فائدة قلنا ميكن أن تكون فائدهتا تعريف املعهود وإن مل يكن مث 
  معهود فالتردد بني العموم واخلصوص على السوية خبالف ما قبل دخوهلا 

  الثاين فقد قيل إنه من النقل الشاذ الذي ال اعتماد عليه وهو مع ذلك جماز وأما الوجه 
وهلذا فإنه مل يطرد يف كل اسم فرد فإنه ال يقال جاءين الرجل العلماء والرجل املسلمون مث وإن إمكن نعته باجلمع 

  انري ومجلة الدراهم فإمنا كان كذلك ألن املراد من قوهلم إمنا هو جنس الدينار وجنس الدرهم ال مجلة الدن
وحيث كان اهلالك جبنس الدينار والدرهم ألمر متحقق يف كل واحد من ذلك اجلنس جاز نعته باجلمع نظرا إىل 

  اقتضاء املعىن للجمع ال نظرا إىل اقتضاء لفظ الدينار 
  وأما االستثناء يف اآلية فهو جماز 

  لماء وعلى هذا النحو وهلذا مل يطرد فإنه ال حيسن أن يقال رأيت الرجل إال الع
يف قولك من دخل ) من ( كما يف ) مجيع ( و ) بكل ( مث لو كان ذلك صاحلا لالستغراق ألمكن مع احتاده أن يؤكد 

داري أكرمته وهو غري جائز فإنه ال حيسن أن يقال جاءين الرجل كلهم أمجعون وميكن أن يقال إن مثل هذا قياس يف 
  اللغة وهو غري جائز 

  الثالث فدفعه مبنع احلصر فيما قيل بل القائل ثالثة والثالث هو القائل بالتفصيل  وأما الوجه
  وأما الوجه الرابع فحاصله يرجع إىل القياس يف اللغة وقد أبطلناه 

وأما ما ذكروه يف تعميم اجلمع املنكر أما الوجه األول منه فعنه جوابان األول أن قول القائل رجال حقيقة يف كل 
  وصه ممنوع وإن أراد به أنه حقيقة يف اجلمع املشترك بني مجيع األعداد فمسلم عدد على خص

  ولكن ال يلزم من ذلك أن يكون داال على ما هو األخص ال حقيقة وال جمازا 
  وعلى هذا فقد بطل القول بإنا إذا محلناه على االستغراق كان محال له على مجيع حقائقه ضرورة احتاد مدلوله 



منا أنه حقيقة يف كل عدد خبصوصه غري أنه ليس محله على االستغراق مع احتمال عدم اإلرادة أوىل الثاين وإن سل
  من محله على األقل مع كونه مستيقنا 

  وأما الوجه الثاين فإمنا يلزم املتكلم به بيان إرادة البعض عينا أن لو كان اللفظ موضوعا له 
  وأما إذا كان موضوعا لبعض مطلق فال 

ستثناء فقد عرف جوابه كيف وإن أهل اللغة اتفقوا على تسميته نكرة ولو كان لالستغراق لكان معروفا وأما اال
  كله فال يكون منكرا خمتلطا بغريه 

تأكيدا للعموم ) كلهم أمجعون ( قوهلم إن العرب فرقت بني تأكيد الواحد والعموم مبا ذكروه إمنا يصح إن لو كان 
  الذي جيوز أن يراد به العموم وغري العموم وليس كذلك بل هو تأكيد للفظ 

  قوهلم لو مل يكن للعموم صيغة تدل عليه لكان التكليف باألمور العامة تكليفا مبا ال يطاق 

قلنا إمنا يكون كذلك إن لو مل يكن مث ما يدل على التعميم وليس كذلك وال يلزم من عدم صيغة تدل عليه بوضعها 
  وجود صيغة تدل عليه مع القرينة  دون قرينة التكليف باحملال مع

وأما شبه أرباب اخلصوص قوهلم يف الشبهة األوىل أن اخلصوص متيقن قلنا ذلك ال يدل على كونه جمازا يف الزيادة 
  فإن الثالثة مستيقنة يف العشرة وال يدل على كونه لفظ العشرة 

  حقيقة يف الثالثة جمازا يف الزيادة 
لعشرة على الثالثة أيضا مستيقنة قيل ليس كذلك وإال ملا صح استثناؤها بقوله علي فإن قيل إال أن الزيادة يف ا

عشرة إال ثالثة كيف وإن ما ذكروه من الترجيح معارض مبا يدل على كونه حقيقة يف العموم وذلك ألنه من 
يكون مراده احملتمل أن يكون مراد املتكلم العموم فلو محل لفظه على اخلصوص مل حيصل مراده وبتقدير أن 

اخلصوص ال ميتنع حصول مقصوده منه بتقدير احلمل على العموم بل املقصود حاصل وزيادة وليس أحد األمرين 
  أوىل من اآلخر 

قوهلم يف الشبهة الثانية إن أكثر استعمال هذه الصيغ يف اخلصوص ال نسلم ذلك وإن سلم إال أن ذلك ال يدل على 
ازا يف العموم ويدل عليه أن استعمال لفظ الغائط والعذرة غالب يف كون هذه الصيغ حقيقة يف اخلصوص وجم

  اخلارج املستقذر من اإلنسان وإن كان جمازا فيه وحقيقة يف املوضع املطمئن من األرض وفناء الدار 
  وكذلك لفظ الشجاع حقيقة يف احلية املخصوصة وإن كان غالب االستعمال يف الرجل املقدام 

  ه ال حيسن االستفهام عن إرادة البعض خبالف العموم قوهلم يف الثالثة إن
قلنا حسن االستفهام عن إرادة العموم ال خيرج الصيغة عن كوهنا حقيقة يف العموم ودليل ذلك أنه لو قال القائل 

  دخل السلطان البلد ولقيت حبرا 

وهل أردت باجلبل اجلبل وناطحت جبال ورأيت محارا فإنه حيسن استفهامه هل أردت بالسلطان نفسه أو عسكره 
احلقيقي أو الرجل العظيم وهل أردت باحلمار احلمار احلقيقي أو البليد وأردت بالبحر البحر احلقيقي أو رجال كرميا 

  وعدم حسن االستفهام عن البعض لتيقنه ال يوجب كون الصيغة حقيقية فيه بدليل الثالثة من العشرة 
جال للعموم لكان كاذبا بتقدير إرادة اخلصوص قلنا إمنا يكون كاذبا مع كون قوهلم يف الرابعة لو كان قوله رأيت الر

لفظه حقيقة يف العموم إن لو مل يكن لفظه صاحلا إلرادة البعض جتوزا وهلذا فإنه لو قال رأيت أسدا ومحارا أو حبرا 
حقيقة يف غريه وهذا خبالف ما وكان قد رأى إنسانا شجاعا وإنسانا بليدا وإنسانا كرميا مل يكن كاذبا وإن كان لفظه 



  إذا قال رأيت عشرة رجال ومل يكن رأى غري مخسة فإن لفظ العشرة مما ال يصلح للخمسة ال حقيقة وال جتوزا 
قوهلم يف اخلامسة إنه لو كانت هذه الصيغ للعموم لكان تأكيدها عبثا ليس كذلك فإنه يكون أبعد عن جمازفة املتكلم 

  غلب على الظن وأبعد عن قبول التخصيص وأ
{ كيف وإنه يلزم على ما ذكروه صحة تأكيد اخلاص بقوهلم جاء زيد عينه نفسه وتأكيد عقود األعداد كقوله تعاىل 

  وما هو اجلواب هاهنا عن التأكيد يكون جوابا يف العموم )  ١٩٦البقرة )  ٢( } تلك عشرة كاملة 
من األعداد املقيدة كقوله له علي عشرة إال مخسة فإنه صحيح قوهلم وكان االستثناء منها نقضا يلزم عليه االستثناء 

  باالتفاق مع أن لفظ العشرة صريح فيها وجوابه يف األعداد جوابه يف العموم 
لو كانت للعموم ملا مجعت قلنا قد قيل إن ذلك ليس جبمع وإمنا هو احلاق زيادة الواو ) من ( قوهلم يف السادسة إن 

  وإشباع 

حالة الوصل وإمنا جتمع عندما ) من ( أن يكون مجعا فقد قال سيبويه إنه ال عمل عليه ملا فيه من مجع احلركة وبتقدير 
  إذا حكى هبا اجلمع املنكر حالة الوقف 

  وإذا ذاك فال تكون العموم 
يف  وأما شبه أرباب االشتراك قوهلم يف الشبهة األوىل إن هذه الصيغ قد تطلق تارة للعموم وتارة للخصوص واألصل

  اإلطالق احلقيقة 
قلنا األصل يف اإلطالق احلقيقة بصفة االشتراك أو ال بصفة االشتراك األول ممنوع والثاين مسلم وذلك ألنه إذا كان 

مشتركا افتقر يف فهم كل واحد من مدلوالته إىل قرينة تعينه ضرورة تساوي نسبة اللفظ فيه إىل الكل والقرينة قد 
  تظهر وقد ختفى 
إىل اإلخالل مبقصود الوضع وهو التفاهم وهذا خبالف ما إذا كان اللفظ حقيقة يف مدلول واحد فإنه  وذلك يفضي

  حيمل عليه عند إطالقه من غري افتقار إىل قرينة خملة بالفهم 
  قوهلم يف الثانية إنه حيسن االستفهام 

ول كما لو قال القائل خاصمت قلنا ذلك ال يدل على كون اللفظ مشتركا فإنه حيسن مع كون اللفظ متحد املدل
السلطان فيقال أخاصمته مع كون اللفظ حقيقة يف شيء وجمازا يف غريه كما سبق متثيله من قول القائل صدمت 
جبال ورأيت حبرا ولقيت محارا فإنه حيسن استفهامه أنك أردت بذلك املدلوالت احلقيقية أو اجملازية من الرجل 

  العظيم والكرمي والبليد 
ائدة زيادة األمن من اجملازفة يف الكالم وزيادة غلبة الظن وتأكده مبا اللفظ ظاهر فيه وللمبالغة يف دفع وذلك لف

  املعارض كما سبق يف التأكيد 
وأما طريق الرد على من فرق من الواقفية بني األوامر واألخبار فهو أن كل ما يذكرونه يف الداللة على وجوب 

  طرد يف األوامر التوقف يف األخبار فهو بعينه م
  قوهلم أوال إن األمر تكليف 

احلديد )  ٥٧( } اهللا خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم { قلنا ومن األخبار العامة ما كلفنا مبعرفتها كقوله تعاىل 
  وكذلك عمومات الوعد والوعيد فإنا مكلفون مبعرفتها ألن بذلك )  ٣



  ات ومع التساوي يف التكليف فال معىن للفرق يتحقق االنزجار عن املعاصي واالنقياد إىل الطاع
  وإن سلمنا أن ذلك يفضي إىل التكليف مبا ال يطاق فهو غري ممتنع عندنا على ما سبق تقريره 

  قوهلم ثانيا إن من األخبار ما يرد باجملهول من غري بيان خبالف األمر 
دل على عدم احلاجة فيما كان من األخبار مل قلنا ال نسلم امتناع ورود األمر باجملهول كيف وإن هذا الفرق وإن 

نكلف مبعرفتها إىل وضع اللفظ العام بإزائه فغري مطرد فيما كلفنا مبعرفته كما سبق وهم غري قائلني بالتفصيل بني 
  خرب وخرب 

  املسألة الثالثة اختلف العلماء يف أقل اجلمع

ظ اجلمع لغة وهو ضم شيء إىل شيء فإن ذلك يف هل هو اثنان أو ثالثة وليس حمل اخلالف ما هو املفهوم من لف
  االثنني والثالثة وما زاد من غري خالف وإمنا حمل النزاع يف اللفظ املسمى باجلمع يف اللغة 

فنقول مذهب عمر وزيد بن ثابت ومالك وداود والقاضي أيب بكر واألستاذ أيب إسحاق ومجاعة من أصحاب 
  أنه اثنان الشافعي رضي اهللا عنه كالغزايل وغريه 

ومذهب ابن عباس والشافعي وأيب حنيفة ومشايخ املعتزلة ومجاعة من أصحاب الشافعي أنه ثالثة وذهب إمام 
  احلرمني إىل أنه ال ميتنع رد لفظ اجلمع إىل الواحد 

  احتج األولون حبجج من جهة الكتاب والسنة وإشعار اللغة واإلطالق 
وأراد به موسى وهرون وقوله )  ١٥الشعراء )  ٢٦( } كم مستمعون إنا مع{ أما من جهة الكتاب فقوله تعاىل 

وهل أتاك نبؤ اخلصم إذ تسوروا { وقوله تعاىل )  ٩احلجرات )  ٤٩( } وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا { تعاىل 
ه وقول)  ٢١ص )  ٣٨( } احملراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا ال ختف خصمان بغي بعضنا على بعض 

عسى اهللا أن يأتيين { وأراد به األخوين وقوله تعاىل )  ١١النساء )  ٤( } فإن كان له إخوة فألمه السدس { تعاىل 
األنبياء )  ٢١( } وكنا حلكمهم شاهدين { وأراد به يوسف وأخاه وقوله تعاىل )  ٨٣يوسف )  ١٢( } هبم مجيعا 

إن { وقوله تعاىل )  ١٩احلج )  ٢٢( } مان اختصموا هذان خص{ وأراد به داود وسليمان وقوله تعاىل )  ٧٨
  )  ٤التحرمي )  ٦٦( } تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما 

  وأما من جهة السنة ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال االثنان فما فوقهما مجاعة 
ضم شيء إىل شيء وهو متحقق يف وأما من جهة اإلشعار اللغوي فهو أن اسم اجلماعة مشتق من االجتماع وهو 

  االثنني حسب حتققه يف الثالثة وما زاد عليها ولذلك تتصرف العرب وتقول مجعت بني زيد وعمرو فاجتمعا 

ومها جمتمعان كما يقال ذلك يف الثالثة فكان إطالق اسم اجلماعة على االثنني حقيقة وأما من جهة اإلطالق فمن 
  ن أنفسهما بلفظ اجلمع فيقوالن قمنا وقعدنا وأكلنا وشربنا كما تقول الثالثة وجهني األول أن االثنني خيربان ع

  الثاين أنه يصح أن يقول القائل إذا أقبل عليه رجالن يف خمافة أقبل الرجال 
  وذلك كله يدل على أن لفظ اجلمع حقيقة يف االثنني إذ األصل يف اإلطالق احلقيقة 

فاملراد به موسى وهرون وفرعون )  ١٥الشعراء )  ٢٦( } نا معكم مستمعون إ{ قال النافون لذلك أما قوله تعاىل 
  فكل طائفة مجع )  ٩احلجرات )  ٤٩( } وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا { وقومه وهم مجع وقوله تعاىل 

مي وأما قصة داود فال حجة فيها فإن اخلصم قد يطلق على الواحد وعلى اجلماعة فيقال هذا خصمي وهؤالء خص



} فإن كان له إخوة فألمه السدس { وليس يف اآلية ما يدل على أن كل واحد من اخلصمني كان واحدا وقوله تعاىل 
فاملراد به الثالثة وحيث ورثناها السدس مع األخوين مل يكن ذلك خمالفا ملنطوق اللفظ بل )  ١١النساء )  ٤( 

  ملفهومه بدليل آخر وهو انعقاد اإلمجاع على ذلك 
{ يوسف وأخوه ومشعون الذي قال )  ٨٣يوسف )  ١٢( } عسى اهللا أن يأتيين هبم مجيعا { اد من قوله تعاىل واملر

 ٢١( } وكنا حلكمهم شاهدين { واملراد من قوله تعاىل )  ٨٠يوسف )  ١٢( } لن أبرح األرض حىت يأذن يل أيب 
 ١٩احلج )  ٢٢( } هذان خصمان اختصموا {  داود وسليمان واحملكوم له وهم مجاعة وقوله تعاىل)  ٧٨األنبياء ) 
)  ٤التحرمي )  ٦٦( } إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما { فاجلواب عنه ما تقدم يف قصة داود وقوله تعاىل ) 

فهو أشبه مما حيتج به هاهنا وميكن أن جياب عنه بأن اخلطاب وإن كان مع اثنني وأنه ليس لكل واحد منهما يف 
لب واحد غري أنه قد يطلق اسم القلوب على ما يوجد للقلب الواحد من الترددات املختلفة إىل احلقيقة سوى ق

اجلهات املختلفة جمازا ومن ذلك قوهلم ملن مال قلبه إىل جهتني أو تردد بينهما إنه ذو قلبني وعند ذلك فيجب محل 
  قوله قلوبكما على جهة لفظ اجلمع على االثنني 

  ا قال قلوبكما جتوزا حذرا من استثقال اجلمع بني تثنيتني حقيقة وميكن أن يقال إمن
وقوله صلى اهللا عليه و سلم االثنان فما فوقهما مجاعة إمنا أراد به أن حكمهما حكم اجلماعة يف انعقاد صالة 
 اجلماعة هبما وإدراك فضيلة اجلماعة وجيب احلمل عليه ألن الغالب من النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يعرفنا

  األحكام الشرعية ال األمور اللغوية لكوهنا معلومة للمخاطب وملا سيأيت من األدلة 
وأما ما ذكروه من اإلشعار اللغوي فجوابه أن يقال وإن كان ما منه اشتقاق لفظ اجلماعة يف الثالثة موجودا يف 

أبطلناه وهلذا فإن املعىن الذي صح االثنني فال يلزم إطالق اسم اجلماعة عليهما إذ هو من باب القياس يف اللغة وقد 
منه اشتقاق اسم القارورة للزجاجة املخصوصة وهو قرار املائع فيها متحقق يف اجلرة والكوز وال يصح تسميتهما 

  قارورة 
كيف وإن ذلك ال يطرد يف اسم الرجال واملؤمنني وغريمها من أمساء اجلموع إذ هو غري مشتق من اجلمع واخلالف 

  على االثنني حقيقة  واقع يف إطالقه
  وجواب اإلطالق األول أن ذلك ال يدل على أن االثنني مجع بدليل صحة قول الواحد لذلك مع أنه ليس جبماعة 

  وهلذا فإنه ال يصح إخبار غريمها عنهما بذلك فال يقال عن االثنني قاموا وقعدوا بل قاما وقعدا 
الثنني مجاعة بدليل صحة قوله جاء الرجال عند ما إذا أقبل وجواب اإلطالق الثاين أن ذلك أيضا ال يدل على أن ا

  عليه الواحد يف حال املخافة والواحد ليس جبمع باالتفاق 
وأما حجج القائلني بأن أقل اجلمع ثالثة فست األوىل ما روي عن ابن عباس أنه قال لعثمان حني رد األم من الثلث 

  إىل السدس بأخوين 
وليس األخوان إخوة يف لسان قومك فقال )  ١١النساء )  ٤( } له إخوة فألمه السدس فإن كان { قال اهللا تعاىل 

عثمان ال أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ولوال أن ذلك مقتضى اللغة ملا احتج به ابن عباس على 
  عثمان وأقره عليه عثمان ومها من أهل اللغة وفصحاء العرب 

  قوا بني رجلني ورجال فإطالق اسم الرجال على الرجلني رفع هلذا الفرق الثانية أن أهل اللغة فر
الثالثة أنه لو صح إطالق الرجال على الرجلني لصح نعتهما مبا ينعت به الرجال وال يصح أن يقال جاءين رجالن 



  ثالثة كما يقال جاءين رجال ثالثة ولصح أن يقال رأيت اثنني رجاال كما يقال رأيت ثالثة رجال 
  لرابعة أن أهل اللغة فرقوا بني ضمري التثنية واجلمع فقالوا يف االثنني فعال ويف اجلميع فعلوا ا

  اخلامسة أنه يصح أن يقال ما رأيت رجاال بل رجلني 
  ولو كان اسم الرجال للرجلني حقيقة ملا صح نفيه 

  السادسة أنه لو قال لفالن علي دراهم فإنه ال يقبل تفسريه بأقل من ثالثة 
  كذلك يف النذر والوصية و

  وهذه احلجج ضعيفة أما احلجة األوىل فهي معارضة مبا روي عن زيد بن ثابت أنه قال األخوان أخوة 
  وروي عنه أنه قال أقل اجلمع اثنان وليس العمل بأحدمها أوىل من اآلخر 

نني والرجال مجع عام لالثنني وما وأما الثانية فهو أن التفرقة بني الرجلني والرجال أن اسم الرجلني مجع خاص باالث
  زاد عليهما 

وأما الثالثة فهو أن الثالثة نعت للجمع العام وهو الرجال وال يلزم أن يكون نعتا للجمع اخلاص وهو رجالن وبه 
يعرف اجلواب عن امتناع قوهلم رأيت اثنني رجاال من حيث إن رجاال اسم للجمع العام وهو الثالثة وما زاد عليها 

فعال ( زم أن يكون امسا ملا دون ذلك وبه خيرج اجلواب عن الفرق بني ضمري التثنية وضمري اجلمع فإن ضمري فال يل
  ضمري ما زاد على ذلك ) فعلوا ( جلمع خاص وهو االثنان و ) 

  وأما اخلامسة فإنه إذا رأى رجلني ال نسلم أنه يصح قوله ما رأيت رجاال إال أن يريد به ما زاد على االثنني 

  وأما األحكام فممنوعة على أصل من يرى أن أقل اجلمع اثنني 
  وإذا عرف ضعف املأخذ من اجلانبني فعلى الناظر باالجتهاد يف الترجيح وإال فالوقف الزم 

  املسألة الرابعة اختلف القائلون بالعموم يف العام بعد التخصيص

  هل هو حقيقة يف الباقي أو جماز على مثانية مذاهب 
  قال إنه يبقى حقيقة مطلقا على أي وجه كان املخصص وهو مذهب احلنابلة وكثري من أصحابنا فمنهم من 

ومنهم من قال إنه يبقى جمازا كيف ما كان املخصص وهو مذهب كثري من أصحابنا وإليه ميل الغزايل وكثري من 
  املعتزلة وأصحاب أيب حنيفة كعيسى بن أبان وغريه 

  ن كان الباقي مجعا فهو حقيقة وإال فال ومن أصحاب أيب حنيفة من قال إ
  وهو اختيار أيب بكر الرازي 

  ومنهم من قال إن خص بدليل لفظي فهو حقيقة كيف ما كان املخصص متصال أو منفصال وإال فهو جماز 
ومنهم من قال إن خص بدليل متصل من شرط كقوله من دخل داري وأكرمين أكرمته أو استثناء كقوله من دخل 

  مته سوى بين متيم فحقيقة وإال فمجاز وهو اختيار القاضي أيب بكر داري أكر
وقال القاضي عبد اجلبار من املعتزلة إن كان خمصصه شرطا كما سبق متثيله أو تقييدا بصفة كقوله من دخل داري 

  عاملا أكرمته فهو حقيقة وإال فهو جماز حىت يف االستثناء 

املخصصة مستقلة بنفسها وسواء كانت عقلية كالداللة الدالة على أن  وقال أبو احلسني البصري إن كانت القرينة
غري القادر غري مراد باخلطاب يف العبادات أو لفظية كقول املتكلم بالعموم أردت به البعض الفالين فهو جماز وإال 



  فهو حقيقة وسواء كانت القرينة شرطا أو صفة مقيدة أو استثناء 
   تناول اللفظ له جماز يف االقتصار عليه ومن الناس من قال إنه حقيقة يف

واملختار تفريعا على القول بالعموم أنه يكون جمازا يف املستبقى واحدا كان أو مجاعة وسواء كان املخصص متصال أو 
  منفصال عقليا أو لفظيا باستثناء أو شرط أو تقييد بصفة 

جتماعية من كل اجلنس فصرفه إىل البعض بالقرينة ودليل ذلك أنه إذا كان اللفظ حقيقة يف االستغرق واهليئة اال
  كيف ما كانت القرينة 

إما أن يكون لداللة اللفظ عليه حقيقة أو جمازا ال جائز أن يقال بكونه حقيقة فيه وإال كان اللفظ مشتركا بينه وبني 
مدلوال للفظ  االستغراق ضرورة اختالف معنييهما بالبعضية والكلية وعدم اشتراكهما يف معىن جامع يكون

واملشترك ال يكون ظاهرا بلفظه يف بعض مدلوالته دون البعض وهو خالف مذهب القائلني بالعموم فلم يبق إال أن 
  يكون جمازا 

فإن قيل ما املانع أن يكون حقيقة فيهما باعتبار اشتراكهما يف اجلنسية على وجه ال يكون مشتركا وال جمازا يف 
قيقة يف البعض املستبقى أن اللفظ كان متناوال له حقيقة قبل التخصيص فخروج أحدمها والذي يدل على كونه ح

غريه عن عموم اللفظ ال يكون مؤثرا فيه سلمنا أنه ليس حقيقة يف اجلنس املشترك ولكن ما املانع من كون اللفظ 
فيه ولكن مىت إذا كان مبطلقه حقيقة يف االستغراق ومع القرينة يكون حقيقة يف البعض سلمنا امتناع بقائه حقيقة 

  دليل التخصيص لفظيا متصال أو منفصال األول ممنوع والثاين مسلم 
  وذلك ألنه إذا كان الدليل املخصص 

لفظيا متصال وسواء كان شرطا أو تقييدا بصفة أو استثناء فإن الكالم يصري بسبب الزيادة املتصلة به كالما آخر 
ل داري أكرمته كان له معىن فإذا زاد شرطا أو صفة أو استثناء كقوله مستقال موضوعا للبعض فإنه إذا قال من دخ

من دخل داري وأكرمين أكرمته ومن دخل داري عاملا أكرمته أو من دخل داري أكرمته إال بين متيم تغري ذلك 
ليس من بين  املعىن األول وصار معىن الشرط الداخل املكرم ومعىن الصفة الداخل العامل ومعىن االستثناء الداخل ممن

متيم فكان اللفظ واملعىن خمتلفا وكل واحد من اللفظني حقيقة يف معناه وصار هذا مبنزلة قول القائل مسلم فإنه له 
معىن فإذا زاد فيه األلف والالم فقال املسلم أو زاد فيه الواو والنون فقال مسلمون فإن اللفظ بإحلاق الزيادة فيه 

  قيقة ال جبهة التجوز فكذلك فيما حنن فيه صار داال على معىن زائد جبهة احل
إن جمموع هذا )  ١٤العنكبوت )  ٢٩( } فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما { وعلى هذا نقول إن قوله تعاىل 

القول دل على املستبقى جبهة احلقيقة وهو قائم مقام قوله فلبث فيهم تسعمائة ومخسني عاما هذا كله فيما إذا كان 
فقال الرسول )  ٥التوبة )  ٩( } اقتلوا املشركني { املستثىن يف كالم متكلم واحد وأما لو قال اهللا تعاىل االستثناء و

  عقيبه إال زيدا فهذا مما اختلف فيه أنه كاملتصل الذي ال جيعل لفظ املشركني جمازا أم ال 
 تشريع األحكام يغري الوحي فكان فمن قال بكونه متصال نظر إىل أن كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يكون يف

  يف البيان كما لو كان ذلك بكالم اهللا تعاىل 
ومنهم من أجراه جمرى الدليل املنفصل دون املتصل وهلذا فإنه لو قال الباري تعاىل زيد فقال النيب صلى اهللا عليه و 

  م واحد ولعل هذا هو األظهر سلم قام ال يكون خربا صادرا من اهللا تعاىل ألن نظم الكالم إمنا يكون من متكل
  سلمنا أنه يكون جمازا يف مجيع الصور إال يف الشرط وذلك ألنه إذا 



  قال أكرم بين متيم إن دخلوا داري فإن الشرط مل خيرج شيئا مما تناوله اللفظ من أعيان األشخاص بل هو باق حباله 
  ستثناء وغريه فال يكون جمازا وإمنا أخرج حاال من األحوال وهي حالة عدم دخول الدار خبالف اال

  سلمنا التجوز مطلقا لكن مىت إذا كان املستبقى مجعا غري منحصر أو إذا مل يكن األول ممنوع والثاين مسلم 
واجلواب عن السؤال األول أن البعض وإن كان من جنس الكل إال أن اللفظ العام حقيقة يف استغراق اجلنس من 

وهلذا تعذر محله على البعض وإن كان من اجلنس إال بقرينة باتفاق القائلني حيث هو كذلك ال يف اجلنس مطلقا 
  بالعموم ومعىن االستغراق غري متحقق يف املستبقى فال يكون حقيقة فيه 

  قومل إن اللفظ كان متناوال له حقيقة قبل التخصيص قلنا بانفراده أو مع املخصص اخلارج األول ممنوع والثاين مسلم 
يلزم مع التخصيص أن يبقى حقيقة فيه كيف ويلزم عليه الواحد فإن اللفظ كان متناوال له حقيقة وعلى هذا فال 

  قبل التخصيص وبعد التخصيص فهو جماز فيه باالتفاق 
وعن السؤال الثاين جوابان األول أن ذلك مما يرفع مجيع اجملازات عن الكالم فإنه ما من جماز إال وميكن أن يقال أنه 

  قيقة يف مدلوله وبدون القرينة حقيقة يف غريه مع القرينة ح
الثاين أنه لو كان كما ذكروه لكان استعمال ذلك اللفظ يف االستغراق مع اقترانه بالقرينة املخصصة له بالبعض 

  استعماال له يف غري احلقيقة وصارفا له عن احلقيقة وهو خالف إمجاع القائلني بالعموم 
لفظ عند اقترانه بالدليل اللفظي املتصل ال خيرج عن حقيقته وصورته مبا اقترن به وعن السؤال الثالث أن داللة ال

  وإال كان كل مقترن بشيء خارجا 

  عن حقيقته 
ويلزم من ذلك خروج اجلسم عن حقيقته من حيث هو جسم عند اتصافه بالسواد والبياض وكذلك يف كل 

  موصوف بصفة وهو حمال 
ه ال يكون خمتلفا بل غايته أن يصري مصروفا عن معناه بالقرينة املقترنة به وهو وإذا كان باقيا على حقيقته فمعنا

  التجوز بعينه 
وعلى هذا فألفاظ اآلية املذكورة يف قصة نوح األلف لأللف واخلمسون للخمسني وإال للرفع ومعرفة ما بقي حاصلة 

  باحلساب 
 املسلمني فإهنا ال معىن هلا يف نفسها دون املزيد عليه وخرج عن هذا زيادة األلف والالم يف املسلم والواو والنون يف

  وال سبيل إىل إمهاهلا 
  فلذلك كانت موجبة للتعيني يف الوضع 

فإن قيل لو قال ال إله فإنه مبطلقه يكون كفرا ولو اقترن به االستثناء وهو قوله إال اهللا كان إميانا وكذلك لو قال 
طالق ولو اقترن به الشرط وهو قوله إن دخلت الدار كان تعليقا مع أن لزوجته أنت طالق كان مبطلقه تنجيزا لل

  االستثناء والشرط له معىن ولوال تغري الداللة والوضع ملا كان كذلك 
قلنا ال نسلم التغري يف الوضع بل غايته صرف اللفظ عما اقتضاه يف جهة إطالقه إىل غريه بالقرينة كيف وإنه لو صح 

ن باب ختصيص العموم الذي حنن فيه وعن السؤال الرابع من وجهني األول أنه مهما ما ذكروه مل يكن ذلك م
أخرج الشرط بعض األحوال فيلزم منه إخراج بعض األعيان وذلك أنه إذا قال أكرم بين متيم إن دخلوا داري فقد 

لتجوز يف إخراج األعيان أخرج من مل يدخل الدار الثاين أنه وإن مل خيرج شيئا من األعيان ولكن ال نسلم احنصار ا



وما املانع من القول بالتجوز يف إخراج بعض األحوال مع عموم اللفظ بالنسبة إليها وعن السؤال اخلامس ال نسلم 
  أن املستبقى وإن كان مجعا غري منحصر أنه يكون عاما إذا مل يكن مستغرقا للجنس وإن سلمنا عمومه غري أنه 

  ذا كان بعضا منه لزم أن يكون صرف اللفظ إليه جمازا ملا ذكرناه من الدليل بعض مدلول اللفظ العام املخصص وإ

  املسألة اخلامسة اختلف القائلون بالعموم يف صحة االحتجاج

به بعد التخصيص يف ما بقي فأثبته الفقهاء مطلقا وأنكره عيسى بن أبان وأبو ثور مطلقا ومنهم من فصل مث اختلف 
خي إن خص بدليل متصل كالشرط والصفة واالستثناء فهو حجة وإن خص بدليل القائلون بالتفصيل فقال البل

  منفصل فليس حبجة 
وقال أبو عبد اهللا البصري إن كان املخصص قد منع من تعلق احلكم باالسم العام وأوجب تعلقه بشرط ال ينىبء 

فإن قيام )  ٣٨املائدة )  ٥( } يديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أ{ عنه الظاهر مل جيز التعلق به كما يف قوله تعاىل 
الداللة على اعتبار احلرز ومقدار املسروق مانع من تعلق احلكم بعموم اسم السارق وموجب لتعلقه بشرط ال ينىبء 

  عنه ظاهر اللفظ 
)  ٥ة التوب)  ٩( } اقتلوا املشركني { وإن كان املخصص مل مينع من تعلق احلكم االسم العام فهو حجة كقوله تعاىل 

  فإن قيام الداللة على املنع من قتل الذمي غري مانع من تعلق احلكم باسم املشركني 
وقال القاضي عبد اجلبار إن كان العام املخصوص لو تركنا وظاهره من دون التخصيص كنا منتثل ما أريد منا ونضم 

املخصص بأهل الذمة وإن كان العام  }اقتلوا املشركني { إليه ما مل يرد منا صح االحتجاج به وذلك كقوله تعاىل 
  حبيث لو تركنا وظاهره من غري ختصيص مل ميكنا امتثال 

فإنا لو تركنا )  ٤٣البقرة )  ٢( } أقيموا الصالة { ما أريد منا دون بيان فال يكون حجة وذلك كقوله تعاىل 
  ض فكذلك بعد التخصيص واآلية مل ميكنا امتثاله ما أريد منا من الصالة الشرعية قبل ختصيصه باحلائ

  ومن الناس من قال إنه يكون حجة يف أقل اجلمع وال يكون حجة فيما زاد على ذلك 
  واتفق الكل على أن العام لو خص ختصيصا جممال فإنه ال يبقى حجة كما لو قال اقتلوا املشركني إال بعضهم 

صحاب على ذلك بأن قال اللفظ العام واملختار صحة االحتجاج به فيما وراء صور التخصيص وقد احتج بعض األ
كان متناوال للكل باإلمجاع فكونه حجة يف كل قسم من أقسام ذلك الكل إما أن يكون موقوفا على كونه حجة يف 

القسم اآلخر أو على كونه حجة يف الكل أو ال يتوقف على واحد منهما فإن كان األول فهو باطل ألنه إن كان 
قسام مشروطا بكونه حجة يف القسم اآلخر فهو دور ممتنع وإن كان كونه حجة يف كونه حجة يف كل واحد من األ

بعض األقسام مشروطا بكونه حجة يف قسم آخر وال عكس فكونه حجة يف ذلك القسم اآلخر يبقى بدون كونه 
  امه حجة يف القسم املشروط وليس بعض األقسام بذلك أوىل من البعض مع تساوي نسبة اللفظ العام إىل كل أقس

وإن كان الثاين فهو أيضا باطل ألن كونه حجة يف الكل يتوقف على كونه حجة يف كل واحد من تلك األقسام ألن 
  الكل ال يتحقق إال عند حتقق مجيع األفراد وذلك أيضا دور ممتنع 

وال  وإذا بطل القسمان ثبت كونه حجة يف كل واحد من األقسام من غري توقف على كونه حجة يف القسم اآلخر
  على الكل ثبت كونه حجة يف البعض املستبقى وإن مل يبق حجة يف غريه 

وهذه احلجة مع طوهلا ضعيفة جدا إذ لقائل أن يقول ما املانع من صحة توقف االحتجاج به يف كل واحد من 



  األقسام على اآلخر أو على الكل مع التعاكس 
  وقف توقف معية أو قوله إنه دور ممتنع مىت يكون ذلك ممتنعا إذا كان الت

  توقف تقدم األول ممنوع والثاين مسلم 
  ولكن مل قلت بأن التوقف هاهنا جبهة التقدم 

  وال خيفى أن بيان ذلك مما ال سبيل إليه 
  واملعتمد يف ذلك اإلمجاع واملعقول 

يوصيكم اهللا { تعاىل  أما اإلمجاع فهو أن فاطمة رضي اهللا عنها احتجت على أيب بكر يف مرياثها من أبيها بعموم قوله
اآلية مع أنه خمصص بالكافر والقاتل ومل ينكر أحد من الصحابة صحة احتجاجها )  ١١النساء )  ٤( } يف أوالدكم 

مع ظهوره وشهرته بل عدل أبو بكر يف حرماهنا إىل االحتجاج بقوله صلى اهللا عليه و سلم حنن معاشر األنبياء ال 
  نورث ما تركناه صدقة 

 ٤( } أو ما ملكت أميانكم { عليا عليه السالم احتج على جواز اجلمع بني األختني يف امللك بقوله تعاىل  وأيضا فإن
مع كونه خمصصا باألخوات والبنات وكان ذلك مشهورا فيما بني الصحابة ومل يوجد له نكري فكان )  ٣النساء ) 

  إمجاعا 
النساء )  ٤( } وأمهاتكم الاليت أرضعنكم { م قوله تعاىل وأيضا فإن ابن عباس احتج على حترمي نكاح املرضعة بعمو

وقال قضاء اهللا أوىل من قضاء ابن الزبري مع أنه خمصوص لكون الرضاع احملرم متوقفا على شروط وقيود )  ٢٣
  فليس كل مرضعة حمرمة ومل ينكر عليه منكر صحة احتجاجه به فكان إمجاعا 

  حجة يف كل واحد من أقسامه إمجاعا  وأما املعقول فهو أن العام قبل التخصيص
  واألصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعده إال أن يوجد له معارض 

  واألصل عدمه 
فإن قيل لو كان حجة يف الباقي بعد التخصيص مل خيل إما أن يدل عليه حقيقة أو جتوزا ال جائز أن يقال باألول إذ 

راق ضرورة اتفاق القائلني بالعموم على كونه حقيقة يف يلزم منه أن يكون اللفظ مشتركا بينه وبني االستغ
  االستغراق واالشتراك على خالف األصل 

  وإن كان جمازا فيمتنع االحتجاج به لثالثة أوجه 
  األول أن اجملاز فيما وراء صورة التخصيص متردد بني أقل اجلمع وما 

ت التجوز وليس محله على أحد اجملازين أوىل عدا صورة التخصيص وميتنع احلمل على الكل ملا فيه من تكثري جها
  من اآلخر لعدم داللة اللفظ عليه فكان جممال 

  الثاين أن اجملاز ليس بظاهر وما ال يكون ظاهرا ال يكون حجة 
الثالث أن العام بعد التخصيص ينزل منزلة قوله اقتلوا املشركني إال بعضهم واملشبه به ليس حبجة فكذلك املشبه 

  جة لكن يف أقل اجلمع أو فيما عدا صورة التخصيص األول مسلم والثاين ممنوع سلمنا أنه ح
  وذلك ألن احلمل على أقل اجلمع متيقن خبالف احلمل على ما زاد عليه فإنه مشكوك فيه فكان حجة يف املتيقن 

كل واحد من واجلواب عن السؤال األول من جهة اإلمجال والتفصيل أما اإلمجال فهو أن اللفظ العام حجة يف 
أقسامه قبل التخصيص إمجاعا وهو إما أن يكون داال عليه حقيقة أو جمازا ضرورة وكل ما ذكروه من اإلشكاالت 



  تكون الزمة ومع ذلك فهو حجة والعذر يكون متحدا 
أن وأما التفصيل فنقول ما املانع أن يكون مشتركا قوهلم االشتراك على خالف األصل قلنا إمنا يكون خالف األصل 

  لو مل يكن من قبيل األمساء العامة وليس كذلك على ما يأيت عن قرب إن شاء اهللا تعاىل 
  وإن سلمنا أنه ليس مشتركا فما املانع من التجوز قوهلم إنه جممل لتردده بني جهات التجوز 

إذا كان محله  قلنا جيب اعتقاد ظهوره يف بعضها نفيا لإلمجال عن الكالم إذ هو خالف األصل مث مىت يكون كذلك
  على ما عدا صورة التخصيص مشهورا أو إذا مل يكن األول ممنوع والثاين مسلم 

وبيان اشتهاره ما نقل عن الصحابة من علمهم بالعمومات املخصصة فيما وراء صورة التخصيص نقال شائعا ذائعا 
  سلمنا أنه غري مشهور فيه ولكن جيب 

  ن محله على أقل اجلمع لثالثة أوجه محل اللفظ بعد التخصيص عليه ألنه أوىل م
  األول لكونه معينا وكون أقل اجلمع مبهما يف اجلنس 

والثاين إن محله عليه بتقدير أن يكون املراد من اللفظ أقل اجلمع غري خمل مبراد املتكلم ومحله على أقل اجلميع بتقدير 
  فكان احلمل عليه أوىل  أن يكون املراد من اللفظ ما عدا صورة التخصيص خمل مبراد املتكلم

  والثالث إنه أقرب إىل احلقيقة فكان أوىل 
قوهلم اجملاز ليس بظاهر إن أرادوا به أنه ليس حقيقة فمسلم ولكن ال يدل ذلك على أنه ال يكون حجة إال أن تكون 

  احلجة منحصرة يف احلقيقة وهو حمل النزاع وإن أرادوا به أنه ال يكون حجة فهو حمل النزاع 
م إنه ينزل منزلة قوله اقتلوا املشركني إال بعضهم ليس كذلك فإن اخلارج عن العموم إذا كان جمهوال تعذر قوهل

العمل بالعموم مطلقا ألن العمل به يف أي واحد قدر ال يؤمن معه أن يكون هو املستثىن خبالف ما إذا كان اخلارج 
  معينا 

  قة وعن السؤال الثاين مبا ذكرناه من الترجيحات الساب

  املسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل

داع إىل اجلواب فاجلواب إما أن يكون غري مستقل بنفسه دون السؤال أو هو مستقل فإن كان األول فهو تابع 
للسؤال يف عمومه وخصوصه أما يف عمومه فمن غري خالف وذلك كما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه 

  طب التمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم سئل عن بيع الر
  قال فال إذا 

  وأما يف خصوصه فكما لو سأله سائل وقال توضأت مباء البحر 
فقال له جيزئك فهذا وأمثاله وإن ترك فيه االستفصال مع تعارض األحوال ال يدل على التعميم يف حق الغري كما 

  له  قاله الشافعي رضي اهللا عنه إذ اللفظ ال عموم
ولعل احلكم على ذلك الشخص كان ملعىن خيتص به كتخصيص أيب بردة يف األضحية جبذعة من املعز وقوله له 

جتزئك وال جتزىء أحدا بعدك وختصيصه خزمية بقبول شهادته وحده وبتقدير تعميم املعىن اجلالب للحكم فاحلكم يف 
  حق غريه إن ثبت فبالعلة املتعدية ال بالنص 

  جلواب مستقال بنفسه دون السؤال فإما أن يكون مساويا للسؤال أو أعم منه أو أخص وأما إن كان ا



  فإن كان مساويا له فاحلكم يف عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا فكما لو مل يكن مستقال 
اعتق رقبة  ومثاله عند كون السؤال خاصا سؤال األعرايب عن وطئه يف هنار رمضان وقوله صلى اهللا عليه و سلم

ومثاله عند كون السؤال عاما ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه سئل فقيل له إنا نركب البحر على 
  أرماث لنا وليس معنا من املاء العذب ما يكفينا أفنتوضأ مبا البحر فقال صلى اهللا عليه و سلم البحر هو الطهور ماؤه 

واب يكون خاصا وال جيوز تعديه احلكم من حمل التنصيص إىل غريه إال وأما إن كان اجلواب أخص من السؤال فاجل
بدليل خارج عن اللفظ إذ اللفظ ال عموم له كما سبق تقريره بل ويف هذه الصورة احلكم باخلصوص أوىل من 
ب القول به فيما إذا كان السؤال خاصا واجلواب مساويا له حيث إنه هاهنا عدل عن مطابقة سؤال السائل باجلوا

  مع دعو احلاجة إليه خبالف تلك الصورة فإنه طابق جبوابه سؤال السائل 
وأما إن كان اجلواب أعم من السؤال فإما أن يكون أعم من السؤال يف ذلك احلكم ال غري كسؤاله صلى اهللا عليه 

أنه أعم من السؤال  و سلم عن ماء بئر بضاعة فقال خلق املاء طهورا ال ينجسه إال ما غري طعمه أو رحيه أو لونه أو
  يف غري ذلك احلكم كسؤاله صلى اهللا عليه و سلم عن التوضىء 

مباء البحر فقال هو الطهور ماؤه احلل ميتته فإن كان من القسم الثاين فال خالف يف عمومه يف حل ميتته ألنه عام 
قالل فال خالف يف عمومه مبتدأ به ال يف معرض اجلواب إذ هو غري مسؤول عنه وكل عام ورد مبتدأ بطريق االست

  عند القائلني بالعموم 
وأما إن كان من القسم األول فمذهب أيب حنيفة واجلم الغفري أنه عام وأنه ال يسقط عمومه بالسبب الذي ورد 

  عليه واملنقول عن الشافعي رضي اهللا عنه ومالك واملزين وأيب ثور خالفه 
بب خاص ال تعلق له بالسؤال كما روي عنه صلى اهللا عليه و وعلى هذا يكون احلكم فيما إذا ورد العام على س

  سلم أنه مر بشاة ميمونة وهي ميتة فقال صلى اهللا عليه و سلم أميا إهاب دبغ فقد طهر 
  واملختار إمنا هو القول بالتعميم إىل أن يدل الدليل على التخصيص 
ال القتضائه للعموم بلفظه ال لعدم السبب فإن ودليله أنه لو عري اللفظ الوارد عن السبب كان عاما وليس ذلك إ

عدم السبب ال مدخل له يف الدالالت اللفظية وداللة العموم لفظية وإذا كانت داللته على العموم مستفادة من 
لفظه فاللفظ وارد مع وجوب السبب حسب وروده مع عدم السبب فكان مقتضيا للعموم ووجود السبب لو كان 

  للعموم وهو ممتنع لثالثة أوجه األول أن األصل عدم املانعية فمدعيها حيتاج إىل البيان  لكان مانعا من اقتضائه
الثاين أنه لو كان مانعا من االقتضاء للعموم لكان تصريح الشارع بوجوب العمل بعمومه مع وجود السبب إما 

  إثبات حكم العموم مع انتفاء العموم أو إبطال الدليل املخصص وهو خالف األصل 
لثالث أن أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة فآية السرقة نزلت يف سرقة اجملن أو رداء صفوان وآية الظهار ا

  نزلت يف حق سلمة بن صخر 

  وآية اللعان نزلت يف حق هالل بن أمية إىل غري ذلك 
ن مسقطا والصحابة عمموا أحكام هذه اآليات من غري نكري فدل على أن السبب غري مسقط للعموم ولو كا

  للعموم لكان إمجاع األمة على التعميم خالف الدليل ومل يقل أحد بذلك 
فإن قيل ما ذكرمتوه معارض مبا يدل على اختصاص العموم بالسبب وبيانه من ستة أوجه األول أنه لو مل يكن املراد 

  الواقعة والالزم ممتنع بيان حكم السبب ال غري بل بيان القاعدة العامة ملا أخر البيان إىل حالة وقوع تلك 



  وإذا كان املقصود إمنا هو بيان حكم السبب اخلاص وجب االقتصار عليه 
  الثاين أنه لو كان اخلطاب عاما لكان جوابا وابتداء وقصد اجلواب واالبتداء متنافيان 

من الصور  الثالث أنه لو كان اخلطاب مع السبب عاما جلاز إخراج السبب عن العموم باالجتهاد كما يف غريه
  الداخلة حتت العموم ضرورة تساوي نسبة العموم إىل الكل وهو خالف اإلمجاع 

  الرابع أنه لو مل يكن للسبب مدخل يف التأثري ملا نقله الراوي لعدم فائدته 
اخلامس أنه لو قال القائل لغريه تغدى عندي فقال ال واهللا ال تغديت فإنه وإن كان جوابا عاما فمقصور على سببه 

  حىت إنه ال حينث بغدائه عند غريه ولوال أن السبب يقتضي التخصيص ملا كان كذلك 
السادس أنه إذا كان السؤال خاصا فلو كان اجلواب عاما مل يكن مطابقا للسؤال واألصل املطابقة لكون الزيادة 

  عدمية التأثري فيما تعلق به غرض السائل 
وجوب رعاية الغرض واحلكمة يف أفعال اهللا وهو غري مسلم وإن كان  واجلواب عن املعارضة األوىل أهنا مبنية على

  ذلك مسلما لكن ال مانع من اختصاص إظهار احلكم عند وجود السبب حلكمة استأثر الرب تعاىل بالعلم هبا 

 دون غريه مث يلزم مما ذكروه أن تكون العمومات الواردة على األسباب اخلاصة مما ذكرناه خمتصة بأسباهبا وهو
  خالف اإلمجاع 

وعن الثانية أنه إن أريد بالتنايف بني اجلواب واالبتداء امتناع ذكره حلكم السبب مع غريه فهو حمل النزاع وإن 
  أرادوا غري ذلك فال بد من تصويره 

وعن الثالثة أنه ال خالف يف كون اخلطاب ورد بيانا حلكم السبب فكان مقطوعا به فيه فلذلك امتنع ختصيصه 
اد خبالف غريه فإن تناوله له ظين وهو ظاهر فيه فلذلك جاز إخراجه عن عموم اللفظ باالجتهاد وما نقل عن باالجته

أيب حنيفة من أنه كان جيوز إخراج السبب عن عموم اللفظ باالجتهاد حىت أنه أخرج األمة املستفرشة عن عموم 
  ه يف وليد زمعة قوله عليه السالم الولد للفراش ومل يلحق ولدها مبوالها مع ورود

  وقد قال عبد اهللا بن زمعة هو أخي وابن وليدة أيب ولد على فراشه 
  فلعله فعل ذلك لعدم اطالعه على ورود اخلرب على ذلك السبب 

  وعن الرابعة أن فائدة نقل السبب امتناع إخراجه عن العموم بطريق االجتهاد ومعرفة أسباب التنزيل 
بالسبب يف الصورة املستشهد هبا عادة أهل العرف بعضهم مع بعض وال وعن اخلامسة أن املوجب للتخصيص 

  كذلك يف األسباب اخلاصة بالنسبة إىل خطاب الشارع باألحكام الشرعية 
وعن السادسة إن أرادوا مبطابقة اجلواب للسؤال الكشف عنه وبيان حكمه فقد وجد وإن أرادوا بذلك أن ال 

  م أنه األصل يكون بيانا لغري ما سئل عنه فال نسل
ويدل على ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا سئل عن التوضؤ مباء البحر فقال هو الطهور ماؤه احلل ميتته 

  تعرض حلل امليتة ومل يكن مسؤوال عنها 
  ولو كان االقتصار على نفس املسؤول عنه هو األصل 

  ألصل وهو بعيد لكان بيان النيب صلى اهللا عليه و سلم حلل امليتة على خالف ا

  املسألة السابعة اختلف العلماء يف اللفظ الواحد من متكلم واحد



يف وقت واحد إذا كان مشتركا بني معنيني كالقرء للطهر واحليض أو حقيقة يف أحدمها جمازا يف اآلخر كالنكاح 
ني معا أو ال فذهب الشافعي املطلق على العقد والوطء ومل تكن الفائدة فيهما واحدة هل جيوز أن يراد به كال املعني

والقاضي أبو بكر ومجاعة من أصحابنا ومجاعة من مشايخ املعتزلة كاجلبائي والقاضي عبد اجلبار وغريهم إىل جوازه 
يف األمر بالشيء والتهديد عليه غري أن مذهب ) افعل ( بشرط أن ال ميتنع اجلمع بينهما وذلك كاستعمال صيغة 

اللفظ عن القرينة الصارفة له إىل أحد معنييه وجب محله على املعنيني وال كذلك عند الشافعي أنه مهما جترد ذلك 
  من جوز ذلك من مشايخ املعتزلة 

وذهب مجاعة من أصحابنا ومجاعة من املعتزلة كأيب هاشم وأيب عبد اهللا البصري وغريمها إىل املنع من جواز ذلك 
  مطلقا 

  وز ذلك بالنظر إىل اإلرادة دون اللغة وفصل أبو احلسني البصري والغزايل فقاال جي
وعلى هذا النحو من اخلالف يف اللفظ املفرد اختلفوا يف مجعه كاألقراء اليت هي مجع قرء هل جيوز محله على احليض 

  واإلطهار معا وسواء كان إثباتا كما لو قيل للمرأة اعتدي باألقراء أو نفيا كما لو قيل هلا ال تعتدى باألقراء 
  مجع االسم يفيد مجع ما اقتضاه االسم فإن كان االسم متناوال ملعنييه  وذلك ألن
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  كان اجلمع كذلك وإن كان ال يفيد سوى أحد املعنيني فكذلك أيضا مجعه 
  واحلجاج فيه متفرع على احلجاج يف املفرد 

بو احلسني ورمبا قال بالتعميم يف طرف النفي كان فردا أو مجعا بعض من قال بنفيه يف طرف اإلثبات وهلذا قال أ
  البصري وفيه بعض االشتباه إذ جيوز أن يقال بنفي االعتداد باحليض والطهر معا 

واحلق أن النفي ملا اقتضاه اإلثبات فإن كان مقتضى اإلثبات اجلمع فكذلك النفي وإن كان مقتضاه أحد األمرين 
  فكذلك النفي 

  حلجاج وإذ أتينا على بيان اختالف املذاهب بالتفصيل فلنعد إىل طرف ا
  وقد احتج القائلون جبواز التعميم 

أما يف إمكان إرادة األمرين باللفظ الواحد فهو أنا لو قدرنا عدم التكلم بلفظ القرء مل مينع اجلمع بني إرادة االعتداد 
باحليض وإرادة االعتداد بالطهر فوجود اللفظ ال حييل ما كان جائزا وكذلك الكالم يف إرادة اجلمع بني احلقيقة 

  واجملاز 
والصالة )  ٥٦األحزاب )  ٣٣( } إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب { وأما بالنظر عند الوقوع لغة فقوله تعاىل 

  من اهللا الرمحة ومن املالئكة الدعاء واالستغفار ومها معنيان خمتلفان وقد أريدا بلفظ واحد 
 ١٨احلج )  ٢٢( } ومن يف األرض والشمس والقمر أمل تر أن اهللا يسجد له من يف السموات { وأيضا قوله تعاىل 

  إىل آخر اآلية وسجود الناس غري سجود غري الناس وقد أريدا بلفظ واحد ) 
  واحتجوا أيضا بأن سيبويه قال قول القائل لغريه الويل لك خرب ودعاء فقد جعله مع احتاده مفيدا لكال األمرين 

ني املسميني فهو أن املتكلم إذا استعمل الكلمة الواحدة يف حقيقتها اعترض النافون أما على إرادة إنكار اجلمع ب
  وجمازها معا كان مريدا 

  الستعماهلا فيما وضعت له وهو حمال 
وأيضا فإن املستعمل للكلمة فيما هي جماز فيه ال بد وأن يضمر فيها كاف التشبيه واملستعمل هلا يف حقيقتها ال بد 

  ني اإلضمار وعدمه يف الكلمة الواحدة حمال وأن ال يضمر فيها ذلك واجلمع ب
هذا ما خيص االسم اجملازي وأما ما خيص االسم املشترك فهو أن اللفظ املشترك موضوع يف اللغة ألحد أمرين 

خمتلفني على سبيل البدل وال يلزم من ذلك أن يكون موضوعا هلما على اجلمع إذ املغايرة بني اجملموع وبني كل 
اقعة بالضرورة واملساواة بينهما يف مجيع األحكام غري الزمة وعلى هذا فال يلزم من كون كل واحد من أفراده و

واحد من املفردين مسمى باسم تسمية اجملموع به وعند ذلك فالواضع إذا وضع لفظا ألحد مفهومني على سبيل 
   ما وضع له وهو ممتنع البدل فإن مل يكن قد وضعه جملموعهما فاستعماله يف اجملموع استعمال اللفظ يف غري

  وإن كان قد وضعه له فإما أن يستعمل اللفظ إلفادة اجملموع وحده أو إلفادته مع إفادة األفراد 
فإن كان األول مل يكن اللفظ مفيدا ألحد مفهوماته ألن الواضع إن كان قد وضعه بإزاء أمور ثالثة على البدل 

   يكون استعماال للفظ يف مجيع مفهوماته واحدها ذلك اجملموع فاستعمال اللفظ فيه وحده ال



وإن استعمله يف إفادة اجملموع واإلفراد على اجلمع فهو حمال ألن إفادة اجلموع معناها أن االكتفاء ال حيصل إال به 
وإفادته للمفرد معناها أنه حيصل االكتفاء بكل واحد منها وهو مجع بني النقيضني وهو حمال فال يكون اللفظ 

  حيث هو مشترك ممكن االستعمال يف إفادة مفهوماته مجلة  املشترك من
وأما على دليل الوقوع لغة أما النص األول فقد قال الغزايل فيه إن لفظ الصالة املطلق على صالة اهللا تعاىل واملالئكة 

ه فهو لفظ إمنا هو باعتبار اشتراكهما يف معىن العناية بأمر الرسول صلى اهللا عليه و سلم إظهارا لشرفه وحرمت
متواطىء ال مشترك وكذلك لفظ السجود يف اآلية األخرى فإن مسماه إمنا هو القدر املشترك من معىن اخلضوع هللا 

  تعاىل والدخول حتت تسخريه وإرادته 

وقال أبو هاشم وإن سلم اختالف املسمى وإرادهتما بلفظ واحد فال يبعد أن يقال إن ذلك من قبيل ما نقلته 
  مساء اللغوية إىل غري معانيها يف اللغة الشريعة من األ

فأما قول سيبويه فإنه وإن دل على أن العرب وضعت قوله الويل لك للخرب والدعاء معا فليس فيه ما يدل على أن 
  كل األلفاظ املشتركة أو األلفاظ اليت هي حقيقة يف شيء وجماز يف شيء موضوعة للجمع 

القول مستعمال يف اخلرب والدعاء معا بل جاز أن يكون موضوعا  كيف وإن قول سيبويه ال يدل على كون ذلك
  للخرب وهو مستعمل يف الدعاء جمازا ال معا 

أجاب املثبتون عن االعتراض األول على اإلمكان مبنع أن املستعمل للفظة يف حقيقتها وجمازها مريد الستعماهلا فيما 
  ا وضعت له حقيقة وملا مل توضع له حقيقة وضعت له ومريد للعدول هبا عما وضعت له بل هو مريد مل

وعن الثاين أن إضمار التشبيه وعدمه يف الكلمة الواحدة إمنا ميتنع بالنسبة إىل شيء واحد وأما بالنسبة إىل شيئني فال 
  كيف وإن ذلك ال يطرد يف كل جماز 

حقيقة وليس كذلك عند  وعن الثالث أنه مبين على أن االسم املشترك موضوع ألحد مسمياته على سبيل البدل
الشافعي والقاضي أيب بكر بل هو حقيقة يف اجملموع كسائر األلفاظ العامة وهلذا فإنه إذا جترد عن القرينة عندمها 
وجب محله على اجلميع وإمنا فارق باقي األلفاظ العامة من جهة تناوله ألشياء ال تشترك يف معىن واحد يصلح أن 

العمومات فنسبه اللفظ املشترك يف داللته إىل مجلة مدلوالهتا وإىل أفرادها كنسبة  يكون مدلوال للفظ خبالف باقي
  غريه من األلفاظ العامة إىل مدلوالهتا مجلة وإفرادا 

وعلى هذا فقد بطل كل ما قيل من التقسيم املبين على أن اللفظ املشترك موضوع ألحد مسمياته على طريق البدل 
  وإمنا  حقيقة ضرورة كونه مبنيا عليه

  هو الزم على مشايخ املعتزلة املعتقدين كون اللفظ املشترك موضوعا ألحد مسمياته حقيقة على طريق البدل 
فإن قيل وإن كان اللفظ املشترك حقيقة يف اجلمع فال خفاء جبواز استعماله يف آحاد مدلوالته عند ظهور القرينة عند 

  أو جمازا الشافعي والقاضي أيب بكر وسواء كان ذلك حقيقة 
وعند ذلك فاستعماله يف اجملموع وإن كان على وجه ال يدخل فيه اإلفراد فإن كان اللفظ حقيقة يف اإلفراد فاللفظ 

يكون مشتركا ومل يدخل فيه مجيع مسمياته وإن كان جمازا فلم تدخل فيه احلقيقة واجملاز معا وهو خالف مذهبكم 
ألن إفادته للمجموع معناها أن االكتفاء ال حيصل إال به وإفادته  وإن كان على وجه يدخل فيه اإلفراد فهو حمال

  لألفراد معناها أنه حيصل اإلكتفاء بكل واحد منها وهو مجع بني النقيضني كما سبق 
قلنا استعماله يف األفراد مىت يكون معناه االكتفاء هبا إذا كانت داخلة يف اجملموع أو إذا مل تكن داخلة فيه واألول 



  ل معىن استعماله فيها أنه ال بد منها ممنوع ب
والثاين مسلم وال يلزم منه التناقض على كال التقديرين أما على تقدير العمل باللفظ يف آحاد أفراده مع االقتصار 

عند ظهور القرينة فألن اجلملة غري مشترطة يف االكتفاء وأما عند كون األفراد داخلة يف مسمى اجلملة فألهنا ال بد 
   مبعىن أنه يكتفى هبا منها ال

فإن قيل وإذا كانت األفراد داخلة يف مسمى اجلملة فليس للفظ عليها داللة جبهة احلقيقة وال جبهة التجوز بل بطريق 
  املالزمة الذهنية وليست داللة لفظية ليلزم ما قيل 

له عليها داللة وهي إما أن قلنا ال خفاء بدخول األفراد يف اجلملة فتكون مفهومة من اللفظ الدال على اجلملة ف
  تكون جبهة احلقيقة أو التجوز ملا سبق 

وعن االعتراض األول على النصوص أنه لو كان مسمى الصالة هو القدر املشترك من االعتناء ومسمى السجود 
  القدر املشترك من اخلضوع 

  ة وال كل خضوع وانقياد سجودا واالنقياد الطرد االسم باطرادمها وليس كذلك فإنه ال يسمى كل اعتناء بأمر صال
  وإن كان املسمى باسم الصالة اعتناء خاصا فال بد من تصويره وبيان االشتراك فيه 

فإن قيل جيب اعتقاده نفيا للتجوز واالشتراك عن اللفظ فهو مبين على أن التجوز واالشتراك على خالف األصل 
  وإمنا يكون كذلك إن لو تعذر اجلمع وهو حمل النزاع 

اعتراض أيب هاشم أنه مبين على حتقيق األمساء الشرعية ونقلها من موضوعاهتا يف اللغة وهو باطل على ما سبق  وعن
  من مذهب القاضي أيب بكر 

وعن االعتراض على قول سيبويه أما األول فألنه إمنا يلزم أن لو كان االستدالل بقول سيبويه على أن كل لفظ 
  ا جملموع مسمياته وليس كذلك بل إمنا قصد به بيان الوقوع ال غري مشترك أو جماز جيب أن يكون موضوع

وأما الثاين فألنه ال انفكاك يف قوله الويل لك عن اخلرب والدعاء واللفظ واحد وال معىن الستعماله فيهما سوى 
  فهمهما منه عند إطالقه 

  املسألة الثامنة نفي املساواة بني الشيئني

يقتضي نفي االستواء يف مجيع )  ٢٠احلشر )  ٥٩( } ي أصحاب النار وأصحاب اجلنة ال يستو{ كما يف قوله تعاىل 
األمور عند أصحابنا القائلني بالعموم خالفا أليب حنيفة فإنه قال إذا وقع التفاوت ولو من وجه واحد فقد وىف 

  بالعمل بداللة اللفظ 
في داخل على مسمى املساواة فلو وجدت املساواة حجة أصحابنا أنه إذا قال القائل ال مساواة بني زيد وعمرو فالن

  من وجه ملا كان مسمى املساواة منتفيا وهو خالف مقتضى اللفظ 
فإن قيل االستواء ينقسم إىل االستواء من كل وجه وإىل االستواء من بعض الوجوه وهلذا يصدق قول القائل استوى 

  زيد وعمرو عند حتقق كل واحد من األمرين 
  قا أعم من االستواء من كل وجه ومن وجه واالستواء مطل

  دون وجه والنفي إمنا دخل على االستواء األعم فال يكون مشعرا بأحد القسمني اخلاصني 
وأيضا فإنه ال يكفي يف إطالق لفظ املساواة االستواء من بعض الوجوه وإال لوجب إطالق لفظ املتساويني على مجيع 



  د من استوائهما يف أمر ما ولو يف نفي ما سوامها عنهما األشياء ألنه ما من شيئني إال وال ب
  ولو صدق ذلك وجب أن يكذب عليه غري املساوي لتناقضهما عرفا 

وهلذا فإن من قال هذا مساو هلذا فمن أراد تكذيبه قال ال يساويه واملتناقضان ال يصدقان معا ويلزم من ذلك أن ال 
  اطل فعلم أنه ال بد يف اعتبار املساواة من التساوي من كل وجه يصدق على شيئني أهنما غري متساويني وذلك ب

وعند ذلك فيكفي يف نفي املساواة نفي االستواء من بعض الوجوه ألن نقيض الكلي املوجب جزئي سالب فثبت أن 
  نفي املساواة ال يقتضي نفي املساواة من كل وجه 

كل وجه ملا صدق نفي املساواة حقيقة على شيئني أصال  وأيضا فإنه لو كان نفي املساواة يقتضي نفي املساواة من
  ألنه ما من شيئني إال وقد استويا يف أمر ما كما سبق 

  وهو على خالف األصل إذ األصل يف اإلطالق احلقيقة دون اجملاز 
 واجلواب عن األول أن ذكر األعم مىت ال يكون مشعرا باألخص إذا كان ذلك يف طرف اإلثبات أو النفي األول

  مسلم والثاين ممنوع 
  وهلذا فإنه لو قال القائل ما رأيت حيوانا وكان قد رأى إنسانا أو غريه من أنواع احليوان فإنه يعد كاذبا 

  وعن الثاين ال نسلم أنه ال يكفي يف إطالق لفظ املساواة التساوي من بعض الوجوه 
  ملا قرر مسلم  قوهلم لو كفى ذلك لوجب إطالق لفظ املتساويني على مجيع األشياء

  قوهلم يلزم من ذلك أن يكذب عليه غري املساوي وهو باطل مبا قرر 
فهو مقابل مبثله وهو أن يقال ال يكفي يف إطالق نفي املساواة نفي املساواة من بعض الوجوه وإال لوجب إطالق 

ولو صدق ذلك لوجب أن نفي املساواة على كل شيئني ألنه ما من شيئني إال وقد تفاوتا من وجه ضرورة تعينهما 
  يكذب عليه املساوي لتناقضهما عرفا 

  وهلذا فإن من قال هذا غري مساو هلذا فمن أراد تكذيبه قال إنه مساو له واملتناقضان ال يصدقان معا 
ويلزم من ذلك أن ال يصدق على شيئني أهنما متساويان وذلك باطل فإنه ما من شيئني إال وال بد من استوائهما ولو 

  في ما سوامها عنهما فعلم أنه ال بد يف اعتبار نفي املساواة من نفي املساواة من كل وجه يف ن
  وعند ذلك فيكفي يف إثبات املساواة املساواة من بعض الوجوه ألن نقيض الكلي السالب جزئي موجب 

  وفيه إبطال ما ذكر من عدم االكتفاء يف إطالق لفظ املساواة باملساواة من وجه 
  ل األمران سلم لنا ما ذكرناه أوال وإذا تقاب

  وعن الثالث ال نسلم صدق نفي املساواة مطلقا على ما وقع التساوي بينهما من وجه 
  قوهلم األصل يف اإلطالق احلقيقة قلنا إال أن يدل الدليل على خمالفته 

  ودليله ما ذكرناه 
  } املؤمنني سبيال  ولن جيعل اهللا للكافرين على{ ويف معىن نفي املساواة قوله تعاىل 

  املسألة التاسعة املقتضي وهو ما أضمر ضرورة صدق املتكلم

ال عموم له وذلك كما يف قوله صلى اهللا عليه و سلم رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإنه أخرب 
ورة حتقق اخلطإ عن رفع اخلطإ والنسيان ويتعذر محله على حقيقته إلفضائه إىل الكذب يف كالم الرسول ضر



  والنسيان يف حق األمة فال بد من إضمار حكم ميكن نفيه من األحكام الدنيوية أو األخروية ضرورة صدقه يف كالمه 
  وإذا كانت أحكام اخلطإ والنسيان متعددة فيمتنع إضمار 

ليل خمالفة اجلميع إذ اإلضمار على خالف األصل واملقصود حاصل بإضمار البعض فوجب االكتفاء به ضرورة تق
  األصل 

فإن قيل ما ذكرمتوه إمنا يصح أن لو مل يكن لفظ الرفع داال على رفع مجيع أحكام اخلطإ والنسيان وليس كذلك 
  وبيانه أن قوله رفع عن أميت اخلطأ والنسيان يدل على رفعهما مستلزما لرفع أحكامهما 

  حكام فإذا تعذر العمل به يف نفي احلقيقة تعني العمل به يف نفي األ
سلمنا أنه ال داللة عليها وضعا ولكن مل قلتم بأنه ال يدل عليها بعرف االستعمال وهلذا يقال ليس للبلد سلطان 

  وليس له ناظر وال مدبر 
  واملراد به نفي الصفات 

  سلمنا أنه ال يدل عليها بعرف االستعمال غري أن اللفظ دال على رفع اخلطإ والنسيان 
ر مجيع األحكام لوجهني األول أنه جيعل وجود اخلطإ والنسيان كعدمه والثاين أنه ال خيلو فإذا تعذر ذلك وجب إضما

  إما أن يقال بإضمار الكل أو البعض أو ال بإضمار شيء أصال 
والقول بعدم اإلضمار خالف اإلمجاع وليس إضمار البعض أوىل من البعض ضرورة تساوي نسبة اللفظ إىل الكل 

  ميع فلم يبق سوى إضمار اجل
واجلواب عن األول أن اللفظ إمنا يستلزم نفي األحكام بواسطة نفي حقيقة اخلطإ والنسيان فإذا مل يكن اخلطأ 

  والنسيان متيقنا فال يكون مستلزما لنفي األحكام 
  وعن الثاين أن األصل إمنا هو العمل بالوضع األصلي وعدم العرف الطارىء فمن ادعاه حيتاج إىل بيانه 

من االستشهاد بالصور فال نسلم صحة محلها على مجيع الصفات وإال ملا كان السلطان موجودا وال عاملا وما ذكروه 
  وال قادرا وحنو ذلك من الصفات وهو حمال 

  وعن الثالث قوهلم إضمار مجيع األحكام يكون أقرب إىل املقصود من نفي احلقيقة 
  لألحكام وهو وجود اخلطإ والنسيان قلنا إال أنه يلزم منه تكثري خمالفة الدليل املقتضي 

قوهلم ليس إضمار البعض أوىل من البعض إمنا يصح أن لو قلنا بإضمار حكم معني وليس كذلك بل بإضمار حكم 
  ما والتعيني إىل الشارع 

  فإن قيل فيلزم من ذلك اإلمجال يف مراد الشارع وهو على خالف األصل 
إلضمار وتكثري خمالفة الدليل كما سبق وكل واحد منهم على خالف قلنا لو قيل بإضمار الكل لزم منه زيادة ا

  األصل 
  مث ما ذكرناه من األصول إما أن تكون راجحة على ما ذكروه أو مساوية له أو مرجوحة 

  فإن كانت راجحة لزم العمل هبا 
روه إمنا ميكن التمسك وإن كانت مساوية فهو كاف لنا يف هذا املقام يف نفي زيادة اإلضمار ومها تقديران وما ذك

به على تقدير كونه راجحا وال خيفى أن ما يتم التمسك به على تقديرين أرجح مما ال ميكن التمسك به إال على 
  تقدير واحد 



  املسألة العاشرة الفعل املتعدي إىل مفعول

ال اختلفوا فيه فأثبته  كقوله واهللا ال آكل أو إن أكلت فأنت طالق هل جيري جمرى العموم بالنسبة إىل مفعوالته أم
  أصحابنا والقاضي أبو يوسف ونفاه أبو حنيفة 

وتظهر فائدة اخلالف يف أنه لو نوى به مأكوال معينا قبل عند أصحابنا حىت إنه ال حينث بأكل غريه بناء على عموم 
  لفظه له وقبول العام للتخصيص 

  ص من توابع العموم وال عموم ببعض مدلوالته وال يقبل عند أيب حنيفة ختصيصه به ألن التخصي
حجة أصحابنا أما يف طرف النفي وذلك عند ما إذا قال واهللا ال أكلت أن قوله أكلت فعل يتعدى إىل املأكول ويدل 

عليه بوضعه وصيغته فإذا قال ال أكلت فهو ناف حلقيقة األكل من حيث هو أكل ويلزم من ذلك نفيه بالنسبة إىل 
  يا حلقيقة األكل من حيث هو أكل وهو خالف داللة لفظه كل مأكول وإال ملا كان ناف

وإذا كان لفظه داال على نفي حقيقة األكل بالنسبة إىل كل مأكول فقد ثبت عموم لفظه بالنسبة إىل كل مأكول 
  فكان قابال للتخصيص 

دعي مأكوال وأما يف طرف اإلثبات وهو ما إذا قال إن أكلت فأنت طالق فال خيفى أن وقوع األكل املطلق يست
مطلقا لكونه متعديا إليه واملطلق ما كان شائعا يف جنس املقيدات الداخلة حتته فكان صاحلا لتفسريه وتقييده بأي 

منها كان وهلذا لو قال الشارع أعتق رقبة صح تقييدها بالرقبة املؤمنة ولو مل يكن للمطلق على املقيد داللة ملا صح 
  تفسريه به 

كرمتوه الزمان واملكان فإن حقيقة األكل ال تتم نفيا وال إثباتا إال بالنسبة إليهما ومع ذلك لو فإن قيل يلزم على ما ذ
  نوى بلفظه مكانا معينا أو زمانا معينا فإنه ال يقبل 

  قلنا ال نسلم ذلك وإن سلمنا فالفرق حاصل 
ات الفعل فلم يكن اللفظ داال غري متعد إىل الزمان واملكان بل هو من ضرور) أكلت ( وذلك ألن الفعل وهو قوله 

عليه بوضعه فلذلك مل يقبل ختصيص لفظه به ألن التخصيص عبارة عن محل اللفظ على بعض مدلوالته ال على غري 
  مدلوالته خبالف املأكول على ما سبق 

ص فال فإن قيل إذا قال إن أكلت فأنت طالق فاألكل الذي هو مدلول لفظه كلي مطلق واملطلق ال إشعار له باملخص
  يصح تفسريه به 

  قلنا احمللوف عليه ليس هو املفهوم من األكل الكلي الذي ال وجود له إال 

يف األذهان وإال ملا حنث باألكل اخلاص إذ هو غري احمللوف عليه وهو خالف اإلمجاع فلم يبق إال أن يكون املراد به 
يان أيا منها كان وإذا كان لفظه ال إشعار له بغري أكال مقيدا من مجلة األكالت املقيدة اليت ميكن وقوعها يف األع

  املقيد صح تفسريه به كما إذا قال أعتق رقبة وفسره بالرقبة املؤمنة كما سبق 

  املسألة احلادية عشرة الفعل وإن انقسم إىل أقسام

مجيع جهاته  وجهات فالواقع منه ال يقع إال على وجه واحد منها فال يكون عاما جلميعها حبيث حيمل وقوعه على
وذلك كما روي عنه عليه السالم أنه صلى داخل الكعبة فصالته الواقعة حيتمل أهنا كانت فرضا وحيتمل أهنا كانت 



نفال وال يتصور وقوعها فرضا نفال فيمتنع االستدالل بذلك على جواز الفرض والنفل يف داخل الكعبة مجيعا إذ ال 
  كن تعيني أحد القسمني إال بدليل عموم للفعل الواقع بالنسبة إليهما وال مي

وأما ما روي عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه صلى بعد غيبوبة الشفق فالشفق اسم مشترك بني احلمرة والبياض 
فصالته حيتمل أهنا وقعت بعد احلمرة وحيتمل أهنا وقعت بعد البياض فال ميكن محل ذلك على وقوع فعل الصالة 

اللفظ املشترك على مجيع حمامله وإمنا ميكن ذلك على رأي من يرى ذلك كما  بعدمها على رأي من ال يرى محل
  سبق حتقيقه 

  فإن قول الراوي صلى بعد غيبوبة الشفق ينزل منزلة قوله صلى بعد الشفقني 
ويف هذا املعىن أيضا قول الراوي كان النيب صلى اهللا عليه و سلم جيمع بني الصالتني يف السفر فإنه حيتمل وقوع 

ك يف وقت األوىل وحيتمل وقوعه يف وقت الثانية وليس يف نفس وقوع الفعل ما يدل على وقوعه فيهما بل يف ذل
  أحدمها 

  والتعني متوقف على الدليل 
  وأما وقوع ذلك منه صلى اهللا عليه و سلم متكررا على وجه يعم سفر النسك وغريه فليس 

 بد فاستفادة ذلك إمنا هي من قول الراوي كان جيمع بني أيضا يف نفس وقوع الفعل ما يدل عليه بل إن كان وال
  الصالتني 

  وهلذا فإنه إذا قيل كان فالن يكرم الضيف يفهم منه التكرار دون القصور على املرة الواحدة 
وعلى هذا أيضا جيب أن يعلم أن ما فعله النيب صلى اهللا عليه و سلم واجبا كان عليه أو جائزا له ال عموم له 

فة إىل غريه بل هو خاص يف حقه إال أن يدل دليل من خارج على املساواة بينه وبني غريه يف ذلك الفعل كما باإلضا
  لو صلى وقال صلوا كما رأيتموين أصلي أو غري ذلك 

فإن قيل فقد أمجعت األمة على تعميم سجود السهو يف كل سهو مبا روي عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه سها يف 
كذلك اتفقوا على تعميم ما نقل عن عائشة أهنا قالت كنت أفرك املين من ثوب رسول اهللا صلى الصالة فسجد و

اهللا عليه و سلم وهو يف الصالة يف حق كل أحد حىت إن الشافعي استدل بذلك على طهارة مين اآلدمي واستدل به 
  أبو حنيفة على جواز االقتصار على الفرك يف حق غري النيب مع حكمه بنجاسته 

كذلك إمجاعهم على وجوب الغسل من التقاء اخلتانني بقول عائشة فعلته أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و
واغتسلنا وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا سئل عن حكم أجاب مبا خيصه وأحال معرفة ذلك على 

  فعل نفسه 
فأفيض املاء على رأسي ومن ذلك أنه ملا سئل عن قبلة الصائم  فمن ذلك ملا سألته أم سلمة عن االغتسال قال أما أنا

  قال أنا أفعل ذلك ولوال أن للفعل عموما ملا كان كذلك 
قلنا أما تعميم سجود السهو فإنه إمنا كان لعموم العلة وهي السهو من حيث إنه رتب السجود على السهو بفاء 

  فعل التعقيب وهو دليل العلة كما يأيت ذكره ال لعموم ال
  وكذلك احلكم يف قوله زىن ماعز فرجم ويف قوله 



  رضخ يهودي رأس جارية فرضخ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأسه 
وأما العمل خبرب عائشة يف فرك املين ووجوب الغسل من التقاء اخلتانني وإفاضة املاء على الرأس وقبلة الصائم فكل 

  تعذره كما سبق واهللا أعلم ذلك مستند إىل القياس ال إىل عموم الفعل ل

  املسألة الثانية عشرة قول الصحايب هنى رسول اهللا

صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الغرر وقوله قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالشفعة للجار وحنوه اختلفوا يف 
  تعميمه لكل غرر وكل جار 

ة الراوي ولعله رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم قد هنى والذي عليه معول أكثر األصوليني أنه ال عموم له ألنه حكاي
  عن فعل خاص ال عموم له فيه غرر وقضى جلار خمصوص بالشفعة فنقل صيغة العموم لظنه عموم احلكم 

  وحيتمل أنه مسع صيغة ظنها عامة وليست عامة وحيتمل أنه مسع صيغة عامة 
  منا هو باحملكي ال بنفس احلكاية وإذا تعارضت االحتماالت مل يثبت العموم واالحتجاج إ

ولقائل أن يقول وإن كانت هذه االحتماالت منقدحة غري أن الصحايب الراوي من أهل العدالة واملعرفة باللغة 
فالظاهر أنه مل ينقل صيغة العموم إال وقد مسع صيغة ال يشك يف عمومها ملا هو مشتمل عليه من الداعي الديين 

اع الناس يف ورطة االلتباس واتباع ما ال جيوز اتباعه وبتقدير أن ال يكون قاطعا بالعموم فال والعقلي املانع له من إيق
يكون نقله للعموم إال وقد ظهر له العموم والغالب إصابته فيما ظنه ظاهرا فكان صدقه فيما نقله غالبا على الظن 

  تباعه ومهما ظن صدق الراوي فيما نقله عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وجب ا

  املسألة الثالثة عشرة مذهب الشافعي

رضي اهللا عنه أنه إذا حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم حبكم يف واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت يف حقه 
  تلك العلة خالفا للقاضي أيب بكر 

 تقربوه طيبا فإنه حيشر وذلك كقوله صلى اهللا عليه و سلم يف حق أعرايب حمرم وقصت به ناقته ال ختمروا رأسه وال
يوم القيامة ملبيا وكقوله صلى اهللا عليه و سلم يف قتلى أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فإهنم حيشرون يوم القيامة 

  وأوداجهم تشخب دما وكما لو قال الشارع حرمت املسكر لكونه حلوا عم التحرمي كل حلو 
يغة الواردة فهو باطل قطعا كيف وإنه لو كان التنصيص على واحلق يف ذلك أنه إن ادعى عموم احلكم نظرا إىل الص

إثبات احلكم املعلل يقتضي بعمومه احلكم يف كل حمل وجدت فيه العلة لكان للوكيل إذا قال له املوكل اعتق عبدي 
  ساملا لكونه أسود أن يعتق كل عبد أسود له كما لو قال اعتق عبيدي السودان وليس كذلك باإلمجاع 

العموم نظرا إىل االشتراك يف العلة فهو احلق وال يلزم من التعميم يف احلكم بالعلة املشتركة شرعا مثله وإن قيل ب
  فيما إذا قال لوكيله اعتق عبدي ساملا لكونه أسود إذ الوكيل إمنا يتصرف بأمر املوكل ال بالقياس على ما أمره به 

 إال أن يكون اللفظ الدال على احلكم عاما لغري حمل وعلى هذا فالفائدة يف ذكر العلة معرفة كون احلكم معلال
  التنصيص 

وما يقوله القاضي أبو بكر من أنه حيتمل أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم علل ذلك يف حق األعرايب مبا علمه 
  من موته مسلما خملصا يف عبادته حمشورا ملبيا وقصت به ناقته ال مبجرد إحرامه 

  رجتهم يف اجلهاد وحتقق شهادهتم ال مبجرد اجلهاد ويف قتلى أحد بعلو د



  ويف حترمي املسكر لكونه حلوا مسكرا وذلك كله غري معلوم يف حق الغري 
  وإن كان ما ذكروه منقدحا 

غري أنه على خالف ما ظهر من تعليله عليه السالم مبجرد اإلحرام واجلهاد وترك ما ظهر من التعليل جملرد االحتمال 
  ممتنع 

  لة الرابعة عشرة اختلفوا يف داللة املفهوماملسأ

  تفريعا على القول به هل هلا عموم أو ال 
وكشف الغطاء عن ذلك أن نقول املفهوم ينقسم إىل مفهوم املوافقة وهو ما كان حكم السكوت عنه موافقا حلكم 

  املنطوق كما يأيت حتقيقه 
دين من تنصيصه على حترمي التأفيف هلما فحكم التحرمي فإن كان من قبيل مفهوم املوافقة كما يف حترمي ضرب الوال

وإن كان شامال للصورتني لكن مع اختالف جهة الداللة فثبوته يف صورة النطق باملنطوق ويف صورة السكوت 
  باملفهوم فال املنطوق عام بالنسبة إىل الصورتني وال املفهوم من غري خالف 

  صورة السكوت وال شك أن حاصل النزاع فيه آيل إىل اللفظ  وإمنا اخلالف يف عموم املفهوم بالنسبة إىل
فإن من قال بكونه عاما بالنسبة إليهما إمنا يريد به ثبوت احلكم به يف مجيعها ال بالداللة اللفظية وذلك مما ال خالف 

  فيه بني القائلني باملفهوم 
ور السكوت إذ هو خالف الفرض وإمنا أراد ومن نفى العموم كالغزايل فلم يرد به أن احلكم مل يثبت به يف مجيع ص

  نفي ثبوته مستندا إىل الداللة اللفظية وذلك مما ال خيالف فيه القائل بعموم املفهوم 
وأما مفهوم املخالفة كما يف نفي الزكاة عن املعلوفة من تنصيصه صلى اهللا عليه و سلم على وجوب الزكاة يف الغنم 

  السائمة فال شك أيضا بأن اللفظ 

يه غري عام مبنطوقه للصورتني وال مبفهومه وإمنا النزاع يف عمومه بالنسبة إىل مجيع صور السكوت وحاصل النزاع ف
  أيضا فيه آيل إىل اللفظ كما سبق يف مفهوم املوافقة 

  املسألة اخلامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم

  صحاب أيب حنيفة رمحه اهللا يف املعطوف اختلفوا فيه فمنع أصحابنا من ذلك وأوجبه أ
ومثاله استدالل أصحابنا على أن املسلم ال يقتل بالذمي بقوله صلى اهللا عليه و سلم ال يقتل مسلم بكافر وهو عام 

  بالنسبة إىل كل كافر حربيا كان أو ذميا 
يف عهده فقال أصحاب أيب حنيفة لو كان ذلك عاما للذمي لكان املعطوف عليه كذلك وهو قوله وال ذو عهد 

ضرورة االشتراك بني املعطوف واملعطوف عليه يف احلكم وصفته وليس كذلك فإن الكافر الذي ال يقتل به املعاهد 
  إمنا هو الكافر احلريب دون الذمي 

احتج أصحابنا بثالثة أمور األول أن املعطوف ال يستقل بنفسه يف إفادة حكمه واللفظ الدال على حكم املعطوف 
له على حكم املعطوف بصرحيه وإمنا أضمر حكم املعطوف عليه يف املعطوف ضرورة اإلفادة وحذرا عليه ال داللة 



  من التعطيل 
واإلضمار على خالف األصل فيجب االقتصار فيه على ما تندفع به الضرورة وهو التشريك يف أصل احلكم دون 

  تفصيله من صفة العموم وغريه تقليال ملخالفة الدليل 
البقرة )  ٢( } واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء { ورد عطف اخلاص على العام يف قوله تعاىل الثاين أنه قد 

  فإنه عام يف الرجعية والبائن وقوله )  ٢٢٨

  خاص )  ٢٢٨البقرة )  ٢( } وبعولتهن أحق بردهن { 
وآتوهم { للندب وقوله  فإنه)  ٣٣النور )  ٢٤( } فكاتبوهم { وورد عطف الواجب على املندوب يف قوله تعاىل 

كلوا من { لإلجياب وورد عطف الواجب على املباح يف قوله تعاىل )  ٣٣النور )  ٢٤( } من مال اهللا الذي آتاكم 
  لإلجياب )  ١٤١األنعام )  ٦( } وآتوا حقه { فإنه لإلباحة وقوله )  ١٤١األنعام )  ٦( } مثره إذا أمثر 

حلكم وتفصيله لكان العطف يف مجيع هذه املواضع على خالف األصل وهو ولو كان األصل هو االشتراك يف أصل ا
  ممتنع 

  الثالث أن االشتراك يف أصل احلكم متيقن ويف صفته حمتمل فجعل العطف أصال يف املتيقن دون احملتمل أوىل 
  وجهني فإن قيل ما ذكرمتوه معارض مبا يدل على وجوب التشريك بينهما يف أصل احلكم وتفصيله وبيانه من 

األول أن حرف العطف يوجب جعل املعطوف واملعطوف عليه يف حكم مجلة واحدة فاحلكم على أحدمها يكون 
  حكما على األخرى 

  الثاين أن املعطوف إذا مل يكن مستقال بنفسه فال بد من إضمار حكم املعطوف عليه فيه لتحقق اإلفادة 
لمعطوف عليه للمعطوف أو بعضه ال جائز أن يقال بالثاين ألن وعند ذلك ال خيلو إما أن يقال بإضمار كل ما ثبت ل

  اإلضمار إما لبعض معني أو غري معني القول بالتعيني ممتنع إذ هو غري واقع من نفس العطف 
كيف وإنه ليس البعض أوىل من البعض اآلخر والقول بعدم التعيني موجب لإلهبام واإلمجال يف الكالم وهو خالف 

  ى القسم األول وهو املطلوب األصل فلم يبق سو
  قلنا جواب األول أن العطف يوجب جعل املعطوف واملعطوف عليه يف 

حكم مجلة واحدة فيما فيه العطف أو يف غريه األول مسلم والثاين ممنوع فلم قلتم إن ما زاد على أصل احلكم معترب 
  يف العطف إذ هو حمل النزاع 

  احلكم املذكور دون صفته وهو مدلول اللفظ من غري إهبام وال إمجال وجواب الثاين أن نقول بالتشريك يف أصل 

  املسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنيب

 ٧٤( } يا أيها املدثر قم فأنذر { )  ١املزمل )  ٧٣( } يا أيها املزمل قم الليل { صلى اهللا عليه و سلم كقوله تعاىل 
)  ٦٥الزمر )  ٣٩( } لئن أشركت ليحبطن عملك { )  ١األحزاب )  ٣٣( }  يا أيها النيب اتق اهللا{ )  ١املدثر ) 

ال يعم األمة ذلك اخلطاب عند أصحابنا خالفا أليب حنيفة وأمحد بن حنبل وأصحاهبما يف قوهلم إنه يكون خطابا 
  لألمة إال ما دل الدليل فيه على الفرق 

  أصل اللغة لذلك الواحد فال يكون متناوال لغريه بوضعه  ودليلنا يف ذلك أن اخلطاب الوارد حنو الواحد موضوع يف
  وهلذا فإن السيد إذا أمر بعض عبيده خبطاب خيصه ال يكون أمرا للباقني 



  وكذلك يف النهي واإلخبار وسائر أنواع اخلطاب 
ر الطبيب كيف وإنه من احملتمل أن يكون األمر للواحد املعني مصلحة له وهو مفسدة يف حق غريه وذلك كما يف أم

لبعض الناس بشرب بعض األدوية فإنه ال يكون ذلك أمرا لغريه الحتمال التفاوت بني الناس يف األمزجة األحوال 
  املقتضية لذلك األمر 

  وهلذا خص النيب صلى اهللا عليه و سلم بأحكام مل يشاركه فيها أحد من أمته من الواجبات واملندوبات 

احتاد اخلطاب وجواز االختالف يف احلكمة واملقصود ميتنع التشريك يف احلكم واحملظورات واملباحات ومع امتناع 
اللهم إال أن يقوم دليل من خارج يدل على االشتراك يف العلة الداعية إىل ذلك احلكم فاالشتراك يف احلكم يكون 

  مستندا إىل نفس القياس ال إىل نفس اخلطاب اخلاص مبحل التنصيص أو دليل آخر 
ال ننكر أن اخلطاب اخلاص بالواحد ال يكون خطابا لغريه مطلقا بل املدعى أن من كان مقدما على قوم  فإن قيل حنن

وقد عقدت له الوالية واإلمارة عليهم وجعل له منصب االقتداء به فإنه إذا قيل له اركب ملناجزة العدو وشن الغارة 
  ابه عليه وعلى بالده فإن أهل اللغة يعدون ذلك أمرا ألتباعه وأصح

  وكذلك إذا أخرب عنه بأنه قد فتح البلد الفالين وكسر العدو فإنه يكون إخبارا عن أتباعه أيضا 
والنيب صلى اهللا عليه و سلم ممن قد ثبت كونه قدوة لألمة ومتبعا هلم فأمره وهنيه يكون أمرا وهنيا ألمته إال ما دل 

  الدليل فيه على الفرق 
ومل )  ١الطالق )  ٦٥( } يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن { ىل ويدل على صحة ما ذكرناه قوله تعا

فلما قضى زيد منها { يقل إذا طلقت النساء فطلقهن وذلك يدل على أن خطابه خطاب ألمته وأيضا قوله تعاىل 
 ٣٧األحزاب )  ٣٣( } وطرا زوجناكها لكيال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 

  أخربه أنه إمنا أباحه ذلك ليكون ذلك مباحا لألمة ولو كانت اإلباحة خاصة به ملا انتفى احلرج عن األمة ) 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها { وأيضا فإنه قد ورد اخلطاب بتخصيصه عليه السالم بأحكام دون أمته كقوله تعاىل 

  } خالصة لك من دون املؤمنني { إىل قوله )  ٥٠األحزاب )  ٣٣( } للنيب 

ولو مل يكن اخلطاب املطلق له خطابا ألمته )  ٧٩اإلسراء )  ١٧( } ومن الليل فتهجد به نافلة لك { وكقوله تعاىل 
  بل خاصا به ملا احتيج إىل بيان التخصيص به هاهنا 

  ة يف اخلطاب كما تقرر وما ذكرمتوه من احتمال التفاوت يف املصلحة واملفسدة فغري قادح مع ظهور املشارك
وهلذا جاز تكليف الكل مع هذا االحتمال لظهور اخلطاب وجاز تعدية احلكم من األصل إىل الفرع عند ظن 

  االشتراك يف الداعي مع احتمال التفاوت بني األصل والفرع يف املصلحة واملفسدة 
أن يقال أمر املقدم ومل يأمر األتباع وأنه لو  واجلواب ال نسلم أن أمر املقدم يكون أمرا التباعه لغة وهلذا فإنه يصح

  حلف أنه مل يأمر األتباع مل حينث باإلمجاع 
ولو كان أمره للمقدم أمرا التباعه حلنث نعم غايته أنه يفهم عند أمر املقدم بالركوب وشن الغار لزوم توقف 

اللة اللفظ مطابقة وال ضمنا وال مقصود األمر على اتباع أصحابه له فكان ذلك من باب االستلزام ال من باب د
يلزم مثله يف خطاب النيب صلى اهللا عليه و سلم بشيء من العبادات أو بتحرمي شيء من األفعال أو إباحتها من 

  حيث إنه ال يتوقف املقصود من ذلك على مشاركة األمة له يف ذلك 
لكل على وجه يدخل فيه النيب صلى اهللا فخطاب عام مع ا)  ١الطالق )  ٦٥( } إذا طلقتم النساء { وقوله تعاىل 



  عليه و سلم وغريه من األمة وختصيص النيب يف أول اآلية بالنداء جرى جمرى التشريف والتكرمي له 
{ كيف وإن يف اآلية ما يدل على أن خطاب النيب ال يكون خطابا لألمة فإنه لو كان كذلك ملا احتيج إىل قوله 

كاف يف خطاب األمة مع } إذا طلقت النساء فطلقهن { ألن قوله )  ١الطالق )  ٦٥( } طلقتم النساء فطلقوهن 
  اتساقه مع أول اآلية 

  ال حجة فيه على املقصود )  ٣٧األحزاب )  ٣٣( } فلما قضى زيد منها وطرا { وقوله تعاىل 
احلرج عن  ليس فيه ما يدل على أن نفي)  ٣٧األحزاب )  ٣٣( } لكي ال يكون على املؤمنني حرج { وقوله 

املؤمنني يف أزواج أدعيائهم مدلول لقوله زوجناكها بل غايته أن رفع احلرج عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان 
ملقصود رفع احلرج عن املؤمنني وذلك حاصل بقياسهم عليه بواسطة دفع احلاجة وحصول املصلحة وعموم اخلطاب 

  غري متعني لذلك 
خصوصية النيب صلى اهللا عليه و سلم مبا ذكروه ال يدل على أن مطلق اخلطاب  وما ذكروه من اآليات الدالة على

له عام ألمته بل إمنا كان ذلك لقطع إحلاق غريه به يف تلك األحكام بطريق القياس ولو مل يرد التخصيص ألمكن 
  اإلحلاق بطريق القياس 

  املسألة السابعة عشرة اختلفوا يف خطاب النيب

  ألحد من أمته هل هو خطاب للباقني أم ال فنفاه أصحابنا وأثبته احلنابلة ومجاعة من الناس صلى اهللا عليه و سلم 
  ودليلنا ما سبق يف املسألة اليت قبلها 

  فإن قيل ما ذكرمتوه معارض بالنص واإلمجاع واملعىن 
ليه و سلم بعثت إىل وقوله صلى اهللا ع)  ٢٨سبأ )  ٣٤( } وما أرسلناك إال كافة للناس { أما النص فقوله تعاىل 

  الناس كافة وبعثت إىل األمحر واألسود 

  وقوله حكمي على الواحد حكمي على اجلماعة 
  وأما اإلمجاع فاتفاق الصحابة على رجوعهم يف أحكام احلوادث إىل ما حكم به النيب عليه السالم 

  على آحاد األمة 
) بروع بنت واشق ( رجوعهم يف املفوضة إىل قصة و) ماعز ( فمن ذلك رجوعهم يف حد الزىن إىل ما حكم به على 

  ورجوعهم يف ضرب اجلزية على اجملوس إىل ضربه عليه السالم اجلزية على جموس هجر 
  ولوال أن حكمه على الواحد حكم على اجلماعة ملا كان كذلك 

لك قوله صلى اهللا وأما املعىن فهو أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خصص بعض الصحابة بأحكام دون غريه فمن ذ
عليه و سلم أليب بردة يف التضحية بعناق جتزئك وال جتزىء أحدا بعدك وقوله أليب بكرة ملا دخل الصف راكعا 

زادك اهللا حرصا وال تعد وقوله ألعرايب زوجه مبا معه من القرآن هذا لك وليس ألحد بعدك وختصيصه خلزمية بقبول 
  ف بلبس احلرير شهادته وحده وختصيصه لعبد الرمحن بن عو

  ولوال أن احلكم بإطالقه على الواحد حكم على األمة ملا احتاج إىل التنصيص بالتخصيص 
واجلواب عن اآلية وعن قوله بعثت إىل الناس كافة وإىل األمحر واألسود أنه وإن كان مبعوثا إىل الناس كافة فبمعىن 

الصحيح واملقيم واملسافر واحلر والعبد واحلائض أنه يعرف كل واحد ما خيتص به من األحكام كأحكام املريض و



  والطاهر وغري ذلك وال يلزم من ذلك اشتراك الكل فيما أثبت للبعض منهم 
  وعن قوله حكمي على الواحد حكمي على اجلماعة أنه جيب تأويله 

   على أن املراد به أنه حكم على اجلماعة من جهة املعىن والقياس ال من جهة اللفظ لثالثة أوجه
  األول أن احلكم هو اخلطاب وقد بينا يف املسألة املتقدمة أن خطاب الواحد ليس هو بعينه خطابا للباقني 

الثاين أنه لو كان بعينه خطابا للباقني لزم منه التخصيص بإخراج من مل يكن موافقا لذلك الواحد يف السبب املوجب 
  للحكم عليه 

طابا للجماعة ملا احتاج إىل قوله حكمي على الواحد حكمي على الثالث أنه لو كان خطابه املطلق للواحد خ
  اجلماعة أو كانت فائدته التأكيد واألصل يف الدالالت اللفظية إمنا هو التأسيس 

مث وإن كان حكمه على الواحد حكما على اجلماعة فال يلزم اطراده يف حكمه للواحد أن يكون حكما للجماعة 
  مه عليه واخلالف واقع يف الكل فإنه فرق بني حكمه للواحد وحك

وأما ما ذكروه من رجوع الصحابة يف أحكام الوقائع إىل حكمه على اآلحاد فال خيلو إما أن يقال بذلك مع 
معرفتهم بالتساوي يف السبب املوجب أو ال مع معرفتهم بذلك الثاين خالف اإلمجاع وإن كان األول فمستند 

  يف السبب ال يف اخلطاب  التشريك يف احلكم إمنا كان االشتراك
  وأما املعىن فقد سبق اجلواب عنه يف املسألة املتقدمة 

  املسألة الثامنة عشرة اتفق العلماء على أن كل واحد من

املذكر واملؤنث ال يدخل يف اجلمع اخلاص باآلخر كالرجال والنساء وعلى دخوهلما يف اجلمع الذي مل تظهر فيه 
   عالمة تذكري وال تأنيث كالناس

وإمنا وقع اخلالف بينهم يف اجلمع الذي ظهرت فيه عالمة التذكري كاملسلمني واملؤمنني هل هو ظاهر يف دخول 
  اإلناث فيه أو ال 

  فذهبت الشافعية واألشاعرة واجلمع الكثري من احلنفية واملعتزلة إىل نفيه 
  وذهبت احلنابلة وابن داود وشذوذ من الناس إىل إثباته 

( } إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات { لكتاب والسنة واملعقول أما الكتاب فقوله تعاىل احتج النافون با
عطف مجع التأنيث على مجع املسلمني واملؤمنني ولو كان داخال فيه ملا حسن عطفه عليه )  ٣٥األحزاب )  ٣٣

  لعدم فائدته 
إن { إن النساء قلن ما نرى اهللا ذكر إال الرجال فأنزل اهللا وأما السنة فما روي عن أم سلمة أهنا قالت يا رسول اهللا 

  اآلية )  ٣٥األحزاب )  ٣٣( } املسلمني واملسلمات 
  ولو كن قد دخلن يف مجع التذكري لكن مذكورات وامتنعت صحة السؤال والتقرير عليه 

يصلون وال يتوضؤون فقالت  وأيضا ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ويل للذين ميسون فروجهم مث
عائشة هذا للرجال فما للنساء ولوال خروجهن من مجع الذكور ملا صح السؤال وال التقرير من النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم 
  وأما املعقول فهو أن اجلمع تضعيف الواحد فقولنا قام ال يتناول املؤنث باإلمجاع 



  متناوال له فاجلمع الذي هو تضعيفه كقولنا قاموا ال يكون 
  فإن قيل أما اآلية فالعطف فيها ال يدل على عدم دخول اإلناث يف مجع التذكري 

  قولكم ال فائدة فيه ليس كذلك إذ املقصود منه إمنا هو اإلتيان بلفظ خيصهن تأكيدا فال يكون عريا عن الفائدة 
عدم ختصيصهن بلفظ صريح فيهن وأما سؤال أم سلمة وعائشة فلم يكن لعدم دخول النساء يف مجع الذكور بل ل

  كما ورد يف املذكر 
  وأما قولكم إن اجلمع تضعيف الواحد فمسلم ولكن مل قلتم بامتناع دخول املؤنث فيه مع أنه حمل النزاع 

والذي يدل على دخول املؤنث يف مجع التذكري ثالثة أمور األول أن املألوف من عادة العرب أنه إذا اجتمع التذكري 
  لبوا جانب التذكري والتأنيث غ

  وهلذا فإنه يقال للنساء إذا متحضن أدخلن وإن كان معهن رجل قيل ادخلوا 
كما ألف منهم تغليب مجع من )  ٣٨البقرة )  ٢( } قلنا اهبطوا منها مجيعا { قال اهللا تعاىل آلدم وحواء وإبليس 

  يعقل إذا كان معه من ال يعقل 
بل أبلغ من ذلك )  ٤٥النور )  ٢٤( } من ماء فمنهم من ميشي على بطنه واهللا خلق كل دابة { ومنه قوله تعاىل 

  أهنم إذا وصفوا ما ال يعقل بصفة من يعقل غلبوا فيه من يعقل 
مجعهم مجع من )  ٤يوسف )  ١٢( } أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين { ومنه قوله تعاىل 

   يعقل لوصفهم بالسجود الذي هو صفة من يعقل
  وكتغليبهم الكثرة على القلة حىت إهنم يصفون بالكرم والبخل مجعا أكثرهم متصف بالكرم أو البخل 

وكتغليبهم يف التثنية أحد االمسني على اآلخر كقوهلم األسودان للتمر واملاء و العمران أليب بكر وعمر و القمران 
  للشمس والقمر 

أو قرية أنتم آمنون ونساؤكم آمنات حلصول األمن للنساء بقوله  الثاين أنه يستهجن من العريب أن يقول ألهل حلة
  أنتم آمنون ولوال دخوهلن يف قوله أنتم آمنون ملا كان كذلك 

  وكذلك ال حيسن منه أن يقول جلماعة فيهم رجال ونساء قوموا وقمن بل لو قال قوموا كان ذلك كافيا يف 

  األمر للنساء بالقيام 
  كري ملا كان كذلك ولوال دخوهلن يف مجع التذ

الثالث أن أكثر أوامر الشرع خبطاب املذكر مع انعقاد اإلمجاع على أن النساء يشاركن الرجال يف أحكام تلك 
  األوامر ولو مل يدخلن يف ذلك اخلطاب ملا كان كذلك 

  واجلواب قوهلم يف اآلية فائدة التخصيص بلفظ خيصهن التأكيد 
التذكري كانت فائدة ختصيصهن بالذكر التأسيس وال خيفى أن فائدة التأسيس  قلنا لو اعتقدنا عدم دخوهلن يف مجع

  أوىل يف كالم الشارع 
قوهلم سؤال أم سلمة وعائشة إمنا كان لعدم ختصيص النساء بلفظ خيصهن ال لعدم دخول النساء يف مجع التذكري 

ما خيصهن حبيث قالت ما نرى اهللا  ليس كذلك أما سؤال أم سلمة فهو صريح يف عدم الذكر مطلقا ال يف عدم ذكر
  ذكر إال الرجال ولو ذكر النساء ولو بطريق الضمن ملا صح هذا اإلخبار على إطالقه 

  وأما حديث عائشة فألهنا قالت هذا للرجال ولو كان احلكم عاما ملا صح منها ختصيص ذلك بالرجال 



 ننازع يف أن العريب إذا أراد أن يعرب عن مجع قوهلم املألوف من عادة العرب تغليب جانب التذكري مسلم وحنن ال
فيهم ذكور وإناث أنه يغلب جانب التذكري ويعرب بلفظ التذكري ويكون ذلك من باب التجوز وإمنا النزاع يف أن 

  مجع التذكري إذا أطلق هل يكون ظاهرا يف دخول املؤنث ومستلزما له أو ال وليس فيما قيل ما يدل على ذلك 
  يصح التجوز بلفظ األسد عن اإلنسان وال يلزم أن يكون ظاهرا فيه مهما أطلق وهذا كما أنه 

  فإن قيل إذا صح دخول املؤنث يف مجع املذكر فاألصل أن يكون مشعرا به حقيقة ال جتوزا 
قلنا ولو كان مجع التذكري حقيقة للذكور واإلناث مع انعقاد اإلمجاع على أنه حقيقة يف متحض الذكور كان اللفظ 

  شتركا وهو خالف األصل م
  فإن قيل ولو كان جمازا لزم اجلمع بني احلقيقة واجملاز يف لفظ واحد 

  لدخول املسمى احلقيقي فيه وهم الذكور وهو ممتنع 
  قلنا ليس كذلك فإنه ال يكون حقيقة يف الذكور إال مع االقتصار 

  وأما إذا كان جزءا من املذكور ال مع االقتصار فال 
  سلم امتناع اجلمع بني احلقيقة واجملاز كما سبق تقريره كيف وإنا ال ن

وأما الوجه الثاين فإمنا استهجن من العريب أن يقول أنتم آمنون ونساؤكم آمنات ألن تأمني الرجال يستلزم األمن من 
  وهو تناقض مجيع املخاوف املتعلقة بأنفسهم وأمواهلم ونسائهم فلو مل تكن النساء آمنات ملا حصل أمن الرجال مطلقا 

أما أن ذلك يدل على ظهور دخول النساء يف اخلطاب فال وبه يظهر لزوم أمن النساء من االقتصار على قوله 
  للرجال أنتم آمنون 

وأما الوجه الثالث فغري الزم وذلك أن النساء وإن شاركن الرجال يف كثري من أحكام التذكري فيفارقن للرجال يف 
)  ٢٢( } وجاهدوا يف اهللا حق جهاده { اب التذكري كأحكام اجلهاد يف قوله تعاىل كثري من األحكام الثابتة خبط

( } إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع { وأحكام اجلمعة يف قوله تعاىل )  ٧٨احلج 
  إىل غري ذلك من األحكام )  ٩اجلمعة )  ٦٢

ناث فيه لكان خروجهن عن هذه األوامر على خالف الدليل وهو ممتنع ولو كان مجع التذكري مقتضيا لدخول األ
فحيث وقع االشتراك تارة واالفتراق تارة علم أن ذلك إمنا هو مستند إىل دليل خارج ال إىل نفس اقتضاء اللفظ 

  لذلك 

  املسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام

يف الشرط واجلزاء هل يعم املذكر واملؤنث ) من ( ل مل تظهر فيه عالمة تذكري وال تأنيث سوى لفظ اجلمع مث
  اختلفوا فيه فأثبته األكثرون ونفاه األقلون 

  واملختار تفريعا على القول بالعموم دخول املؤنث فيه 

ودليله أنه لو قال القائل لعبده من دخل داري فأكرمه فإن العبد يالم بإخراج الداخل من املؤنثات عن اإلكرام 
  بلوم العبد بإكرامهن ويالم السيد 

  وكذلك احلكم يف النذر والوصية 
  واألصل يف كل ما فهم من اللفظ أن يكون حقيقة فيه ال جمازا 



فإن قيل التعميم فيما ذكرمتوه إمنا فهم من قرينة احلال وهي ما جرت به العادة من مقابلة الداخل إىل دار اإلنسان 
  اجملاز ال أنه من مقتضيات اللفظ حقيقة  واحللول يف منزله باإلكرام فكان ذلك من باب

  قلنا هذا باطل مبا لو قال من دخل داري فأهنه فإنه يفهم منه العموم وإن كان على خالف القرينة املذكورة 
  وكذا لو قال له من قال لك ألف فقل له ب فإنه ال قرينة أصال والعموم مفهوم منه فدل على كونه حقيقة فيه 

  لفوا يف دخول العبد حتت خطاب التكاليفاملسألة العشرون اخت

  باأللفاظ العامة املطقلة كلفظ الناس واملؤمنني فأثبته األكثرون ونفاه األقلون إال بقرينة ودليل خيصه 
ومنهم من قال بدخوله يف العمومات املثبتة حلقوق اهللا دون حقوق اآلدميني وهو منسوب إىل أيب بكر الرازي من 

  أصحاب أيب حنيفة 
ختار إمنا هو الدخول وذلك ألن اخلطاب إذا كان بلفظ الناس أو املؤمنني فهو خطاب لكل من هو من الناس وامل

  واملؤمنني والعبد من الناس 

  واملؤمنني حقيقة فكان داخال يف عمومات اخلطاب بوضعه لغة إال أن يدل دليل على إخراجه منه 
كن من التصرف فيه حسب تصرفه يف سائر األموال وإذا فإن قيل العبد من حيث هو عبد مال لسيده ولذلك يتم

  كان ماال كان مبنزلة البهائم فال يكون داخال حتت عموم خطاب الشارع 
سلمنا أنه ليس كالبهائم إال أن أفعاله اليت يتعلق هبا التكليف وحيصل هبا االمتثال مملوكة لسيده وجيب صرفها إىل 

  تعلقا بصرفها إىل غري منافع السيد ملا فيه من التناقض منافعه خبطاب الشرع فال يكون اخلطاب م
سلمنا عدم التناقض غري أن اإلمجاع منعقد على إخراج العبد عن مطلق اخلطاب العام باجلهاد واحلج والعمرة 

واجلمعة والعمومات الواردة بصحة التربع واإلقرار باحلقوق البدنية واملالية ولو كان داخال حتت عموم اخلطاب 
  لقه لكان خروجه عنها يف هذه الصور على خالف الدليل مبط

سلمنا إمكان دخوله حتت مطلق اخلطاب لغة إال أن الرق مقتض إلخراجه عن عمومات اخلطاب بطريق التخصيص 
وبيانه أنه صاحل لذلك من حيث إنه مكلف بشغل مجيع أوقاته خبدمة سيده خبطاب الشرع وحق السيد مقدم على 

جهني األول أن السيد متمكن من منع العبد من التطوع بالنوافل مع أهنا حق هللا تعاىل ولوال أن حق حق اهللا تعاىل لو
  السيد مرجح ملا كان كذلك 

الثاين أن حق اهللا تعاىل مبين على املساحمة واملساهلة ألنه ال يتضرر بفوات حقوقه وال ينتفع حبصوهلا وحق اآلدمي 
  ع حبصوله ويتضرر بفواته مبين على الشح واملضايقة ألنه ينتف

واجلواب عن السؤال األول أن كون العبد ماال مملوكا ال خيرجه عن جنس املكلفني إىل جنس البهائم وإال ملا توجه 
  حنو التكليف باخلطاب 

  اخلاص بالصالة والصوم وحنوه وهو خالف اإلمجاع 
يف مجيع األوقات حىت يف وقت تضايق وقت وعن السؤال الثاين ال نسلم أن السيد مالك لصرف منافع العبد إليه 

  العبادة املأمور هبا بل يف غريه 
  وعلى هذا فال تناقض 

وعن الثالث أن ذلك ال يدل على إخراج العبد عن كون العمومات متناولة له لغة ملا بيناه بل غايته أنه خص بدليل 



  والتخصيص غري مانع من العموم لغة 
 من القول برفع العموم لغة مع حتققه وصار كما يف ختصيص املريض واحلائض وال خيفى أن القول بالتخصيص أوىل

  واملسافر عن العمومات الواردة بالصوم والصالة واجلمعة واجلهاد 
وعن الرابع مبنع تعلق حق السيد مبنافعه املصروفة إىل العبادات املأمور هبا عند ضيق أوقاهتا كما سبق والرق وإن 

اعتباره فال يقع يف مقابلة الداللة النصية على العبادة يف ذلك الوقت لقوة داللة النصوص اقتضى ذلك ملناسبته و
  على داللة ما احلجة به مستندة إليها 

  والنصوص وإن كانت متناولة للعبد بعمومها إال أهنا متناولة للعبادة يف وقتها املعني خبصوصها 
تضاءه لذلك احلق يف وقت العبادة بعمومه فيتقابالن ويسلم والرق وإن كان مقتضيا حلق السيد خبصوصه إال أن اق

  الترجيح بالتنصيص كما سبق 
  قوهلم حق اآلدمي مرجح على حق اهللا تعاىل ال نسلم ذلك مطلقا 

وهلذا فإن حق اهللا تعاىل مرجح على حق السيد فيما وجب على العبد باخلطاب اخلاص به إمجاعا وبه يندفع ما 
  ول ذكروه من الترجيح األ

  قوهلم يف الترجيح الثاين إن السيد يتمكن من منع العبد من التنفل 
قلنا وإن أوجب ذلك ترجح جانب حق السيد على حقوق اهللا تعاىل يف النوافل فغري موجب لترجحه عليه يف 

  الفرائض 

  املسألة احلادية والعشرون ورود اخلطاب على لسان الرسول

  ا يا أيه{ صلى اهللا عليه و سلم بقوله 

)  ٥٦العنكبوت )  ٢٩( } يا عبادي { )  ٢١البقرة )  ٢( } يا أيها الناس { )  ١٠٤البقرة )  ٢( } الذين آمنوا 
  يدخل الرسول يف عمومه عندنا وعند أكثر العلماء خالفا لطائفة من الفقهاء واملتكلمني 

مة به كهذه اآليات فهو داخل فيه ومنهم من قال كل خطاب ورد مطلقا ومل يكن الرسول مأمورا يف أوله بأمر األ
  وإليه ذهب أبو بكر الصرييف واحلليمي من أصحاب الشافعي 

  حجة من قال يدخل يف العموم وهو املختار حجتان 
األوىل أن هذه الصيغ عامة لكل إنسان وكل مؤمن وكل عبد والنيب صلى اهللا عليه و سلم سيد الناس واملؤمنني 

  ه عن إطالق هذه األمساء عليه فال تكون خمرجة له عن هذه العمومات والعبادة والنبوة غري خمرجة ل
احلجة الثانية أنه صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أمر الصحابة بأمر وختلف عنه ومل يفعله فإهنم كانوا يسألونه ما بالك 

  مل تفعله ولو مل يعقلوا دخوله فيما أمرهم به ملا سألوه عن ذلك 
اهللا عليه و سلم أنه أمر أصحابه بفسخ احلج إىل العمرة ومل يفسخ فقالوا له أمرتنا وذلك كما روي عنه صلى 

بالفسخ ومل تفسخ ومل ينكر عليهم ما فهموه من دخوله يف ذلك األمر بل عدل إىل االعتذار وهو قوله إين قلدت 
  ة هديا وروي عنه أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا سقت اهلدي وجلعلتها عمر

فإن قيل مينع أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم داخال حتت عموم هذه األوامر ثالثة أوجه األول أنه إذا كان 



النيب صلى اهللا عليه و سلم آمرا ألمته هبذه األوامر فلو كان مأمورا هبا لزم من ذلك أن يكون خبطاب واحد آمرا 
  ه وأمر اإلنسان لنفسه ممتنع لوجهني ومأمورا وهو ممتنع وألنه يلزم أن يكون آمرا لنفس

  األول أن األمر طلب األعلى من األدىن والواحد ال يكون أعلى من نفسه وأدىن منها 
  الثاين أنه وقع االتفاق على أن أمر اإلنسان لنفسه على اخلصوص ممتنع فكذلك أمره لنفسه على العموم 

  طاب واحد مبلغا ومبلغا إليه وهو حمال الثاين من الوجوه الثالثة أنه يلزم من ذلك أن يكون خب
الثالث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد اختص بأحكام مل تشاركه فيها األمة كوجوب ركعيت الفجر والضحى 

واألضحى وحترمي الزكاة عليه وأبيح له النكاح بغري ويل وال مهر وال شهود والصفي من املغنم وحنوه من اخلصائص 
  وانفراده عن األمة يف األحكام التكليفية فال يكون داخال حتت اخلطاب املتناول هلم  وذلك يدل على مزيته

قلنا جواب األول أن ما ذكروه مبين على كون الرسول آمرا وليس كذلك بل هو مبلغ ألمر اهللا وفرق بني اآلمر 
  واملبلغ لألمر 

)  ١٨( } واتل ما أوحي إليك { )  ١اجلن )  ٧٢( ( } قل أوحي إيل { وهلذا أعاد صيغ األوامر له بالتبليغ كقوله 
  وحنوه )  ٢٧الكهف 

وجواب الثاين أنه مبلغ لألمة مبا ورد على لسانه وليس مبلغا لنفسه بذلك اخلطاب بل مبا مسعه من جربيل عليه 
  السالم 

  وجواب الثالث أن اختصاصه ببعض األحكام غري موجب خلروجه عن عمومات اخلطاب 
واملريض واملسافر واملرأة كل واحد قد اختص بأحكام ال يشاركه غريه فيها ومل خيرج بذلك عن  وهلذا فإن احلائض

  الدخول يف عمومات اخلطاب واهللا أعلم بالصواب 

  املسألة الثانية والعشرون اخلطاب الوارد شفاها يف زمن النيب

( } ويا أيها الذين آمنوا { )  ٢١البقرة )  ٢( } يا أيها الناس { صلى اهللا عليه و سلم واألوامر العامة كقوله تعاىل 
  وحنوه )  ١٠٤البقرة )  ٢

هل خيص املوجودين يف زمنه أو هو عام هلم وملن بعدهم اختلفوا فيه فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب أيب حنيفة 
بعدهم إال  واملعتزلة إىل اختصاصه باملوجودين يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال يثبت حكمه يف حق من

  بدليل آخر 
  وذهبت احلنابلة وطائفة من السالفني والفقهاء إىل تناول ذلك ملن وجد بعد عصر النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ويا أيها الذين { )  ٢١البقرة )  ٢( } يا أيها الناس { حجة النافني من وجهني األول أن املخاطبة شفاها بقوله تعاىل 
تستدعي كون املخاطب موجودا أهال للخطاب إنسانا مؤمنا ومن مل يكن موجودا يف )  ١٠٤البقرة )  ٢( } آمنوا 

  وقت اخلطاب مل يكن متصفا بشيء من هذه الصفات فال يكون اخلطاب متناوال له 
الثاين أن خطاب اجملنون والصيب الذي ال مييز ممتنع حىت إن من شافهه باخلطاب استهجن كالمه وسفه يف رأيه مع أن 

ا لوجودمها واتصافهما بصفة اإلنسانية وأصل الفهم وقبوهلما للتأديب بالضرب وغريه أقرب إىل اخلطاب هلما حاهلم
  ممن ال وجود له 

( } وما أرسلناك إال كافة للناس { احتج اخلصوم بالكتاب والسنة وإمجاع األمة واملعقول أما الكتاب فقوله تعاىل 



 عليه و سلم بعثت إىل األمحر واألسود ولو مل يكن خطابه متناوال ملن وأما السنة فقوله صلى اهللا)  ٢٨سبأ )  ٣٤
  بعده مل يكن رسوال إليه وال مبلغا إليه شرع اهللا تعاىل وهو خالف اإلمجاع 

يستغرق كل من ) اجلماعة ( وأيضا قوله صلى اهللا عليه و سلم حكمي على الواحد حكمي على اجلماعة ولفظ 
  بعده 

  ى من يف زمانه حكما على غريهم كان على خالف الظاهر فلو مل يكن حكمه عل
وأما اإلمجاع فهو أن الصحابة ومن بعدهم من التابعني وإىل زماننا هذا ما زالوا حيتجون يف املسائل الشرعية على من 

  وجد بعد النيب صلى اهللا 

 عموم تلك الدالئل اللفظية ملن عليه وسلم باآليات واألخبار الواردة على لسان النيب صلى اهللا عليه و سلم ولوال
  وجد بعد ذلك ملا كان التمسك هبا صحيحا وكان االسترواح إليها خطأ وهو بعيد عن أهل اإلمجاع 

وأما املعقول فهو أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد التخصيص ببعض األمة نص عليه كما ذكرناه يف 
لواحد هل هو خطاب للباقني ولوال أن اخلطاب املطلق العام يكون خطابا مسألة خطاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ل

  للكل ملا احتاج إىل التخصيص 
واجلواب على النصوص الدالة على كون النيب صلى اهللا عليه و سلم عليه وسلم مبعوثا إىل الناس كافة أهنا إمنا تلزم 

بة للكل باألحكام الشرعية شفاها وليس كذلك بل أن لو توقف مفهوم الرسالة والبعثة إىل كل الناس على املخاط
  ذلك يتحقق بتعريف البعض باملشافهة وتعريف البعض بنصب الدالئل واألمارات وقياس بعض الوقائع على بعض 
ويدل على ذلك أن أكثر األحكام الشرعية مل يثبت باخلطاب شفاها لقلة النصوص وندرهتا وكثرة الوقائع وما لزم 

  ون النيب صلى اهللا عليه و سلم رسوال وال مبلغا بالنسبة إىل األحكام اليت مل تثبت باخلطاب شفاها من ذلك أن ال يك
فإن قيل والدالئل اليت ميكن االحتجاج هبا يف األحكام الشرعية على من وجد بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم غري 

  اخلطاب فيما ذكرمتوه 
فإذا كان اخلطاب املوجود يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يتناول من إمنا يعلم كوهنا حجة بالدالئل اخلطابية 

  بعده فقد تعذر االحتجاج به عليه 
قلنا أمكن معرفة كوهنا حجة بالنقل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه حكم بكوهنا حجة على من بعده أو باإلمجاع 

  املنقول عن الصحابة على ذلك 
يه و سلم حكمي على الواحد حكمي على اجلماعة فالكالم يف اختصاصه باملوجودين يف زمنه وأما قوله صلى اهللا عل

  كالكالم يف األول 
  وأما انعقاد اإلمجاع على صحة االستدالل باآليات واألخبار الواردة على 

طبة ملن ليس لسانه صلى اهللا عليه و سلم على من وجد بعده وهو أشبه حجج اخلصوم فجوابه أنا بينا امتناع املخا
  مبوجود مبا ال مراء فيه 

  وعند ذلك فيجب اعتقاد استناد أهل اإلمجاع إىل النصوص من جهة معقوهلا ال من جهة ألفاظها مجعا بني األدلة 
  وأما ما ذكروه من املعىن فقد سبق جوابه يف مسألة خطاب النيب للواحد من األمة 

  املسألة الثالثة والعشرون اختلفوا يف املخاطب



هل ميكن دخوله يف عموم خطابه لغة أو ال واملختار دخوله وعليه اعتماد األكثرين وسواء كان خطابه العام أمرا أو 
  هنيا أو خربا 

فإن اللفظ بعمومه يقتضي كون كل )  ٣احلديد )  ٥٧( } وهو بكل شيء عليم { أما اخلرب فكما يف قوله تعاىل 
  فكانت داخلة حتت عموم اخلطاب  شيء معلوما هللا تعاىل وذاته وصفاته أشياء

  واألمر فكما لو قال السيد لعبده من أحسن إليك فأكرمه فإن خطابه لغة يقتضي إكرام كل من أحسن إىل العبد 
فإذا أحسن السيد إليه صدق عليه أنه من مجلة احملسنني إىل العبد فكان إكرامه على العبد الزما مبقتضى عموم 

  خطاب السيد 
  كما إذا قال له من أحسن إليك فال تسىء إليه وهذا يف الوضوح غري حمتاج إىل اإلطناب فيه  وكذلك يف النهي

 ١٦الرعد )  ١٣( } اهللا خالق كل شيء { فإن قيل ما ذكرمتوه ميتنع العمل به للنص واملعىن أما النص فقوله تعاىل 
  وذاته وصفاته ) 

  لكان خالقا هلا وهو حمال أشياء وهو غري خالق هلا ولو كان داخال يف عموم خربه 
وأما املعىن فإن السيد إذا قال لعبده من دخل داري فتصدق عليه بدرهم ولو دخل السيد فإنه يصدق عليه أنه من 

  الداخلني إىل الدار ومع ذلك ال حيسن أن يتصدق عليه العبد بدرهم 
  ولو كان داخال حتت عموم أمره لكان ذلك حسنا 

ظر إىل عموم اللفظ تقتضي كون الرب تعاىل خالقا لذاته وصفاته غري أنه ملا كان ممتنعا يف نفس قلنا أما اآلية فإهنا بالن
  األمر عقال كان خمصصا لعموم اآلية وال منافاة بني دخوله يف العموم مبقتضى اللفظ وخروجه عنه بالتخصيص 

دخوله غري أنه بالنظر إىل القرينة  وكذلك احلكم فيما ذكروه من املثال فإنه بعمومه مقتض للتصدق على السيد عند
  احلالية والدليل املخصص امتنع ثبوت حكم العموم يف حقه وال منافاة كما سبق 

  خذ من أمواهلم{ املسألة الرابعة والعشرون اختلف العلماء يف قوله تعاىل 

خذ صدقة واحدة هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك أو أ)  ١٠٣التوبة )  ٩( } صدقة 
  من نوع واحد واألول مذهب األكثرين والثاين مذهب الكرخي 

 ١٠٣التوبة )  ٩( } من أمواهلم { احتج القائلون بتعميم كل نوع بأنه تعاىل أضاف الصدقة إىل مجيع األموال بقوله 
ن كل نوع من واجلمع املضاف من ألفاظ العموم على ما عرف من مذهب أربابه فنزل ذلك منزلة قوله خذ م) 

  أمواهلم صدقة فكانت الصدقة متعددة بتعدد أنواع األموال 
  وللنايف أن يقول املأمور به صدقة منكرة مضافة إىل مجلة األموال 

فمهما أخذ من نوع واحد منها من املالك صدقة صدق قول القائل أخذ من أمواله صدقة ألن املال الواحد جزء من 
  مجلة األموال 

  قة من جزء املال صدق أخذها من املال فإذا أخذت الصد
  وهلذا وقع اإلمجاع على أن كل درهم ودينار من دراهم املالك ودنانريه موصوف بأنه من ماله 

ومع ذلك فإنه ال جيب أخذ الصدقة من خصوص كل دينار ودرهم له واألصل أن يكون ذلك لعدم داللة اللفظ 
  عليه ال للمعارض 



  وباجلملة فاملسألة حمتملة 
  ومأخذ الكرخي دقيق 

  املسألة اخلامسة والعشرون اللفظ العام

االنفطار )  ٨٢( } إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم { إذا قصد به املخاطب الذم أو املدح كقوله تعاىل 
  والذين يكنزون الذهب والفضة { وكقوله )  ١٣

  )  ٣٤التوبة )  ٩( } وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم 
نقل عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه منع من عمومه حىت أنه منع من التمسك به يف وجوب زكاة احللي مصريا منه 

  إىل أن العموم مل يقع مقصودا يف الكالم وإمنا سيق لقصد الذم واملدح مبالغة يف احلث على الفعل أو الزجر عنه 
لذم أو املدح وإن كان مطلوبا للمتكلم فال مينع ذلك من قصد وخالفه األكثرون وهو احلق من حيث إن قصد ا

العموم معه إذ ال منافاة بني األمرين وقد أتى بالصيغة الدالة على العموم فكان اجلمع بني املقصودين أوىل ومن العمل 
  بأحدمها وتعطيل اآلخر واهللا أعلم 

  الصنف الرابع يف ختصيص العموم ويشتمل على مقدمة ومسألتني 
  ما املقدمة ففي بيان معىن التخصيص وما جيوز ختصيصه وما ال جيوز أ

أما التخصيص فقد قال أبو احلسني البصري هو إخراج بعض ما تناوله اخلطاب عنه وذلك مما ال ميكن محله على 
  ظاهره على كل مذهب 

  يتصور إخراج شيء منه أما على مذهب أرباب اخلصوص فألن اخلطاب عندهم منزل على أقل ما حيتمله اللفظ فال 
وأما على مذهب أرباب االشتراك فمن جهة أن العمل باللفظ املشترك يف بعض حمامله ال يكون إخراجا لبعض ما 

  تناوله اخلطاب عنه بل غايته استعمال اللفظ يف بعض حمامله دون البعض 
ص أو للعموم وهو صاحل وأما على مذهب أرباب الوقف فظاهر إذ اللفظ عندهم موقوف ال يعلم كونه للخصو

  الستعماله يف كل واحد منهما 
  فإن قام الدليل على أنه أريد به العموم وجب محله عليه وامتنع إخراج شيء منه 

وإن قام الدليل على أنه للخصوص مل يكن اللفظ إذ ذاك دليال على العموم وال متناوال له فال يتحقق باحلمل على 
  ظ على بعض حمامله الصاحل هلا اخلاص إخراج بعض ما تناوله اللف

  وأما على مذهب أرباب العموم فغايته أن اللفظ عندهم حقيقة يف 

  االستغراق وجماز يف اخلصوص 
  وعلى هذا فإن مل يقم الدليل على خمالفة احلقيقة وجب إجراء اللفظ على مجيع حمامله من غري إخراج شي منها 

العمل باللفظ يف االستغراق وجب صرفه إىل حممله اجملازي وهو  وإن قام الدليل على خمالفة احلقيقة وامتناع
  اخلصوص 

وعند محل اللفظ على اجملاز ال يكون اللفظ متناوال للحقيقة وهي االستغراق فال حتقق إلخراج بعض ما تناوله 
  اخلطاب عنه إذ هو حالة كونه مستعمال يف اجملاز ال يكون مستعمال يف احلقيقة 

  لقول بتخصيص العام أو أن هذا عام خمصص ال يكون حقيقة وعلى هذا فإطالق ا



وإذا عرف ذلك فالتخصيص على ما يناسب مذهب أرباب العموم هو تعريف أن املراد باللفظ املوضوع للعموم 
حقيقة إمنا هو اخلصوص وعلى ما يناسب مذهب أرباب االشتراك تعريف أن املراد باللفظ الصاحل للعموم 

  صوص واخلصوص إمنا هو اخل
  واملعرف لذلك بأي طريق كان يسمى خمصصا واللفظ املصروف عن جهة العموم إىل اخلصوص خمصصا 

وإذا عرف معىن ختصيص العموم فاعلم أن كل خطاب ال يتصور فيه معىن الشمول كقوله صلى اهللا عليه و سلم 
عرف صرف اللفظ عن جهة  أليب بردة جتزئك وال جتزىء أحدا بعدك فال يتصور ختصيصه ألن التخصيص على ما

  العموم إىل جهة اخلصوص وما ال عموم له ال يتصور فيه هذا الصرف 
وأما ما يتصور فيه الشمول والعموم فيتصور فيه التخصيص وسواء كان خطابا أو مل يكن خطابا كالعلة الشاملة 

  إلمكان صرفه عن جهة عمومه إىل جهة خصوصه 
  هذا إمتام املقدمة 
سألتان املسألة األوىل اتفق القائلون بالعموم على جواز ختصيصه على أي حال كان من األخبار وأما املسائل فم

  واألمر وغريه خالفا لشذوذ ال يؤبه هلم يف ختصيصه اخلرب 

اهللا خالق كل { ويدل على جواز ذلك الشرع واملعقول أما الشرع فوقوع ذلك يف كتاب اهللا تعاىل كقوله تعاىل 
وليس خالقا لذاته وال قادرا )  ١٢٠املائدة )  ٥( } وهو على كل شيء قدير { )  ١٦د الرع)  ١٣( } شيء 

  عليها وهي شيء 
وقد أتت على األرض )  ٤٢الذاريات )  ٥١( } ما تذر من شيء أتت عليه إال جعلته كالرميم { وقوله تعاىل 

  واجلبال ومل جتعلها رميما 
إىل غري ذلك )  ٢٣النمل )  ٢٧( } وأوتيت من كل شيء { )  ٢٥األحقاف ( } تدمر كل شيء { وقوله تعاىل 

} وهو بكل شيء عليم { من اآليات اخلربية املخصصة حىت إنه قد قيل مل يرد عام إال وهو خمصص إال يف قوله تعاىل 
  ولو مل يكن ذلك جائزا ملا وقع يف الكتاب )  ٣احلديد )  ٥٧( 

سوى صرف اللفظ عن جهة العموم الذي هو حقيقة فيه إىل جهة  وأما املعقول فهو أنه ال معىن لتخصص العموم
  اخلصوص بطريق اجملاز كما سبق تقريره والتجوز غري ممتنع يف ذاته 

  وهلذا 
  لو قدرنا وقوعه مل يلزم احملال عنه لذاته وال بالنظر إىل وضع اللغة 

وال بالنظر إىل الداعي إىل ذلك وهلذا يصح من اللغوي أن يقول جاءين كل أهل البلد وإن ختلف عنه بعضهم 
{ واألصل عدم كل مانع سوى ذلك ويدل على جواز ختصيص األوامر العامة وإن مل نعرف فيها خالفا قوله تعاىل 

( } السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما { مع خروج أهل الذمة عنه وقوله تعاىل )  ٥التوبة )  ٩( } اقتلوا املشركني 
مع أنه ليس كل )  ٢النور )  ٢٤( } لزانية والزاين فاجدلوا كل واحد منهما مائة جلدة وا{ )  ٣٨املائدة )  ٥

  سارق يقطع وال كل زان جيلد وقوله 

مع خروج الكافر والرقيق والقاتل )  ١١النساء )  ٤( } يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني { تعاىل 
  عنه 

ا يوجب الكذب يف اخلرب ملا فيه من خمالفة املخرب للخرب وهو غري جائز على فإن قيل القول جبواز ختصيص اخلرب مم



  الشارع كما يف نسخ اخلرب 
  قلنا ال نسلم لزوم الكذب وال وهم الكذب بتقدير إرادة جهة اجملاز وقيام الدليل على ذلك 

ه مل يرد األسد احلقيقي وليس وإال كان القائل إذا قال رأيت أسدا وأراد به اإلنسان أن يكون كاذبا إذا تبينا أن
  كذلك باإلمجاع 

  وعلى هذا فال نسلم امتناع نسخ اخلرب كما سيأيت تقريره 

  املسألة الثانية اختلف القائلون بالعموم وختصيصه

  يف الغاية اليت يقع انتهاء التخصيص إليها فمنهم من قال جبواز انتهاء التخصيص يف مجيع ألفاظ العموم إىل الواحد 
خاصة دون ما عداها من أمساء اجلموع كالرجال واملسلمني وجعل هناية التخصيص ) من ( من أجاز ذلك يف ومنهم 

  فيها أن يبقى حتتها ثالثة 
وهذا هو مذهب القفال من أصحاب الشافعي ومنهم من جعل هناية التخصيص يف مجيع األلفاظ العامة مجعا كثريا 

  هو مذهب أيب احلسني البصري وإليه ميل إمام احلرمني وأكثر أصحابنا يعرف من مدلول اللفظ وإن مل يكن حمدودا و
  احتج من جوز االنتهاء يف التخصيص إىل الواحد بالنص واإلطالق واملعىن 

  وأراد به نفسه وحده )  ٩احلجر )  ١٥( } إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون { أما النص فقوله تعاىل 
طاب رضي اهللا عنه لسعد بن أيب وقاص وقد أنفذ إليه القعقاع مع ألف فارس قد وأما اإلطالق فقول عمر بن اخل

  أنفذت إليك ألفي رجل أطلق اسم األلف األخرى وأراد هبا القعقاع 
وأما املعىن فمن وجهني األول أنه لو امتنع االنتهاء يف التخصيص إىل الواحد فإما أن يكون ألن اخلطاب صار جمازا 

ل اللفظ فيه مل يكن مستعمال فيما هو حقيقة فيه من االستغراق وكل واحد من األمرين لو قيل أو ألنه إذا استعم
بكونه مانعا لزم امتناع ختصيص العام مطلقا وال بعدد ما ألنه يكون جمازا يف ذلك العدد وغري مستعمل فيما هو 

  حقيقة فيه 
  وذلك خالف اإلمجاع 

ث إنه بعض من الكل يكون جمازا كما يف استعماله يف الكثرة فإذا جاز الثاين أن استعمال اللفظ يف الواحد من حي
  التجوز باللفظ العام عن الكثرة فكذا يف الواحد 

  ولقائل أن يقول أما اآلية فهي حممولة على تعظيم املتكلم وهو مبعزل عن التخصيص بالواحد 
  م األلف وهو غري معىن التخصيص وأما اإلطالق العمري فمحمول على قصد بيان أن ذلك الواحد قائم مقا

  وأما املعىن األول فال نسلم احلصر فيما قيل من القسمني بل املنع من ذلك إمنا كان لعدم استعماله لغة 
  وأما املعىن الثاين فمبين على جواز إطالق اللفظ العام وإرادة الواحد جمازا وهو حمل النزاع 

ل القائل قتلت كل من يف البلد وأكلت كل رمانة يف الدار وكان فيها وأما حجة أيب احلسني البصري فإنه قال لو قا
  تقدير ألف رمانة وكان قد قتل شخصا واحدا أو ثالثة 

  وأكل رمانة واحدة أو ثالث رمانات فإن كالمه يعد 

  مستقبحا مستهجنا عند أهل اللغة 
ردت به زيدا وحده أو ثالثة أشخاص وكذلك إذا قال لعبده من دخل داري فأكرمه أو قال لغريه من عندك وقال أ



معينة أو غري معينة كان قبيحا مستهجنا وال كذلك فيما إذا محل على الكثرة القريبة من مدلول اللفظ فإنه يعد 
  موافقا مطابقا لوضع أهل اللغة 

ذلك وهذه احلجة وإن كانت قريبة من السداد وقد قلده فيها مجاعة كثرية إال أن لقائل أن يقول مىت يكون 
مستهجنا منه إذا كان مريدا للواحد من جنس ذلك العدد الذي هو مدلول اللفظ وقد اقترن به قرينة أو إذا مل يكن 

  األول ممنوع والثاين مسلم 
  وبيان ذلك النص وصحة اإلطالق 

بالناس وأراد )  ١٧٣آل عمران )  ٣( } الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم { أما النص فقوله تعاىل 
  القائلني نعيم بن مسعود األشجعي بعينه ومل يعد ذلك مستهجنا القترانه بالدليل 

وأما اإلطالق فصحة قول القائل أكلت اخلبز واللحم وشربت املاء واملراد به واحد من جنس مدلوالت اللفظ العام 
  ومل يكن ذلك مستقبحا القترانه بالدليل 
هر منه إرادة الكل وما يقاربه يف الكثرة وهو مريد للواحد البعيد من ظاهر نعم إذا أطلق اللفظ العام وكان الظا

  اللفظ من غري اقتران دليل به يدل عليه فإنه يكون مستهجنا 
  وإذا عرف ضعف املأخذ من اجلانبني فعليك باالجتهاد يف الترجيح 

  الصنف اخلامس يف أدلة ختصيص العموم

يف األدلة املتصلة وهي أربعة أنواع االستثناء والشرط والصفة والغاية وهي قسمان متصلة ومنفصلة القسم األول 
  النوع األول االستثناء وفيه مقدمة ومسائل أما املقدمة ففي معىن االستثناء وصيغه وأقسامه 

  أما االستثناء فقال الغزايل هو قول ذو صيغ خمصوصة حمصورة دال على أن املذكور به مل يرد بالقول األول 
طل من وجهني األول أنه ينتقض بآحاد االستثناءات كقولنا جاء القوم إال زيدا فإنه استثناء حقيقة وليس بذي وهو با

  صيغ بل صيغة واحدة وهي إال زيدا 
الثاين أنه يبطل باألقوال املوجبة لتخصيص العموم اخلارجة عن االستثناء فإهنا صيغ خمصوصة وهي حمصورة الستحالة 

يف األلفاظ الدالة وهي دالة على أن املذكور هبا مل يرد بالقول األول وليست من االستثناء يف القول بعدم النهاية 
شيء وذلك كما لو قال القائل رأيت أهل البلد ومل أر زيدا واقتلوا املشركني وال تقتلوا أهل الذمة ومن دخل داري 

   ذلك فأكرمه والفاسق منهم أهنه وأهل البلد كلهم علماء وزيد جاهل إىل غري
أو ما يقوم مقامه وهو ) إال ( وقال بعض املتبحرين من النحاة االستثناء إخراج بعض اجلملة عن اجلملة بلفظ 

منتقض بقول القائل رأيت أهل البلد ومل أر زيدا فإنه قائم مقام قوله إال زيدا يف إخراج بعض اجلملة عن اجلملة 
  وليس باستثناء 

وال يستقل بنفسه وهو أيضا مدخول من ) إال ( الكالم إال إلخراج بعضه بلفظ وقيل إنه عبارة عما ال يدخل يف 
وجهني األول أن االستثناء ال إلخراج بعض الكالم وإمنا يكون إخراجا لبعض ما دل عليه الكالم األول وفرق بني 

  األمرين 
قد وجد فيها مجيع ما ذكروه من القيود ) غري ( الثاين أنه لو قال القائل جاء القوم غري زيد فإنه استثناء مع أن لفظة 

  سوى قوله ال يدخل يف الكالم إال إلخراج بعضه 



كقولك عندي درهم غري جيد فإنه ال ) إال ( قد يدخل يف الكالم لغرض النعتية إذا مل جيز يف موضعها ) غري ( فإن 
  ة له يف إعرابه حيسن أن تقول يف موضعها عندي درهم إال جيدا فال جرم كانت نعتا للدرهم وتابع

يف ) إال ( تكون استثنائية منصوبة إلمكان دخول ) غري ( وهذا خبالف ما إذا قلت عندي درهم غري قرياط فإن 
  موضعها 

  وميكن أن يقال هاهنا إن النعتية ليست استثنائية فال ترد على احلد 
أو أخواهتا على ) إال ( فسه دال حبرف واملختار يف ذلك أن يقال االستثناء عبارة عن لفظ متصل جبملة ال يستقل بن

  أن مدلوله غري مراد مما اتصل به ليس بشرط وال صفة وال غاية 
  احتراز عن الدالالت العقلية واحلسية املوجبة للتخصيص ) لفظ ( فقولنا 
  احتراز عن الدالئل املنفصلة ) متصل جبملة ( وقولنا 
  احتراز عن الصيغ املهملة ) دال ( ا قام القوم وزيد مل يقم وقولنا احتراز عن مثل قولن) وال يستقل بنفسه ( وقولنا 
  احتراز عن األمساء املؤكدة والنعتية ) على أن مدلوله غري مراد مما اتصل به ( وقولنا 

  كقول القائل جاءين القوم العلماء كلهم 
  احتراز عن قولنا قام القوم دون زيد ) حبرف إال أو أخواهتا ( وقولنا 
احتراز عن قول القائل لعبده من دخل داري ) ليس بشرط ( حتراز عن أكثر اإللزامات السابق ذكرها وقولنا وفيه ا

) ليس بغاية ( احتراز من قول القائل جاءين بنو متيم الطوال وقلونا ) ليس بصفة ( فأكرمه إن كان مسلما وقولنا 
  دخلوا الدار وهذا احلد مطرد منعكس ال غبار عليه أكرم بين متيم أبدا إىل أن ي( احتراز عن قول القائل لعبده 

وإذا عرف معىن االستثناء فصيغه كثرية وهي إال وغري وسوى وخال وحاشا وعدا وما عدا وما خال وليس وال 
  يكون وحنوه 

  لكوهنا حرفا مطلقا ولوقوعها يف مجيع أبواب االستثناء ال غري ) إال ( وأم الباب يف هذه الصيغ 
تلفة يف اإلعراب مستقصاة يف كتب أهل األدب ال مناسبة لذكرها فيما حنن فيه كما قد فعله من غلب وهلا أحكام خم

  عليه حب العربية 
  وهو منقسم إىل االستثناء من اجلنس ومن غري اجلنس كما يأيت حتقيقه عن قريب إن شاء اهللا تعاىل 

وأن يكون متقدما عليه مع االتصال كقولك خرج  وجيوز أن يكون متأخرا عن املستثىن منه كما ذكرناه من األمثلة
  إال زيدا القوم ومنه قول الكميت 

فما يل إال آل أمحد شيعة وما يل إال مذهب احلق مذهب وجيوز االستثناء من االستثناء من غري خالف كقول القائل 
 ٣٢الذاريات )  ٥١( } م جمرمني إنا أرسلنا إىل قو{ له علي عشرة دراهم إال أربعة إال اثنني ويدل عليه قوله تعاىل 

  } إال آل لوط إنا ملنجوهم أمجعني إال امرأته { إىل قوله ) 

  استثىن إىل لوط من أهل القرية واستثىن املرأة من اآلل املنجني من اهلالك 
  وهذا ما أردنا ذكره من املقدمة 

األكثرين أن يكون متصال باملستثىن منه  وأما املسائل فخمس املسألة األوىل شرط صحة االستثناء عند أصحابنا وعند
حقيقة من غري ختلل فاصل بينهما أو يف حكم املتصل وهو ما ال يعد املتكلم به آتيا به بعد فراغه من كالمه األول 

  عرفا وإن ختلل بينهما فاصل بانقطاع النفس أو سعال مانع من االتصال حقيقة 



  اء املنفصل وإن طال الزمان شهرا ونقل عن ابن عباس أنه كان يقول بصحة االستثن
وذهب بعض أصحاب مالك إىل جواز تأخري االستثناء لفظا لكن مع إضمار االستثناء متصال باملسثىن منه ويكون 

  املتكلم به مدينا فيما بينه وبني اهللا تعاىل 
  ولعله مذهب ابن عباس 

  دون غريه  وذهب بعض الفقهاء إىل صحة االستثناء املنفصل يف كتاب اهللا تعاىل
حجة القائلني باالتصال من ثالثة أوجه األول ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من حلف على شيء 
فرأى غريه خريا منه فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه وروي فليكفر عن ميينه وليأت الذي هو خري ولو كان 

عليه و سلم إليه لكونه طريقا خملصا للحالف عند تأمل اخلري يف  االستثناء املنفصل صحيحا ألرشد النيب صلى اهللا
  الرب وعدم احلنث ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا يقصد 

  التيسري والتسهيل وال خيفى أن االستثناء أيسر وأسهل من التكفري فحيث مل يرشد إليه دل على عدم صحته 
ما وال معدودا من كالم العرب وهلذا فإنه لو قال لفالن علي عشرة الثاين أن أهل اللغة ال يعدون ذلك كالما منتظ

دراهم مث قال بعد شهر أو سنة إال درمها أو قال رأيت بين متيم مث قال بعد شهر إال زيدا فإنه ال يعد اسثتناء وال 
بشيء وكذلك لو كالما صحيحا كما لو قال رأيت زيدا مث قال بعد شهر قائما فإهنم ال يعدونه بذلك خمربا عن زيد 

  قال السيد لعبده أكرم زيدا مث قال بعد شهر إن دخل داري فإهنم ال يعدون ذلك شرطا 
الثالث أنه لو قيل بصحة االستثناء املنفصل ملا علم صدق صادق وال كذب كاذب وال حصل وثوق بيمني وال وعد 

صال إلمكان االستثناء املنفصل ولو بعد وال وعيد وال حصل اجلزم بصحة عقد نكاح وبيع وإجارة وال لزوم معاملة أ
  حني وال خيفى ما يف ذلك من التالعب وإبطال التصرفات الشرعية وهو حمال 

  احتج اخلصوم بأربعة أمور األول ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال واهللا ألغزون قريشا 
  وت ملا فعله لكونه مقتدى به مث سكت وقال بعده إن شاء اهللا ولوال صحة االستثناء بعد السك

وأيضا ما روي عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه سألته اليهود عن عدة أهل الكهف وعن مدة لبثهم فيه فقال غدا 
ما يعلمهم إال قليل فال متار فيهم { أجيبكم ومل يقل إن شاء اهللا فتأخر عنه الوحي مدة بضعة عشر يوما مث نزل عليه 

وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللا واذكر { إىل قوله )  ٢٢الكهف )  ٢٨( } إال مراء ظاهرا 
  )  ٢٤ ٢٣الكهف )  ٢٨( } ربك إذا نسيت 

  فقال إن شاء اهللا بطريق اإلحلاق خبربه األول 
  ولو مل يكن ذلك صحيحا ملا فعله 

  ة االستثناء املنفصل الثاين أن ابن عباس ترمجان القرآن ومن أفصح فصحاء العرب وقد قال بصح
  وذلك يدل على صحته 

  الثالث أن االستثناء بيان وختصيص للكالم األول فجاز تأخريه كالنسخ واألدلة املنفصلة املخصصة للعموم 
  الرابع أن االستثناء رافع حلكم اليمني فجاز تأخريه كالكفارة 

لسكوت الذي ال خيل باالتصال احلكمي كما واجلواب عن اخلرب األول أن سكوته قبل االستثناء حيتمل أنه من ا
  أسلفناه وجيب احلمل عليه موافقة ملا ذكرناه من األدلة 

وعن اخلرب الثاين أن قوله صلى اهللا عليه و سلم إن شاء اهللا ليس عائدا إىل خرب األول بل إىل ذكر ربه إذا نسي 



  تقديره أذكر ريب إذا نسيت إن شاء اهللا 
  لغريه افعل كذا فقال إن شاء اهللا أي أفعل إن شاء اهللا  وذلك كما إذا قال القائل

  وعن املنقول عن ابن عباس إن صح ذلك 
فلعله كان يعتقد صحة إضمار االستثناء ويدين املكلف بذلك فيما بينه وبني اهللا تعاىل وإن تأخر االستثناء لفظا وهو 

  األدلة واتفاق أهل اللغة على إبطاله ممن سواه  غري ما حنن فيه وإن مل يكن كذلك فهو أيضا خمصوم مبا ذكرناه من
  وعن الوجه الثالث أنه قياس يف اللغة فال يصح ملا سبق 

  مث هو منقوض باخلرب والشرط كما سبق 
كيف والفرق بني التخصيص واالستثناء واقع من جهة اجلملة من حيث إن التخصيص قد يكون بدليل العقل 

  بني النسخ أن النسخ مما ميتنع اتصاله باملنسوخ خبالف االستثناء واحلس وال كذلك االستثناء وبينه و
وعن الوجه الرابع بالفرق وهو أن الكفارة رافعة إلمث احلنث ال لنفس احلنث واالستثناء مانع من احلنث فما التقيا يف 

  احلكم حىت يصح قياس أحدمها على اآلخر 
   كيف وإن اخلالف إمنا وقع يف صحة االستثناء املنفصل

  من جهة اللغة ال من جهة الشرع وال قياس يف اللغة على ما سبق 

  املسألة الثانية اختلف العلماء يف صحة االستثناء

من غري اجلنس فجوزه أصحاب أيب حنيفة ومالك والقاضي أبو بكر ومجاعة من املتكلمني والنحاة ومنع منه 
  األكثرون 

  ل باإلثبات وأما أصحابنا فمنهم من قال بالنفي ومنهم من قا
احتج من قال بالبطالن بأن االستثناء استفعال مأخوذ من الثين ومنه تقول ثنيت الشيء إذا عطفت بعضه على بعض 

  وثنيت فالنا عن رأيه وثنيت عنان الفرس 
وحقيقته أنه استخراج بعض ما تناوله اللفظ وذلك غري متحقق يف مثل قول القائل رأيت الناس إال احلمر ألن احلمر 

ملستثناة غري داخلة يف مدلول املستثىن منه حىت يقال بإخراجها وثنيها عنه بل اجلملة األوىل باقية حباهلا مل تتغري وال ا
  تعلق للثاين باألول أصال 

ومع ذلك فال حتقق لالستثناء من اللفظ وال ميكن أن يقال بصحة االستثناء بناء على ما وقع به االشتراك من املعىن 
منه وإال لصح استثناء كل شيء من كل شيء ضرورة أنه ما من شيئني إال ومها مشتركان يف معىن عام  بني املستثىن

  هلما وليس كذلك 
كيف وأنه لو قال القائل جاء العلماء إال الكالب وقدم احلاج إال احلمري كان مستهجنا لغة وعقال وما هذا شأنه ال 

  يكون وضعه مضافا إىل أهل اللغة 
ل ال نسلم أن االستثناء مأخوذ من الثين بل من التثنية وكأن الكالم كان واحدا فثين وليس أحد ولقائل أن يقو

  األمرين أوىل من اآلخر 
  فإن قيل لو كان االستثناء مأخوذا من التثنية لكان كل ما وجد فيه معىن التثنية من الكالم اسثناء وليس كذلك 



  د فيه الثين والعطف استثناء وليس كذلك قلنا ولو كان مأخوذا من الثين لكان كل ما وج
  وهلذا ال يقال ملن عطف الثوب بعضه على بعض أو عطف عنان الفرس إنه استثناء 

قولكم إن االسثتناء استخراج بعض ما تناوله اللفظ دعوى يف حمل النزاع وكيف يدعى ذلك مع قول اخلصم بصحة 
  ستثىن منه االستثناء من غري اجلنس وال دخول للمستثىن حتت امل

  وما ذكرمتوه من االستقباح ال يدل على امتناع صحته يف اللغة 
وهلذا فإنه لو قال القائل يف دعائه يا رب الكالب واحلمري وخالقهم ارزقين وأعطين كان مستهجنا وإن كان صحيحا 

  من جهة اللغة واملعىن 
املانع من صحته نظرا إىل ما وقع به االشتراك  مث وإن سلمنا امتناع صحة االستثناء من نفس امللفوظ به مطابقة فما

بني املستثىن واملستثىن منه يف املعىن الالزم املدلول للفظ مطابقه كما قال الشافعي إنه لو قال القائل لفالن علي مائة 
يفة يف درهم إال ثوبا فإنه يصح ويكون معناه إال قيمة ثوب الشتراكهما يف ثبوت صفة القيمة هلما وكما قاله أبو حن

  استثناء املكيل من املوزون وبالعكس الشتراكهما يف علة الربا 
  قولكم لو صح ذلك لصح استثناء كل شيء من كل شيء ليس كذلك 

وما املانع أن تكون صحة االستثناء مشروطة مبناسبة بني املستثىن واملستثىن منه كما إذا قال القائل ليس يل خنل إال 
  ت إال ذكر وال كذلك فيما إذا قال ليس لفالن بنت إال أنه باع داره شجر وال إبل إال بقر وال بن

  وأما القائلون بالصحة فقد احتجوا باملنقول واملعقول أما املنقول فمن جهة القرآن والشعر والنثر 
  وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم { أما القرآن فقوله تعاىل 

وإبليس مل يكن من جنس املالئكة لقوله تعاىل يف )  ١١األعراف )  ٧( } فسجدوا إال إبليس مل يكن من الساجدين 
  واجلن )  ٥٠الكهف )  ١٨( } إال إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر ربه { آية أخرى 

واملالئكة )  ١٢األعراف )  ٧( } خلقتين من نار { ليسوا من جنس املالئكة وألنه كان خملوقا من نار على ما قال 
وال ذرية )  ٥٠الكهف )  ١٨( } أفتتخذونه وذريته أولياء { له ذرية على ما قال تعاىل من نور وألن إبليس 

  للمالئكة فال يكون من جنسهم وهو مستثىن منهم 
 ٧٥الشعراء )  ٢٦( } أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم األقدمون فإهنم عدو يل إال رب العاملني { وقوله تعاىل 

من مجلة ما كانوا يعبدون من األصنام وغريها والباري تعاىل ليس من جنس شيء من  استثىن الباري تعاىل)  ٧٧
  املخلوقات 
  استثىن الظن من العلم وليس من جنسه )  ١٥٧النساء )  ٤( } وما هلم به من علم إال اتباع الظن { وقوله تعاىل 
استثىن السالم من )  ٢٥الواقعة )  ٥٦(  }ال يسمعون فيها لغوا وال تأثيما إال قيال سالما سالما { وقوله تعاىل 

)  ٤( } ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم { اللغو وليس من جنسه وقوله تعاىل 
  والتجارة ليست من جنس الباطل وقد استثناها منه )  ٢٩النساء 

استثىن الرمحة من نفي الصريخ )  ٤٣يس )  ٣٦( } فال صريخ هلم وال هم ينقذون إال رمحة منا { وقوله تعاىل 
  واإلنقاذ وليست من جنسه 

ومن رحم ليس بعاصم بل معصوم )  ٤٣هود )  ١١( } ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم { وقوله تعاىل 
  وليس املعصوم من جنس العاصم 

  استثىن اخلطأ من القتل وليس من جنسه )  ٩٢النساء )  ٤( } وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ { وقوله تعاىل 



وأما الشعر فمن ذلك قول القائل منهم وبلدة ليس هبا أنيس إال اليعافري وإال العيس والعيس ليست من جنس 
  األنيس 

وقال النابغة الذبياين وقفت فيها أصيالال أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد إال أواري أليا ما أبينها والنؤي 
  حلوض باملظلومة اجللد واألواري ليست من جنس األحد كا

  وقال 

وال عيب فيهم غري أن سيوفهم هبن فلول من قراع الكتائب وليس فلول السيوف عيبا ألرباهبا بل فخرا هلم وقد 
  استثناها من العيوب وليست من جنسها 

  ا جاءين زيد إال عمرو وأما النثر فقول العرب ما زاد إال ما نقص وما بالدار أحد إال الوتد وم
  استثنوا النقص من الزيادة والوتد من أحد وعمرا من زيد وليس من جنسه 

  وأما املعقول فهو أن االستثناء ال يرفع مجيع املستثىن منه فصح كاستثناء الدراهم من الدنانري وبالعكس 
  كة ولقائل أن يقول أما اآلية األوىل فال نسلم أن إبليس مل يكن من جنس املالئ

قولكم إنه كان من اجلن قلنا ال منافاة بني األمرين فإنه قد قال ابن عباس وغريه من املفسرين إن إبليس كان من 
املالئكة من قبيل يقال هلم اجلن ألهنم كانوا خزان اجلنان وكان إبليس رئيسهم وتسميته جنيا لنسبته إىل اجلنة كما 

  يقال بغدادي ومكي 
تنانه واختفائه ويدل على كونه من املالئكة أمران األول أن اهللا تعاىل استثناه من املالئكة وحيتمل أنه مسي بذلك الج

  واألصل أن يكون من جنسهم لالتفاق على صحة االستثناء من اجلنس ووقع اخلالف يف غريه 
البقرة )  ٢( } ا آلدم وإذ قلنا للمالئكة اسجدو{ الثاين أن األمر بالسجود آلدم إمنا كان للمالئكة بدليل قوله تعاىل 

ولو مل يكن إبليس من املالئكة ملا كان عاصيا لألمر املتوجه إىل املالئكة لكونه ليس منهم إذ األصل عدم أمر )  ٣٤
  وراء ذلك األمر 

  )  ٣٤البقرة )  ٢( } إال إبليس أىب واستكرب وكان من الكافرين { ودليل عصيانه قوله تعاىل 
  س يف ذلك ما ينايف كونه من جنس املالئكة قولكم إن إبليس له ذرية لي

وجعلوا املالئكة الذين { فلئن قلتم بأن التوالد ال يكون إال من ذكر وأنثى واملالئكة ال إناث فيهم بدليل قوله تعاىل 
  ذكر ذلك يف معرض اإلنكار والتوعد على قول ذلك )  ١٩الزخرف )  ٤٣( } هم عباد الرمحن إناثا 

  ذلك اإلناث يف املالئكة أن لو امتنع حصول الذرية إال من جنسني وهو غري مسلم قلنا إمنا يلزم من 
  قولكم إن إبليس خملوق من نار واملالئكة من نور ال منافاة أيضا بني ذلك وبني كونه من املالئكة 

)  ٧٥الشعراء )  ٢٦( } ما كنتم تعبدون { وأما اآلية الثانية فاستثناء الرب تعاىل فيها من املعبودين وذلك قوله 
  وهم كانوا ممن يعبد اهللا مع األصنام ألهنم كانوا مشركني ال جاحدين هللا تعاىل فال يكون االستثناء من غري اجلنس 

 ١٥٧النساء )  ٤( } وما هلم به من علم إال اتباع الظن { وأما اآلية الثالثة فجواهبا من وجهني األول أن قوله تعاىل 
املمتحنة )  ٦٠( } فإن علمتموهن مؤمنات { والظن يسمى علما ودليله قوله تعاىل  عام يف كل ما يسمى علما) 
وأراد إن ظننتموهن الستحالة اليقني بذلك وذلك إن كان من األمساء املتواطئة فال يكون االستثناء من غري )  ١٠

  بق اجلنس وإن كان من األمساء املشتركة أو اجملازية فهو من مجلة األمساء العامة كما س
  وكذلك احلكم فيما بعدها من اآليات ) لكن ( فيها ليست لالستثناء بل هي مبعىن ) إال ( الثاين أن 



فليس استثناء من غري اجلنس ألهنا مما يؤنس هبا فهي من جنس ) األنيس ( من ) اليعافري والعيس ( وأما استثناء 
  واألبنية واألشجار فضال عن احليوان األنيس وإن مل تكن من جنس األنس بل وقد حيصل األنس باآلثار 

فإمنا كان ألنه كما يطلق األحد على اآلدمي فقد يطلق على غريه من ) أحد ( من ) األواري ( وأما استثناء 
احليوانات واجلمادات ولذلك يقال رأيت أحد احلمارين وركبت أحد الفرسني ورميت أحد احلجرين وأحد 

وبتقدير أن ال ) أحد ( اجلنس من حيث إن األواري مما يصدق عليها لفظة السهمني فلم يكن االستثناء من غري 
  كما سبق ) لكن ( يكون من اجلنس فإال ليست استثنائية حقيقة بل مبعىن 

فهو عيب يف السيوف وإن كان يسبب فلوهلا فخرا ومدحة ألرباهبا فهو يف اجلملة استثناء ) فلول السيوف ( وأما 
  من اجلنس 

  تقديره ما زاد شيء إال الذي نقص أي ينقص وهو اسثتناء من اجلنس ) ما زاد إال ما نقص ( وقول العرب 
  ) أحد ( من ) األواري ( فجوابه كما سبق يف ) ما يف الدار أحد إال الوتد ( وقوهلم 
  ) لكن ( فإال مبعىن ) ما جاءين زيد إال عمرو ( وقوله 

رفع مجيع املستثىن منه فشيء ال إشعار له بصحة االستثناء من غري وما ذكروه من املعقول قوهلم إن االستثناء ال ي
  اجلنس 

وبالعكس فهو أيضا حمل النزاع عند القائلني بعدم صحة االستثناء من غري ) الدنانري ( من ) الدراهم ( وأما استثناء 
ئل إىل االستثناء من اجلنس وإن تكلف بيان صحة االستثناء من جهة اشتراكهما يف النقدية وجوهرية الثمنية فآ

  اجلنس 

  املسألة الثالثة اتفقوا على امتناع االستثناء املستغرق

كقوله له علي عشرة إال عشرة وإمنا اختلفوا يف استثناء النصف واألكثر فذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء واملتكلمني 
  درهم واحد إىل صحة استثناء األكثر حىت إنه لو قال له علي عشرة إال تسعة مل يلزمه سوى 

وذهب القاضي أبو بكر يف آخر أقواله واحلنابلة وابن درستويه النحوي إىل املنع من ذلك وزاد القاضي أبو بكر 
  واحلنابلة القول باملنع من استثناء املساوي 

  وقد نقل عن بعض أهل اللغة استقباح استثناء عقد صحيح فال يقول 

  له علي مائة إال عشرة بل مخسة أو غري ذلك 
  احتج من قال بصحة استثناء األكثر واملساوي باملنقول واملعقول واحلكم 

  أما املنقول فمن جهة القرآن والشعر 
وقال )  ٤٢احلجر )  ١٥( } إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين { أما القرآن فقوله تعاىل 

فإن استووا فقد استثىن املساوي وإن تفاوتوا )  ٨٣ ص)  ٣٨( } ألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني { 
  فأيهما كان أكثر فقد استثناه 

وال جتد { وقوله تعاىل )  ١٣سبأ )  ٣٤( } وقليل من عبادي الشكور { كيف وإن الغاوين أكثر بدليل قوله تعاىل 
يوسف )  ١٢( } نني وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤم{ وقوله تعاىل )  ١٧األعراف )  ٧( } أكثرهم شاكرين 

  ولكن أكثرهم ال يعقلون وال يؤمنون )  ١٠٣



وأما الشعر فقوله أدوا اليت نقصت تسعني من مائة مث ابعثوا حكما باحلق قواال وأما املعقول فهو أن االستثناء لفظ 
  قل خيرج من اجلملة ما لواله لدخل فيها فجاز إخراج األكثر به كالتخصيص بالدليل املنفصل كاستثناء األ

)  ١املزمل )  ٧٣( } يا أيها املزمل قم الليل إال قليال نصفه { هذا ما خيص األكثر وأما املساوي فدليله قوله تعاىل 
  استثىن النصف وليس بأقل 

وأما احلكم فعام لألكثر واملساوي وهو أنه لو قال له علي عشرة واستثىن منها مخسة أو تسعة فإنه يلزمه يف األول 
  اين درهم باتفاق الفقهاء مخسة ويف الث

  ولوال صحة االستثناء ملا كان كذلك 
ويف هذه احلجج ضعف إذ لقائل أن يقول أما اآلية فالغاوون فيها وإن كانوا أكثر من العباد املخلصني بدليل 

  ) لكن ( يف قوله إال من اتبعك من الغاوين لالستثناء بل هي مبعىن ) إال ( النصوص املذكورة فال نسلم أن 
وإن سلمنا أهنا لالستثناء ولكن حنن إمنا مننع من استثناء األكثر إذا كان عدد املستثىن واملستثىن منه مصرحا به كما 

  إذا قال له علي مائة إال 

تسعة وتسعني درمها وأما إذا مل يكن العدد مصرحا به كما إذا قال له خذ ما يف الكيس من الدراهم سوى الزيوف 
انت الزيوف يف نفس األمر أكثر يف العدد وكما إذا قال جاءين بنو متيم سوى األوباش منهم منها فإنه يصح وإن ك

  فإنه يصح من غري استقباح وإن كان عدد األوباش منهم أكثر 
  وأما الشعر فال استثناء فيه بل معناه أدوا املائة اليت سقط منها تسعون وال يلزم أن يكون سقوطها بطريق االستثناء 

  من املعقول فحاصله يرجع إىل القياس يف اللغة وهو فاسد كما سبق  وما ذكروه
  كيف والفرق بني األصل والفرع واقع من جهة اإلمجال 

  أما التخصيص فمن جهة أنه قد يكون بدليل منفصل وبغري دليل لفظي كما يأيت 
كذلك قوله له علي مائة إال تسعة وأما استثناء األقل فلكونه غري مستقبح كما إذا قال له علي عشرة إال درمها وال 

  وتسعني 
فال داللة فيه على جواز استثناء النصف إذ النصف غري )  ١املزمل )  ٧٣( } يا أيها املزمل { وأما قوله تعاىل 

  مستثىن وإمنا هو ظرف للقيام فيه وتقديره قم الليل ونصفه إال قليال 
حة استثناء األكثر واملساوي فهو عنده مبنزلة االستثناء وأما احلكم فدعوى االتفاق عليه خطأ فإن من ال يرى ص

  املستغرق 
  ولو قال له علي عشرة إال عشرة لزمه العشرة وإمنا ذهب إىل ذلك الفقهاء القائلون بصحة استثناء األكثر واملساوي 

كونه إنكارا بعد وأما من قال بامتناع صحة استثناء األكثر واملساوي فقد احتج بأن االستثناء على خالف األصل ل
  إقرار وجحدا بعد اعتراف 

  غري أنا خالفناه يف استثناء األقل ملعىن مل يوجد يف املساوي واألكثر فوجب أن ال يقال بصحته فيه 
  وبيان ذلك من وجهني 

  األول أن املقر رمبا أقر مبال وقد وىف بعضه غري أنه نسيه لقلته وعند إقراره رمبا تذكره فاستثناه 
  ح استثناؤه لتضرر وال كذلك يف األكثر والنصف ألنه قلما يتفق الذهول عنه فلو مل يص

والثاين أنه إذا قال له علي مائة إال درمها مل يكن مستقبحا وإذا قال له علي مائة إال تسعة وتسعني كان مستقبحا 



  واملستقبح يف لغة العرب ال يكون من لغتهم 
ال نسلم أن االستثناء على خالف األصل والقول بأنه إنكار بعد إقرار وهذه احلجة ضعيفة أيضا إذ لقائل أن يقول 

  أمنا يصح ذلك أن لو مل يكن املستثىن واملستثىن منه مجلة واحدة وإال فال 
وإن سلمنا عدم االحتاد ولكن ال نسلم خمالفة ذلك األصل بل األصل قبوله إلمكان صدق املتكلم به ودفعا للضرر 

  ىت ال يكون قبول ذلك يف استثناء األقل على خالف األصل عنه وجيب اعتقاد ذلك ح
  والقول بأن ذلك مستقبح ركيك يف لغة العرب ليس فيه ما مينع مع ذلك من استعماله 

  وهلذا فإنه لو قال له علي عشرة إال درمها كان مستحسنا ولو قال له علي عشرة إال دانقا ودانقا 
  باح وما منع ذلك من صحته واستعماله لغة إىل متام عشرين مرة كان يف غاية االستق

  املسألة الرابعة اجلمل املتعاقبة بالواو

إذا تعقبها االستثناء رجع إىل مجيعها عند أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه وإىل اجلملة األخرية عند أصحاب أيب 
  حنيفة 

شروع يف اجلملة الثانية إضرابا عن وقال القاضي عبد اجلبار وأبو احلسني البصري ومجاعة من املعتزلة إن كان ال
األوىل وال يضمر فيها شيء مما يف األوىل فاالستثناء خمتص باجلملة األخرية ألن الظاهر أنه مل ينتقل عن اجلملة األوىل 

  مع استقالهلا بنفسها إىل غريها إال وقد مت مقصوده منها 
  وذلك على أقسام أربعة 

قال أكرم بين متيم والنحاة البصريون إال البغاددة إذ اجلملة األوىل أمر  األول أن ختتلف اجلملتان نوعا كما لو
  والثانية خرب 

  القسم الثاين أن تتحدا نوعا وختتلفا امسا وحكما

  كما لو قال أكرم بين متيم واضرب ربيعة إال الطوال إذ مها أمران 
  متيم وسلم على بين ربيعة إال الطوال  الثالث أن تتحدا نوعا وتشتركا حكما ال امسا كما لو قال سلم على بين

الرابع أن تتحدا نوعا وتشتركا امسا ال حكما وال يشترك احلكمان يف غرض من األغراض كما لو قال سلم على بين 
  متيم واستأجر بين متيم إال الطوال 

   الثالث والرابع وأقوى هذه األقسام يف اقتضاء اختصاص االستثناء باجلملة األخرية القسم األول مث الثاين مث
  وأما إن مل تكن اجلملة األخرية مضربة عن األوىل بل هلا هبا نوع تعلق فاالستثناء راجع إىل الكل 

  وذلك أربعة أقسام 

  القسم االول أن تتحد اجلملتان نوعا وامسا ال حكما

إال الطوال الشتراكهما غري أن احلكمني قد اشتركا يف غرض واحد كما لو قال أكرم بين متيم وسلم على بين متيم 
  يف غرض اإلعظام 



الثاين أن تتحد اجلملتان نوعا وختتلفا حكما واسم األوىل مضمر يف الثانية كما لو قال أكرم بين متيم واستأجرهم 
  وربيعة إال الطوال 

  القسم الثالث بالعكس من الذي قبله

  كما لو قال أكرم بين متيم وربيعة إال الطوال 

  تلف نوع اجلمل املتعاقبةالقسم الرابع أن خي

إال انه قد أضمر يف اجلملة األخرية ما تقدم أو كان غرض األحكام املختلفة فيها واحدا كما يف آية القذف فإن 
وال تقبلوا { أمر وقوله )  ٤النور )  ٢٤( } فاجلدوهم مثانني جلدة { مجلها خمتلفة النوع من حيث إن قوله تعاىل 

  وأولئك هم { هني وقوله )  ٤النور )  ٢٤( } هلم شهادة أبدا 

  خرب )  ٤النور )  ٢٤( } الفاسقون 
غري أهنا داخلة حتت القسم األول من هذه األقسام األربعة الشتراك أحكام هذه اجلمل يف غرض االنتقام واإلهانة 

  وداخلة حتت القسم الثاين من جهة إضمار االسم املتقدم فيها 
  ول باالشتراك وذهب القاضي أبو بكر والغزايل ومجاعة من األصحاب إىل الوقف وذهب املرتضى من الشيعة إىل الق

لالبتداء فاالستثناء يكون خمتصا باجلملة األخرية كما يف القسم األول من ) الواو ( واملختار انه مهما ظهر كون 
  األقسام الثانية املذكورة لعدم تعلق إحدى اجلملتني باالخرى وهو ظاهر 

  للعطف أو االبتداء كما يف باقي األقسام السبعة فالواجب إمنا هو الوقف ) الواو ( تكون وحيث أمكن أن 
وحتقيق ذلك متوقف على ذكر حجج املخالفني وإبطاهلا ولنبدأ من ذلك حبجج القائلني بالعود إىل اجلميع احلجة 

فرق يف اللغة بني قوله اضرب  األوىل أن اجلمل املعطوف بعضها على بعض مبنزلة اجلملة الواحدة وهلذا فإنه ال
اجلماعة اليت منها قتلة وسراق وزناة إال من تاب وبني قوله اضرب من قتل وسرق وزىن إال من تاب فوجب 

  اشتراكهما يف عود االستثناء إىل اجلميع وهي غري صحيحة 
احدا والواحد متكثرا وهو وذلك ألنه إن قيل إنه ال فارق بني اجلملة واجلملتني يف أمر ما لزم أن يكون املتكثر و

  حمال 
  وإن قيل بالفرق فال بد من جامع موجب لالشتراك يف احلكم 

  ومع ذلك فحاصله يرجع إىل القياس يف اللغة وال سبيل إليه ملا تقدم 
احلجة الثانية أن اإلمجاع منعقد على أنه لو قال واهللا ال أكلت الطعام وال دخلت الدار وال كلمت زيدا واستثىن 

  ه إن شاء اهللا أنه يعود إىل اجلميع بقول
وهذه احلجة أيضا باطلة فإن العلماء وإن أطلقوا لفظ االستثناء على التعليق على املشيئة فمجاز وليس باستثناء 

  حقيقة بل ذلك شرط كما يف 

خله قوله إن دخلت الدار ويدل على كونه شرطا ال استثناء أنه جيوز دخوله على الواحد مع أن الواحد ال يد
  االستثناء وذلك كقوله أنت طالق إن شاء اهللا ولو قال أنت طالق طلقة إال طلقة مل يصح ووقع به طلقة 



وكذلك إذا قال له علي درهم إال درمها وإذا كان شرطا فال يلزم من عوده إىل اجلميع عود االستثناء إال بطريق 
  القياس وال بد من جامع مؤثر 

  وهو باطل مبا سبق ومع ذلك يكون قياسا يف اللغة 
وهبذا يبطل إحلاقهم االستثناء بالشرط وهو قوهلم االستثناء غري مستقل بنفسه فكان عائدا إىل الكل كالشرط وهو 

  ما إذا قال أكرم بين متيم وبين ربيعة إن دخلوا الدار ولو صرح بذلك كان صحيحا وال كذلك يف االستثناء 
  ين متيم وبين ربيعة ال يكون صحيحا وهلذا فإنه لو قال إال أن يتوبوا اضرب ب

احلجة الثالثة أن احلاجة قد تدعو إىل االستثناء من مجيع اجلمل وأهل اللغة مطبقون على أن تكرار االستثناء يف كل 
مجلة مستقبح ركيك مستثقل وذلك كما لو قال إن دخل زيد الدار فاضربه إال أن يتوب وإن زىن فاضربه إال أن 

  تعقب االستثناء للجملة األخرية يتوب فلم يبق سوى 
ولقائل أن يقول وإن كان ذلك مطوال غري أنه يعرف مشول االستثناء للكل بيقني فال يكون مستقبحا وإن كان 

  مستقبحا فإمنا ميتنع أن لو كان وضع اللغة مشروطا باملستحسن وهو غري مسلم 
  ولوال أنه من وضع اللغة ملا كان كذلك ودليله أنه لو وقع االستثناء كذلك فإنه يصح لغة ويثبت حكمه 

احلجة الرابعة إن االستثناء صاحل أن يعود إىل كل واحدة من اجلمل وليس البعض أوىل من البعض فوجب العود إىل 
  اجلميع كالعام 

  ولقائل أن يقول كونه صاحلا للعود إىل اجلميع غري موجب لذلك 

  يف شيء فهو صاحل للحمل على اجملاز وال جيب محله على اجملاز وهلذا فإن اللفظ إذا كان حقيقة يف شيء وجمازا 
  وما ذكروه من اإلحلاق بالعموم فغري صحيح ملا علم مرارا 

  احلجة اخلامسة أنه لو قال علي مخسة ومخسة إال ستة فإنه يصح 
  ولو كان خمتصا باجلملة األخرية ملا صح لكونه مستغرقا هلا 

  رأي لنا  قلنا ال نسلم صحة االستثناء على
وإن سلمنا فإمنا عاد إىل اجلميع لقيام الدليل عليه وذلك ألنه ال بد من إعمال لفظه مع اإلمكان وقد تعذر استثناء 

الستة من اجلملة األخرية لكونه مستغرقا هلا وهو صاحل للعود إىل اجلميع فحمل عليه ومع قيام الدليل على ذلك فال 
  ستثناء مقارنا للجملة األخرية من غري دليل يوجب عوده إىل ما تقدم نزاع وإمنا النزاع فيما إذا ورد اال

احلجة السادسة أنه لو قال القائل بنو متيم وربيعة أكرموهم إال الطوال فإن االستثناء يعود إىل اجلميع فكذلك إذا 
  تقدم األمر باإلكرام ضرورة احتاد املعىن 

يف اللغة وهو باطل ملا علم كيف والفرق ظاهر ألنه إذا تأخر  ولقائل أن يقول حاصل ما ذكروه يرجع إىل القياس
األمر عن اجلمل فقد اقترن باسم اجلميع وهو قوله أكرموهم خبالف األمر املتقدم فإنه مل يتصل باسم الفريقني بل 

  باسم الفريق األول 
  فمعناه من دخل من الفريقني  احلجة السابعة أنه إذا قال القائل اضربوا بين متيم وبين ربيعة إال من دخل الدار

  ولقائل أن يقول ليس تقدير هذا املعىن أوىل من تقدير إال من دخل من ربيعة 
  وأما حجج القائلني بعود االستثناء إىل اجلملة األخرية فمن جهة النص واملعقول 

  والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة { أما النص فقوله تعاىل 



 ٤النور )  ٢٤( } انني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابوا شهداء فاجلدوهم مث
  فإنه راجع إىل قوله وأولئك هم الفاسقون ومل يرجع إىل اجللد باالتفاق )  ٥

 ٤( } ا إال أن يصدقو{ وقوله )  ٩٢النساء )  ٤( } فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله { وأيضا قوله تعاىل 
  راجع إىل الدية دون اإلعتاق باالتفاق )  ٩٢النساء ) 

قلنا أما اآلية األوىل فال نسلم اختصاص االستثناء باجلملة األخرية منها بل هو عائد إىل مجيع اجلمل عدا اجللد لدليل 
  دل عليه وهو احملافظة على حق اآلدمي 

عتاق ألنه حق اهللا تعاىل وتصدق الويل ال يكون مسقطا حلق اهللا أما اآلية األخرى فإمنا امتنع عود االستثناء إىل اإل
  تعاىل 

وأما من جهة املعقول فحجج احلجة األوىل أن االستثناء من اجلملة إذا تعقبه استثناء كان االستثناء الثاين عائدا إىل 
ة دون املتقدمة وإال كان عدم اجلملة االستثنائية ال إىل اجلملة األوىل فدل على اختصاص االستثناء باجلملة املقارن

عوده إىل املتقدمة على خالف األصل وذلك كما لو قال له علي عشرة إال أربعة إال اثنني فإن االستثناء الثاين خيتص 
  باألربعة دون العشرة 

  ولقائل أن يقول االستثناء الثاين إما أن يكون حبرف عطف أو ال حبرف عطف 
  لة املستثىن منها كقوله له علي عشرة إال ثالثة وإال اثنني فيكون املقر به مخسة فإن كان األول فهو راجع إىل اجلم

وإن كان الثاين كقوله له علي عشرة إال أربعة إال اثنني فإمنا امتنع عوده إىل اجلملة املستثىن منها لدليل ال لعدم 
نها فإما أن يعود إليها ال غري أو إليها وإىل اقتضائه لذلك لغة وذلك أن االستثناء الثاين لو عاد إىل اجلملة املستثىن م

االستثناء األول ممتنع ألن اإلمجاع منعقد على دخول االستثناء األول حتت االستثناء الثاين فقطعه عنه ورده إىل 
اجلملة املستثىن منها ال غري يكون على خالف اإلمجاع وإن كان عائدا إىل االستثناء واملستثىن منه فاملستثىن منه 

  ثبات إ

فاالستثناء منه يكون نفيا ألن االستثناء من اإلثبات نفي واالستثناء من االستثناء يكون إثباتا ألن االستثناء من النفي 
إثبات على ما يأيت تقريره عن قريب وذلك ممتنع لوجهني األول أنه يلزم منه أن يكون قد أثبت لعوده إىل أحدمها 

لنفي باإلثبات ويبقى ما كان متحققا قبل االستثناء الثاين حباله وفيه إلغاء مثل ما نفاه عن اآلخر ويكون جابرا ل
  االستثناء الثاين وخروجه عن التأثري وهو خالف اإلمجاع 

الوجه الثاين أنه يلزم منه أن يكون بعوده إىل اجلملة األوىل قد نفى عنها مثل ما أثبته هلا بعوده إىل االستثناء الثاين 
  لواحد مقتضيا لنفي شيء وإثباته بالنسبة إىل شيء واحد وهو حمال فيكون االستثناء ا

  احلجة الثانية أن اجلملة األخرية حائلة بني االستثناء واجلملة األوىل فكان ذلك مانعا من العود إليها كالسكوت 
  ولقائل أن يقول إمنا يصح ذلك أن لو مل يكون الكالم كله مبنزلة مجلة واحدة 

  ملة الواحدة فال وأما إذا كان كاجل
احلجة الثالثة أنه استثناء تعقب مجلتني فال يكون بظاهره عائدا إليهما كما لو قال أنت طالق ثالثا وثالثا إال أربعة 

  فأنه ال يعود إىل اجلميع وإال لوقع به طلقتان ال ثالث طلقات 
  ان على رأي لنا قلنا ال نسلم امتناع عوده إىل اجلميع بل هو عائد إىل اجلميع والواقع طلقت

  وإن سلمنا امتناع عوده إىل اجلميع فألن املعترب من قوله ثالثا وثالثا إمنا هو اجلملة األوىل دون الثانية 
  فلو عاد االستثناء إليها لكان مستغرقا وهو باطل 



  يرفع اليقني  احلجة الرابعة أن دخول اجلملة األوىل حتت لفظه معلوم ودخوهلا حتت االستثناء مشكوك فيه والشك ال
  قلنا ال نسلم تيقن دخوله مع اتصال االستثناء بالكالم مث وإن كان ذلك 

مما مينع من عود االستثناء إىل اجلمل املتقدمة فهو مانع من اختصاصه باجلملة األخرية جلواز عوده بالدليل إىل اجلملة 
قي اجلمل ملا ذكروه وهو عائد عند أكثر املتقدمة دون املتأخرة مث يلزم منه أن ال يعود الشرط والصفة على با

  القائلني باختصاص االستثناء باجلملة األخرية 
احلجة اخلامسة أنه ملا كان االستثناء مما تدعو احلاجة إليه وال يستقل بنفسه دعت احلاجة إىل عوده إىل غريه وهذه 

إذ هو خارج عن حمل احلاجة وإمنا وجب احلاجة والضرورة مندفعة بعوده إىل ما يليه فال حاجة إىل عوده إىل غريه 
  اختصاصه مبا يليه دون غريه لوجهني 

  األول أنه إذا ثبت اختصاصه جبملة واحدة وجب عوده إىل ما يليه المتناع عوده إىل غريه باإلمجاع 
لكونه الثاين أنه قريب منه والقرب مرجح وهلذا وجب عود الضمري يف قوهلم جاء زيد وعمرو أبوه منطلق إىل عمرو 

أقرب مذكور فكان ما يلي الفعل من االمسني اللذين ال يظهر فيهما اإلعراب بالفاعلية أوىل كقوهلم ضربت سلمى 
  سعدى 

وهذه احلجة أيضا مدخولة إذ لقائل أن يقول ما ذكرمتوه إمنا يصح أن لو مل تكن احلاجة ماسة إىل عود االستثناء إىل 
حلاجة ماسة إىل عوده إىل كل ما تقدم فال تكون احلاجة مندفعة بعوده إىل كل ما تقدم وذلك غري مسلم وإذا كانت ا

  ما يليه فقط 
  مث ما ذكرمتوه منتقض بالشرط والصفة 

وإن سلمنا أنه ال ضرورة ولكن مل قلتم بامتناع عوده إىل ما تقدم وإن مل تكن مث ضرورة وهلذا فإنه لو قام دليل على 
  عائدا إليه إمجاعا إرادة عوده إىل اجلميع فإنه يكون 

  وإمنا اخلالف يف كونه حقيقة يف الكالم أم ال 
  احلجة السادسة ذكرها القالنسي وهي أن قال نصب ما بعد 

على ما هو مذهب أكابر البصريني فلو قيل إن االستثناء ) إال ( االستثناء يف اإلثبات إمنا كان بالفعل املتقدم بإعانة 
منتصبا باألفعال املقدرة يف كل مجلة ويلزم منه اجتماع عاملني على ) إال ( د يرجع إىل مجيع اجلمل لكان ما بع

معمول واحد وذلك ال جيوز ألنه بتقدير مضادة أحد العاملني يف عمله للعامل اآلخر يلزم منه أن يكون املعمول 
إما أن يكون كل الواحد مرفوعا منصوبا معا وذلك كما لو قلت ما زيد بذاهب وال قام عمرو وهو حمال وألنه 

  واحد مستقال باألعمال أو ال كل واحد منهما مستقل أو املستقل البعض دون البعض 
فإن كان األول لزم من ذلك عدم استقالل كل واحد ضرورة أنه ال معىن لكون كل واحد مستقال إال أن احلكم 

  ثبت به دون غريه 
  عض أوىل من البعض وإن كان الثاين فهو خالف الفرض وإن كان الثالث فليس الب

ولقائل أن يقول ال نسلم أنه إذا قال قام القوم إال زيدا أن زيدا منصوب بقام وإن سلمنا أنه منصوب بقام لكن 
  بالفعل احملقق أو املقدر يف كل مجلة 

  األول مسلم والثاين ممنوع 
  والفعل احملقق غري زائد على واحد 



وىل أنه حيسن االستفهام من املتكلم عن إرادة عود االستثناء إىل ما وأم حجج القائلني باالشتراك فثالث احلجة األ
يليه أو إىل الكل ولو كان حقيقة يف أحد هذه احملامل دون غريه ملا حسن ذلك وذلك يدل على االشتراك وهذه 

واقفية أو ألنه احلجة مدخولة جلواز أن يكون االستفهام لعدم املعرفة باملدلول احلقيقي واجملازي أصال كما تقوله ال
  حقيقة يف البعض جماز يف البعض واالستفهام للحصول على اليقني ودفع االحتمال البعيد كما بيناه فيما تقدم 

احلجة الثانية أنه يصح إطالق االستثناء وإرادة عوده إىل ما يليه وإىل اجلمل كلها وإىل بعض اجلمل املتقدمة دون 
  البعض بإمجاع أهل 

  إلطالق احلقيقة واملعاين خمتلفة فكان مشتركا اللغة واألصل يف ا
ولقائل أن يقول مىت يكون األصل يف اإلطالق احلقيقة إذا أفضى إىل االشتراك املخل مبقصود أهل الوضع من 

  وضعهم أو إذا مل يفض األول ممنوع والثاين مسلم 
به فيما حنن فيه على ما هو معلوم من مث وإن كان ذلك هو األصل مطلقا غري أنه أمر ظين ومل قلتم بإمكان التمسك 

  قاعدة الواقفية 
احلجة الثالثة أن االستثناء فضلة ال تستقل بنفسها فكان احتمال عوده إىل ما يليه وإىل مجيع اجلمل مساويا كاحلال 

  وظرف الزمان واملكان يف قوله ضربت زيدا وعمرا قائما يف الدار يوم اجلمعة 
ما ذكره يف احلال والظرف بل هو عائد إىل الكل أو ما يليه على اختالف املذهبني ولقائل أن يقول ال نسلم صحة 

  وإن سلم ذلك غري أنه آئل إىل القياس يف اللغة وهو باطل كما سبق 

  املسألة اخلامسة مذهب أصحابنا أن االستثناء

  من اإلثبات نفي ومن النفي إثبات خالفا أليب حنيفة 
  قال ال إله إال اهللا كان موحدا مثبتا لأللوهية هللا سبحانه وتعاىل ونافيا هلا عما سواه  ودليلنا يف ذلك أن القائل إذا

ولو كان نافيا لأللوهية عما سوى الرب تعاىل غري مثبت هلا بالنسبة إىل الرب تعاىل ملا كان ذلك توحيدا هللا تعاىل 
  لعدم إشعار لفظه بإثبات األلوهية هللا تعاىل وذلك خالف اإلمجاع 

ضا فإنه إذا قال القائل ال عامل يف البلد إال زيد كان ذلك من أدل األلفاظ على علم زيد وفضيلته وكان ذلك وأي
  متبادرا إىل فهم كل سامع لغوي 

  ولو كان نافيا للعلم عما سوى زيد غري مثبت للعلم لزيد ملا كان كذلك 
  وعلى هذا النحو يف كل ما هو من هذا القبيل 

ستثناء من النفي إثباتا لكان قوله صلى اهللا عليه و سلم ال صالة إال بطهور وال نكاح إال بويل فإن قيل لو كان اال
وال تبيعوا الرب بالرب إال سواء بسواء مقتضيا حتقق الصالة عند وجود الطهور والنكاح عند وجود الويل والبيع عند 

تثىن عن دخوله يف املستثىن منه وأنه غري متعرض املساواة وملا مل يكن كذلك علم أن املراد باالستثناء إخراج املس
  لنفيه وال إثباته 

قلنا الطهور والويل واملساواة ال يصدق عليه اسم ما استثين منه فكان استثناء من غري اجلنس وهو باطل مبا تقدم 
  لرب وإمنا سبق ذلك لبيان اشتراط الطهور يف الصالة والويل يف النكاح واملساواة يف صحة بيع الرب با



والشرط وإن لزم من فواته فوات املشروط فال يلزم من وجوده وجود املشروط جلواز انتفاء املقتضي أو فوات 
  شرط آخر أو وجود مانع واهللا أعلم 

النوع الثاين التخصيص بالشرط والنظر يف حده وأقسامه وصيغ الشرط اللغوي وأحكامه أما حده قال الغزايل هو ما 
  ه وال يلزم أن يوجد عند وجوده ال يوجد املشروط دون

وهو فاسد من وجهني األول أن فيه تعريف الشرط باملشروط واملشروط مشتق من الشرط فكان أخفى من الشرط 
  وتعريف الشيء مبا هو أخفى منه ممتنع 

وليس  الثاين أنه يلزم عليه جزء السبب إذا احتد فإنه ال يوجد احلكم دونه وال يلزم من وجود احلكم عند وجوده
  بشرط 

  وقال بعض أصحابنا الشرط هو الذي يتوقف عليه تأثري املؤثر يف تأثريه ال يف ذاته 
  وهو فاسد أيضا فإن احلياة القدمية شرط يف وجود علم الباري تعاىل وكونه عاملا وال تأثري وال مؤثر 

سببا لوجوده وال داخال يف واحلق يف ذلك أن يقال الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه ال يكون 
  السبب 

ويدخل يف هذا احلد شرط احلكم وهو ظاهر وشرط السبب من حيث إنه يلزم من نفي شرط السبب انتفاء السبب 
  وليس هو سبب السبب وال جزؤه 

  وفيه احتراز عن انتفاء احلكم النتفاء مداركه وعن انتفاء املدرك املعني وجزئه 
  ياة للعلم واإلرادة وإىل شرعي كالطهارة للصالة واإلحصان للرجم وإىل لغوي وهو منقسم إىل شرط عقلي كاحل

  وصيغه كثرية وهي إن اخلفيفة وإذا ومن ومهما وحيثما وأينما وإذ ما 
  الشرطية ألهنا حرف وما عداها من أدوات الشرط أمساء ) إن ( وأم هذه الصيغ 

هنا تستعمل يف مجيع صور الشرط خبالف أخواهتا فإن كل واحدة واألصل يف إفادة املعاين لألمساء إمنا هو احلروف وأل
ملا ال بد من وقوعه كقولك إذا ) إذا ( ملا ال يعقل و ) ما ( ملن يعقل و ) فمن ( منها ختتص مبعىن ال جتري يف غريه 

  امحر البسر فأتنا وحنو ذلك 
ن األول أن خيرج منه ما علمنا خروجه وأما أحكامه فمنها أنه خيرج من الكالم ما لواله لدخل فيه وذلك ضربا

بدليل آخر كقوله أكرم بين متيم إن دخلوا الدار فإنه خيرج من الكالم حالة عدم االستطاعة وإن كان ذلك معلوما 
  دون قوله فيكون قوله مؤكدا 

حالة عدم دخول الثاين أنه خيرج منه ما ال يعلم خروجه دونه كقوله أكرم بين متيم إن دخلوا الدار فإنه خيرج منه 
الدار ولوال الشرط لعم اإلكرام مجيع األحوال ومل يكن العلم بعدم اإلكرام حالة عدم دخول الدار حاصال لنا فكان 

  خمصصا للعموم 
  وعلى كل تقدير ال خيلو إما أن يتحد الشرط واملشروط أو يتعدد املشروط أو بالعكس أو يتعددان معا 

  ما سبق فإن احتد الشرط واملشروط فمثاله 

وأما إن احتد الشرط وتعدد املشروط فإما أن تكون املشروطات على اجلمع أو على البدل فإن كانت على اجلمع 
كقوله إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا ودرمها وإن كانت على البدل كقوله إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا أو 



  درمها فاحلكم كما لو احتد املشروط 
شرط واحتد املشروط فإما أن تكون الشروط على اجلمع أو البدل فإن كان األول فكقوله أكرم بين وأما إن تعدد ال

  متيم أبدا إن دخلوا الدار والسوق فمقتضى ذلك توقف اإلكرام على اجتماع الشرطني واختالله باختالل أحدمها 
ذلك توقف اإلكرام على حتقق أحد وإن كان على البدل كقوله أكرم بين متيم إن دخلوا السوق أو الدار فمقتضى 

  الشرطني واختالله عند اختالهلما مجيعا 
وأما إن تعدد الشرط واملشروط فإما أن يكون الشرط واملشروط على اجلمع أو البدل أو الشرط على اجلمع 
دينارا واملشروطات على البدل أو بالعكس فإن كان القسم األول كقوله إن دخل زيد الدار والسوق فأعطه درمها و

  فاإلعطاء متوقف على اجتماع الشرطني وخمتل باختالهلما أو باختالل أحدمها 
وإن كان القسم الثاين فكقوله إن دخل زيد الدار أو السوق فأعطه درمها أو دينارا فإعطاء أحد األمرين متوقف 

  على حتقق أحد الشرطني واختالله باختالل جمموع األمرين 
ه إن دخل زيد الدار والسوق فأعطه درمها أو دينارا فإعطاء أحد األمرين متوقف على وإن كان القسم الثالث كقول

  اجتماع الشرطني واختالله باختالل أحدمها 
  وإن كان الرابع كقوله إن دخل زيد الدار أو السوق فأعطه درمها 

ل الشرط دفعة أو ال ودينارا فإعطاء األمرين متوقف على أحد الشرطني وخمتل باختالهلما معا وسواء كان حصو
  دفعة بل شيئا فشيئا 

ومن أحكامه أنه ال بد من اتصاله باملشروط ملا تقدم يف االستثناء وأنه جيوز تقدميه على املشروط وتأخريه وإن كان 
  الوضع الطبيعي له إمنا هو صدر الكالم والتقدم على املشروط لفظا لكونه متقدما عليه يف الوجود طبعا 

للجمل املتعاقبة فقد اتفق الشافعي وأبو حنيفة على عوده إىل مجيعها خالفا لبعض النحاة يف ولو تعقب الشرط 
  اعتقاده اختصاصه باجلملة اليت تليه كانت متقدمة أو متأخرة 

  والكالم يف الطرفني فعلى ما سبق يف االستثناء 
  واملختار كاملختار وال خيفى وجهه 

ال ختلو إما أن تكون مذكورة عقب مجلة واحدة أو مجل فإن كان األول النوع الثالث ختصيص العام بالصفة وهي 
كقوله اكرم بين متيم الطوال فإنه يقتضي اختصاص اإلكرام بالطوال منهم ولوال ذلك لعم الطوال والقصار فكانت 

  الصفة خمرجة لبعض ما كان داخال حتت اللفظ لوال الصفة 
ربيعة الطوال فالكالم يف عود الصفة إىل ما يليها أو إىل اجلميع كالكالم يف وإن كان الثاين كقوله أكرم بين متيم وبين 

  االستثناء 

النوع الرابع التخصيص بالغاية وصيغها إىل وحىت وال بد وأن يكون حكم ما بعدها خمالفا ملا قبلها وإال كانت الغاية 
ختلو أيضا إما أن تكون مذكورة عقب وسطا وخرجت عن كوهنا غاية ولزم من ذلك إلغاء داللة إىل وحىت وهي ال 

  مجلة واحدة أو مجل متعددة 
  فإن كان األول فإما أن تكون الغاية واحدة أو متعددة 

فإن كانت واحدة كقوله أكرم بين متيم أبدا إىل أن يدخلوا الدار فإن دخول الدار يقتضي اختصاص اإلكرام مبا قبل 



  الدخول وإخراج ما بعد الدخول عن عموم اللفظ 
  ولوال ذلك لعم اإلكرام حالة ما بعد الدخول 

وإن كانت متعددة فال خيلو إما أن تكون على اجلمع أو على البدل فاألول كقوله أكرم بين متيم أبدا إىل أن يدخلوا 
  الدار ويأكلوا الطعام فمقتضى ذلك استمرار اإلكرام إىل متام الغايتني دون ما بعدمها 

م إىل أن يدخلوا الدار أو السوق فمقتضى ذلك استمرار اإلكرام إىل انتهاء إحدى والثاين كقوله أكرم بين متي
  الغايتني أيهما كانت دون ما بعدها 

  وأما إن كانت الغاية مذكورة عقب مجل متعددة فالكالم يف اختصاصها مبا يليها 
  عددة على اجلمع أو البدل ويف عودها إىل مجيع اجلمل كالكالم يف االستثناء وسواء كانت الغاية واحدة أو مت

وال ختفى أمثلتها ووجه الكالم فيها وسواء كانت الغاية معلومة الوقوع يف وقتها كقوله إىل أن تطلع الشمس أو غري 
  معلومة الوقت كقوله إىل دخول الدار 

  القسم الثاين يف التخصيص باألدلة املنفصلة

من العلماء جواز ختصيص العموم بالدليل العقلي خالفا وفيه أربع عشرة مسألة املسألة االوىل مذهب اجلمهور 
  لطائفة شاذة من املتكلمني 
)  ٥( } وهو على كل شيء قدير { وقوله )  ٦٢الزمر )  ٣٩( } اهللا خالق كل شيء { ودليل ذلك أن قوله تعاىل 

قا هلا وال هي مقدورة متناول بعموم لفظه لغة كل شيء مع أن ذاته وصفاته أشياء حقيقة وليس خال)  ١٢٠املائدة 
له الستحالة خلق القدمي الواجب لذاته واستحالة كونه مقدورا بضرورة العقل فقد خرجت ذاته وصفاته بداللة 

ضرورة العقل عن عموم اللفظ وذلك مما ال خالف فيه بني العقالء وال نعين بالتخصيص سوى ذلك فمن خالف يف 
  ى معىن التخصيص وخمالف يف التسمية كون دليل العقل خمصصا مع ذلك فهو موافق عل

فإن الصيب )  ٩٧آل عمران )  ٣( } وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال { وكذلك قوله تعاىل 
واجملنون من الناس حقيقة ومها غري مرادين من العموم بداللة نظر العقل على امتناع تكليف من ال يفهم وال معىن 

  للتخصيص سوى ذلك 
يل حنن ال ننكر أن ذات الباري تعاىل وصفاته وأن الصيب واجملنون مما مل يرد باللفظ وإمنا ننكر كون دليل العقل فإن ق

  خمصصا لثالثة أوجه 

األول أن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه وهو غري متصور فيما ذكرمتوه وبيانه أن دالالت األلفاظ 
ت دالة عليها قبل املواضعة وإمنا داللتها تابعة ملقصد املتكلم وإرادته وحنن نعلم على املعاين ليست لذواهتا وإال كان

بالضرورة أن املتكلم ال يريد بلفظه الداللة على ما هو خمالف لصريح العقل فال يكون لفظه داال عليه لغة ومع عدم 
  الداللة اللغوية على الصورة املخرجة ال يكون ختصيصا 

  ن واملخصص مبني الثاين أن التخصيص بيا
والبيان إمنا يكون بعد سابقة اإلشكال فيجب أن يكون البيان متأخرا عن املبني ودليل العقل سابق فال يكون مبينا 

  وال خمصصا كاالستثناء املقدم 
  الثالث أن التخصيص بيان فال جيوز بالعقل كالنسخ 



ص متقدا ولكن ما املانع أن تكون صحة مث وإن سلمنا داللة اللفظ لغة على ما ذكرمتوه وجواز كون املخص
االحتجاج بالدليل العقلي مشروطة بعدم معارضة عموم الكتاب له وبتقدير االشتراط بذلك ال يكون حجة يف 

  التمسك به على الكتاب 
وإن سلمنا صحة التخصيص يف اآليتني املذكورتني أوال ولكن ال نسلم صحة ختصيص الصيب واجملنون عن عموم آية 

فإن ما ذكرمتوه مبين على امتناع خطاهبما وكيف ميكن دعوى ذلك مع دخوهلما حتت اخلطاب بأروش احلج 
  اجلنايات وقيم املتلفات 

وإمجاع الفقهاء على صحة صالة الصيب واختالفهم يف صحة إسالمه ولوال إمكان دخوله حتت اخلطاب ملا كان 
  كذلك 

لذواهتا مسلم وأنه ال بد يف داللتها من قصد الواضع هلا دالة  واجلواب عن األول قوهلم إن دالالت األلفاظ ليست
  على املعىن 

  قوهلم العاقل ال يقصد بلفظة الداللة على ما هو ممتنع بصريح العقل 
  قلنا ذلك ممتنع بالنظر إىل ما وضع اللفظ عليه لغة أو بالنظر اىل إرادته من اللفظ األول ممنوع والثاين مسلم 

  اة بني كون اللفظ داال على املعىن لغة وبني كونه غري مراد من اللفظ وعند ذلك فال مناف

  قوهلم إن حق املخصص أن يكون متأخرا عما خصصه 
  قلنا جيب أن يكون متأخرا بالنظر إىل ذاته أو بالنظر اىل صفته وهو كونه مبينا وخمصصا األول ممنوع والثاين مسلم 

اته على اخلطاب املفروض غري أنه ال يوصف قبل ذلك بكونه خمصصا وذلك ألن دليل العقل وإن كان متقدما يف ذ
  ملا يوجد وإمنا يصري خمصصا ومبينا بعد وجود اخلطاب 

وأما االستثناء فإمنا مل جيز تقدميه ألن املتكلم به ال يعد متكلما بكالم أهل اللغة كما إذا قال إال زيدا مث قال بعد ذلك 
  قام القوم 

وقام الدليل العقلي على أنه مل )  ٦٢الزمر )  ٣٩( } اهللا خالق كل شيء { إنه إذا قال وهذا خبالف التخصيص ف
  يرد بكالمه ذات الباري تعاىل فإنه ال خيرج بذلك الكالم عن كونه متكلما بكالم العرب 

ع وذلك ما وأما امتناع النسخ بالعقل فإمنا كان من جهة أن الناسخ معرف لبيان مدة احلكم املقصودة يف نظر الشار
  ال سبيل إىل االطالع عليه مبجرد العقل خبالف معرفة استحالة كون ذات الرب تعاىل خملوقة مقدورة 

  قوهلم ما املانع أن يكون التمسك بدليل العقل مشروطا بعدم معارضة الكتاب له 
ني موجبيهما ملا فيه من قلنا إذا وقع التعارض بينهما وأحدمها مقتض لإلثبات واآلخر للنفي فال سبيل إىل اجلمع ب

التناقض وال إىل نفيهما ملا فيه من وجود واسطة بني النفي واإلثبات فلم يبق إال العمل بأحدمها والعمل بعموم اللفظ 
مما يبطل داللة صريح العقل بالكلية وهو حمال والعمل بدليل العقل ال يبطل عموم الكتاب بالكلية بل غايته إخراج 

  من جهة اللغة عن كونه مرادا للمتكلم وهو غري ممتنع فكان العمل بدليل العقل متعينا  بعض ما تناوله اللفظ
  قوهلم إن الصيب واجملنون داخالن حتت اخلطاب بأروش اجلنايات وقيم املتلفات ليس كذلك 

ن وإن نظرنا إىل فإنا إن نظرنا اىل تعلق احلق مباهلما فهو ثابت خبطاب الوضع واألخبار وهو غري متعلق بالصيب واجملنو
  وجوب االداء الثابت خبطاب التكليف فهو متعلق بفعل وليهما ال بفعلهما 

  وأما صحة صالة الصيب واختالف الناس يف صحة إسالمه فال يدل 



  ذلك على كونه داخال حتت خطاب التكليف بالصالة واإلسالم 
ا إذا صلى يف أول الوقت وبلغ يف آخره ال أما صحة الصالة فمعناها انعقادها سببا لثوابه وسقوط اخلطاب عنه هب

مبعىن أنه امتثل أمر الشارع حىت يكون داخال حتت خطاب التكليف من الشارع بل إن كان وال بد فهو داخل حتت 
  خطاب الويل لفهمه خبطابه دون خطاب الشرع 

 بدليل العقل مع وعلى هذا يكون اجلواب عن صحة إسالمه عند من يقول بذلك وبتقدير امتناع ختصيص الصيب
تسليم جواز التخصيص به يف اجلملة كما تقدم بيانه فغري مضر وال قادح فإنه ليس املقصود حتقيق ذلك يف آحاد 

  الصور 
( } تدمر كل شيء { وكما ان دليل العقل قد يكون خمصصا للعموم فكذلك دليل احلس وذلك كما يف قوله تعاىل 

ما تذر من شيء أتت { األرض عن ذلك حسا وكذلك قوله تعاىل مع خروج السموات و)  ٢٥األحقاف )  ٤٦
وقد أتت على األرض واجلبال ومل جتعلها رميما بداللة احلس )  ٤٢الذاريات )  ٥١( } عليه إال جعلته كالرميم 

  فكان احلس هو الدال على أن ما خرج عن عموم اللفظ مل يكن مرادا للمتكلم فكان خمصصا 

  العلماء على جواز ختصيص الكتاباملسألة الثانية اتفق 

  بالكتاب خالفا لبعض الطوائف 
  ودليله املنقول واملعقول 

ورد خمصصا لقوله )  ٤الطالق )  ٦٥( } وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن { وأما املنقول فهو أن قوله 
وقوله )  ٢٣٤البقرة )  ٢( } والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا { تعاىل 
  واحملصنات من الذين أوتوا { تعاىل 

البقرة )  ٢( } وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن { ورد خمصصا لقوله تعاىل )  ٥املائدة )  ٥( } الكتاب من قبلكم 
  والوقوع دليل اجلواز )  ٢٢١

ص وتعذر اجلمع بني حكميهما فإما أن وأما املعقول فهو أنه إذا اجتمع نصان من الكتاب أحدمها عام واآلخر خا
يعمل بالعام أو اخلاص فإن عمل بالعام لزم منه إبطال الدليل اخلاص مطلقا ولو عمل باخلاص ال يلزم منه إبطال العام 

مطلقا إلمكان العمل به فيما خرج عنه كما سبق فكان العمل باخلاص أوىل وألن اخلاص أقوى يف داللته وأغلب 
  ن احتمال التخصيص خبالف العام فكان أوىل بالعمل على الظن لبعده ع

  وعند ذلك فإما أن يكون الدليل اخلاص املعمول به ناسخا حلكم العام يف الصورة اخلارجة عنه أو خمصصا له 
والتخصيص أوىل من النسخ لثالثة أوجه األول أن النسخ يستدعي ثبوت أصل احلكم يف الصورة اخلاصة ورفعه بعد 

يص ليس فيه سوى داللته على عدم إرادة املتكلم للصور املفروضة بلفظة العام فكان ما يتوقف عليه ثبوته والتخص
  النسخ أكثر مما يتوقف عليه التخصيص فكان التخصيص أوىل 

  الثاين أن النسخ رفع بعد اإلثبات والتخصيص منع من اإلثبات والدفع أسهل من الرفع 
ب من النسخ فكان احلمل على التخصيص أوىل إدراجا له حتت األغلب الثالث أن وقوع التخصيص يف الشرع أغل

  وسواء جهل التاريخ أو علم وسواء كان اخلاص متقدما أو متأخرا 
فإن قيل لو كان الكتاب مبينا للكتاب خلرج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن كونه مبينا للكتاب وهو خالف قوله 



  وهو ممتنع )  ٤٤النحل )  ١٦ (} لتبني للناس ما نزل إليهم { تعاىل 
قلنا إضافة البيان إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس فيه ما مينع من كونه مبينا للكتاب بالكتاب إذ الكل وارد على 

  لسانه فذكره اآلية املخصصة 

الكتاب أو يكون بيانا منه وجيب محل وصفه بكونه مبينا على أن البيان وارد على لسانه كان الوارد على لسانه 
فإن )  ٨٩النحل )  ١٦( } ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء { السنة ملا فيه من موافقة عموم قوله تعاىل 

مقتضاه أن يكون الكتاب مبينا لكل ما هو من الكتاب لكونه شيئا غري أنا خالفناه يف البعض فيجب بالبعض اآلخر 
  تقليال ملخالفة الدليل العام 

وه وإن صح فيما إذا كان اخلاص متأخرا وال يصح فيما إذا جهل التاريخ وذلك ألنه حيتمل أن فإن قيل ما ذكرمت
يكون اخلاص مقدما فيكون العام بعده ناسخا له وحيتمل أن يكون العام متقدما فيكون اخلاص خمصصا له ومل يترجح 

ليه أبو حنيفة والقاضي أبو بكر أحدمها على اآلخر فوجب التعارض والتساقط والرجوع إىل دليل آخر كما ذهب إ
  واإلمام أبو املعايل 

وإن سلمنا كون اخلاص خمصصا مع اجلهل بالتاريخ فال يصح فيما إذا كان العام متأخرا عن اخلاص فإنه يتعني أن 
  يكون ناسخا ملدلول اخلاص ال أن يكون اخلاص خمصصا للعام على ما ذهب إليه أصحاب أيب حنيفة وبعض املعتزلة 

نه من أربعة أوجه األول أنه إذا قال اقتلوا املشركني فهو جار جمرى قوله اقتلوا زيدا املشرك وعمرا املشرك وبيا
  وخالدا وهلم جرا 

فإذا اخلاص كقوله اقتلوا زيدا املشرك إذا ورد العام بعده بنفي القتل عن اجلميع فهو ناص على زيد ولو قال اقتلوا 
  زيدا ال تقتلوا زيدا كان نسخا 

  لثاين أن اخلاص املتقدم ميكن نسخه والعام الوارد بعده مما ميكن أن يكون ناسخا فكان ناسخا ا
الثالث هو أن اخلاص املتقدم متردد بني كونه منسوخا وخمصصا ملا بعده وذلك مما مينع من كونه خمصصا ألن البيان 

  ال يكون ملتبسا 

  ام املتأخر أحدث فوجب األخذ به الرابع قول ابن عباس كنا نأخذ باألحدث فاألحدث والع
  قلنا أما اجلواب عن التعارض عند اجلهل بالتاريخ فيما ذكرناه من األدلة السابقة على الترجيح 

وأما اجلواب عن حجج أصحاب أيب حنيفة أما عن األول فيمتنع كون العام يف تناوله ملا حتته من األشخاص جار 
  بكل واحد واحد غري قابلة للتخصيص خبالف اللفظ العام  جمرى األلفاظ اخلاصة إذ األلفاظ اخلاصة

وعن الثاين أنه ال يلزم من إمكان نسخه للخاص الوقوع ولو لزم من اإلمكان الوقوع للزم أن يكون اخلاص خمصصا 
  للعام إلمكان كونه خمصصا له ويلزم من ذلك أن يكون اخلاص منسوخا وخمصصا لناسخه وهو حمال 

أرادوا بتردد اخلاص بني كونه منسوخا وخمصصا أن احتمال التخصيص مساو الحتمال النسخ  وعن الثالث أهنم إن
  فهو ممنوع ملا تقدم 

  وإن أرادوا بذلك تطرق االحتمالني إليه يف اجلملة فذلك ال مينع من كونه خمصصا 
  سخا ولو منع ذلك من كونه خمصصا ملنع تطرق احتمال كون العام خمصصا باخلاص إليه من كونه نا

  وعن الرابع أنه قول واحد من الصحابة فيجب محله على ما إذا كان األحدث هو اخلاص مجعا بني األدلة 



  املسألة الثالثة ختصيص السنة بالسنة جائز

  عند األكثرين ودليله املعقول واملنقول 
عليه و سلم ال زكاة فيما  أما املعقول فما ذكرناه يف ختصيص الكتاب بالكتاب وأما املنقول فهو أن قوله صلى اهللا

دون مخسة أوسق ورد خمصصا لعموم قوله صلى اهللا عليه و سلم فيما سقت السماء العشر فإنه عام يف النصاب وما 
  دونه 

مما ال مينع من كونه مبينا ملا ورد على لسانه من )  ٤٤النحل )  ١٦( } لتبني للناس ما نزل إليهم { وقوله تعاىل 
  ذكرناه يف ختصيص الكتاب بالكتاب  السنة بسنة أخرى كما

  املسألة الرابعة جيوز ختصيص عموم السنة خبصوص القرآن

  عندنا وعند أكثر الفقهاء واملتكلمني 
  ومنهم من منع من ذلك ودليله العقل والنقل 

لى اهللا وسنة رسول اهللا ص)  ٨٩النحل )  ١٦( } وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء { أما النقل فقوله تعاىل 
  عليه و سلم من األشياء فكانت داخلة حتت العموم إال انه قد خص يف البعض فيلزم العمل به يف الباقي 

  وأما املعقول فما ذكرناه يف ختصيص الكتاب بالكتاب 
ووجه االحتجاج به أنه جعل )  ٤٤النحل )  ١٦( } لتبني للناس ما نزل إليهم { فإن قيل اآلية معارضة بقوله تعاىل 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم مبينا للكتاب املنزل وذلك إمنا يكون بسنته 
  فلو كان الكتاب مبينا للسنة لكان املبني بالسنة مبينا هلا وهو ممتنع 

وأيضا فإن املبني أصل والبيان تبع له ومقصود من أجله فلو كان القرآن مبينا للسنة لكانت السنة أصال والقرآن 
  تبعا وهو حمال 

اب اآلية أنه ال يلزم من وصف النيب صلى اهللا عليه و سلم بكونه مبينا ملا أنزل امتناع كونه مبينا للسنة مبا يرد وجو
 ٥٣( } وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى { على لسانه من القرآن إذ السنة أيضا منزلة على ما قال تعاىل 

با ومنه ما ال يتلى فيسمى سنة وبيان أحد املنزلني باآلخر غري غري أن الوحي منه ما يتلى فيسمى كتا)  ٣النجم ) 
  ممتنع 

  وما ذكروه من املعىن فغري صحيح فإن القرآن ال بد وأن يكون مبينا 

وأي شيء قدر كون القرآن مبينا له فليس )  ٨٩النحل )  ١٦( } تبيانا لكل شيء { لشيء ضرورة قوله تعاىل 
  بوعا القرآن تبعا له وال ذلك الشيء مت

  وأيضا فإن الدليل القطعي قد يبني به مراد الدليل الظين وليس منحطا عن رتبة الظين 

  املسألة اخلامسة جيوز ختصيص عموم القرآن بالسنة



  أما إذا كانت السنة متواترة فلم أعرف فيه خالفا ويدل على جواز ذلك ما مر من الدليل العقلي 
  مذهب األئمة األربعة جوازه وأما إذا كانت السنة من أخبار اآلحاد ف

ومن الناس من منع ذلك مطلقا ومنهم من فصل وهؤالء اختلفوا فذهب عيسى بن أبان إىل أنه إن كان قد خص 
  بدليل مقطوع به جاز ختصيصه خبرب الواحد وإال فال 

  وذهب الكرخي إىل أنه إن كان قد خص بدليل منفصل ال متصل جاز ختصيصه خبرب الواحد وإال فال 
  ذهب القاضي أبو بكر إىل الوقف و

  واملختار مذهب األئمة ودليله العقل والنقل 
مبا رواه أبو هريرة )  ٢٤النساء )  ٤( } وأحل لكم ما وراء ذلكم { أما النقل فهو أن الصحابة خصوا قوله تعاىل 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من قوله ال تنكح املرأة على عمتها وال خالتها 

اآلية بقوله صلى اهللا عليه و سلم ال يرث )  ١١النساء )  ٤( } يوصيكم اهللا يف أوالدكم { قوله تعاىل وخصوا 
القاتل وال يرث الكافر من املسلم وال املسلم من الكافر ومبا رواه أبو بكر من قوله صلى اهللا عليه و سلم حنن 

)  ٤( } إن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك ف{ معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة وخصوا قوله تعاىل 
وأحل اهللا البيع { مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه جعل للجدة السدس وخصوا قوله تعاىل )  ١١النساء 

{ مبا روي عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن بيع الدرهم بالدرمهني وخصوا قوله تعاىل )  ٢٧٥البقرة )  ٢( } 
وأخرجوا منه ما دون النصاب بقوله صلى اهللا عليه و سلم ال قطع إال يف )  ٣٨املائدة )  ٥( } السارق والسارقة و

بإخراج اجملوس منه مبا روي عنه عليه )  ٥التوبة )  ٩( } اقتلوا املشركني { ربع دينار فصاعدا وخصوا قوله تعاىل 
ذلك من الصور املتعددة ومل يوجد ملا فعلوه نكري فكان ذلك السالم أنه قال سنوا هبم سنة أهل الكتاب اىل غري 

  إمجاعا 
  والوقوع دليل اجلواز وزيادة 

  وأما املعقول فما ذكرناه فيما تقدم يف ختصيص الكتاب بالكتاب 
فإن قيل ما ذكرمتوه من التخصيص يف الصور املذكورة ال نسلم أن ختصيصها كان خبرب الواحد ويدل عليه قوله 

عليه و سلم إذا روي عين حديث فاعرضوه على كتاب اهللا فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فردوه واخلرب فيما  صلى اهللا
  حنن فيه خمالف للكتاب فكان مردودا 

  قوهلم إن الصحابة أمجعوا على ذلك إن مل يصح فليس حبجة وإن صح فالتخصيص بإمجاعهم عليه ال خبرب الواحد 
يدل عليه ما روي عن عمر بن اخلطاب أنه كذب فاطمة بنت قيس فيما روته عن كيف وأنه ال إمجاع على ذلك و

أسكنوهن من { النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مل جيعل هلا سكىن وال نفقة ملا كان ذلك خمصصا لعموم قوله تعاىل 
   وقال كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة)  ٦الطالق )  ٦٥( } حيث سكنتم من وجدكم 

وإن سلمنا اإلمجاع على أن التخصيص كان خبرب الواحد لكن ليس يف ذلك ما يدل على أن قول الواحد مبجرده 
خمصص بل رمبا قامت احلجة عندهم على صدقه وصحة قوله بقرائن وأدلة اقترنت بقوله فال يكون جمرد إخباره 

  حجة 
 مدلوله نظرا إىل متنه غري أن سنده مظنون حمتمل وأما ما ذكرمتوه من املعقول فنقول خرب الواحد وإن كان نصا يف



للكذب خبالف القرآن املتواتر فإنه قطعي السند وقطعي يف داللته على كل واحد من اآلحاد الداخلة فيه ملا بيناه يف 
  املسألة املتقدمة وال يكون خرب الواحد واقعا يف معارضته كما يف النسخ 

لنسبة إىل آحاده لكن مىت إذا خص بدليل مقطوع على ما قاله عيسى بن إبان وإن سلمنا أن العموم ظين الداللة با
أو بدليل منفصل على ما قاله الكرخي أو قبل التخصيص األول مسلم لكونه صار جمازا ظنيا والثاين ممنوع لبقائه 

نه قاطعا يف على حقيقته وعند ذلك فيمتنع التخصيص خبرب الواحد مطلقا لترجيح العام عليه قبل التخصيص بكو
  متنه وسنده 

وإن سلمنا أن داللة العام بالنظر إىل متنه ظنية مطلقا غري أنه قطعي السند واخلرب وإن كان قاطعا يف متنه فظين يف 
  سنده فقد تقابال وتعارضا ووجب التوقف على دليل خارج لعدم أولوية أحدمها كما قال القاضي أبو بكر 

  وا على ختصيص العمومات بأخبار واجلواب قد بينا أن الصحابة أمجع

  اآلحاد حيث إهنم أضافوا التخصيص إليها من غري نكري فكان إمجاعا 
وما ذكروه من اخلرب فإمنا مينع من ختصيص عموم القرآن باخلرب أن لو كان اخلرب املخصص خمالفا للقرآن وهو غري 

لك حىت ال يفضي إىل ختصيص ما ذكروه من مسلم بل هو مبني للمراد منه فكان مقررا ال خمالفا وجيب اعتقاد ذ
  اخلرب باخلرب املتواتر من السنة فإنه خمصص للقرآن من غري خالف 

قوهلم إن صح إمجاع الصحابة فالتخصيص بإمجاعهم ال باخلرب ليس كذلك فإن إمجاعهم مل يكن على ختصيص تلك 
  بأخبار اآلحاد جممعا عليه فهو املطلوب العمومات مطلقا بل على ختصيصها بأخبار اآلحاد ومهما كان التخصيص 

وأما ما ذكروه من تكذيب عمر لفاطمة بنت قيس فلم يكن ذلك ألن خرب الواحد يف ختصيص العموم مردود عنده 
بل لتردده يف صدقها وهلذا قال كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة ال ندري أصدقت أم كذبت ولو كان 

  دا مطلقا ملا احتاج إىل هذا التعليل خرب الواحد يف ذلك مردو
  قوهلم مل يكن إمجاعهم على ذلك جملرد خرب الواحد 

قلنا وحنن ال نقول بأن جمرد خرب الواحد يكون مقبوال بل إمنا يقبل إذا كان مغلبا على الظن صدقه ومع ذلك 
  فاألصل عدم اعتبار ما سواه يف القول 

لم أن داللة العموم على اآلحاد الداخلة فيه قطعية الحتماله للتخصيص قوهلم إن سند اخلرب ظين مسلم ولكن ال نس
  بالنسبة إىل أي واحد منها قدر وسواء كان قد خص أو مل يكن على ما سبق بيانه 

وأما النسخ فال نسلم امتناعه خبرب الواحد وبتقدير التسليم فألن النسخ رفع للحكم بعد إثباته خبالف التخصيص 
  فال يلزم مع ذلك من امتناع النسخ به امتناع التخصيص  ألنه بيان ال رفع

وما ذكروه من السؤال األخري يف جهة التعارض فجوابه أن احتمال الضعف يف خرب الواحد من جهة كذبه ويف العام 
  من جهة جواز ختصيصه وال خيفى أن احتمال الكذب يف حق من ظهرت عدالته أبعد من احتمال التخصيص العام 

نت أكثر العمومات خمصصة وليس أكثر أخبار العدول كاذبة فكان العمل باخلرب أوىل وألنه لو عمل بعموم وهلذا كا
العام لزم إبطال العمل باخلرب مطلقا ولو عمل باخلرب مل يلزم منه إبطال العمل بالعام مطلقا إلمكان العمل به فيما 

ن تعطيل أحدمها وألن العمل بالعام إبطال للخاص سوى صورة التخصيص واجلمع بني الدليلني ولو من وجه أوىل م
  والعمل باخلاص بيان للعام ال إبطال له 

  وال خيفى أن البيان أوىل من اإلبطال 



  املسألة السادسة ال أعرف خالفا يف ختصيص القرآن والسنة باإلمجاع

  اجللد يف حق العبد كاألمة  ودليله املنقول واملعقول أما املنقول فهو أن إمجاع األمة خصص آية القذف بتنصيف
  وأما املعقول فهو أن اإلمجاع دليل قاطع والعام غري قاطع يف آحاد مسمياته كما سبق تعريفه 

فإذا رأينا أهل اإلمجاع قاضني مبا خيالف العموم يف بعض الصور علمنا أهنم ما قضوا به إال وقد اطلعوا على دليل 
  خمصص له نفيا للخطإ عنهم 

   إطالقنا أن اإلمجاع خمصص للنص أنه معرف للدليل املخصص ال أنه يف نفسه هو املخصص وعلى هذا فمعىن
وبالنظر إىل هذا املعىن أيضا نقول إنا إذا رأينا عمل الصحابة وأهل اإلمجاع مبا خيالف النص اخلاص ال يكون ذلك إال 

  الطالعهم على 

  ناسخ للنص فيكون اإلمجاع معرفا للناسخ ال أنه ناسخ 
ا قلنا إن اإلمجاع نفسه ال يكون ناسخا ألن النسخ ال يكون بغري خطاب الشارع واإلمجاع ليس خطابا للشرع وإمن

  وإن كان دليال على اخلطاب الناسخ 

  املسألة السابعة ال نعرف خالفا بني القائلني بالعموم

و من قبيل مفهوم املخالفة حىت إنه واملفهوم أنه جيوز ختصيص العموم باملفهوم وسواء كان من قبيل مفهوم املوافقة أ
لو قال السيد لعبده كل من دخل داري فاضربه مث قال إن دخل زيد داري فال تقل له أف فإن ذلك يدل على حترمي 
ضرب زيد وإخراجه عن العموم نظرا إىل مفهوم املوافقة وما سيق له الكالم من كف األذى عن زيد وسواء قيل إن 

  اللة اللفظ أو من القياس اجللي على اختالف املذاهب يف ذلك كما يأيت حترمي الضرب مستفاد من د
وكذا لو ورد نص عام يدل على وجوب الزكاة يف األنعام كلها مث ورد قوله صلى اهللا عليه و سلم يف الغنم السائمة 

  زكاة فإنه يكون خمصصا للعموم بإخراج معلوفة الغنم عن وجوب الزكاة مبفهومه 
ألن كل واحد من املفهومني دليل شرعي وهو خاص يف مورده فوجب أن يكون خمصصا للعموم  وإمنا كان كذلك

  لترجح داللة اخلاص على داللة العام كما سبق تقريره 
فإن قيل املفهوم وإن كان خاصا وأقوى يف الداللة من العموم إال أن العام منطوق به واملنطوق أقوى يف داللته من 

  م يف داللته إىل املنطوق وعدم افتقار املنطوق يف داللته إىل املفهوم املفهوم الفتقار املفهو
  قلنا إال أن العمل باملفهوم ال يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقا وال كذلك بالعكس 

  وال خيفى أن اجلمع بني الدليلني ولو من وجه أوىل من العمل بظاهر أحدمها وإبطال أصل اآلخر 

  صيص العموماملسألة الثامنة يف خت

  بفعل الرسول صلى اهللا عليه و سلم 
وقد اختلف القائلون بكون فعل الرسول حجة على غريه هل جيوز ختصيصه للعموم أم ال فأثبته األكثرون كالشافعية 

  واحلنفية واحلنابلة ونفاه األقلون كالكرخي 
ن يكون عاما لألمة والرسول كما لو وحتقيق احلق من ذلك يتوقف على التفصيل وهو أن نقول العام الوارد إما أ



  قال صلى اهللا عليه و سلم الوصال أو استقبال القبلة يف قضاء احلاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم 
وإما أن يكون عاما لألمة دون الرسول كما لو قال صلى اهللا عليه و سلم هنيتكم عن الوصال أو استقبال القبلة يف 

فإن كان األول فإذا رأيناه قد واصل أو استقبل القبلة يف قضاء احلاجة أو كشف  قضاء احلاجة أو كشف الفخذ
  فخذه فال خالف يف أن فعله يدل على إباحة ذلك الفعل يف حقه ويكون خمرجا له عن العموم وخمصصا 

  ه فإما أن نقول بأن اتباعه يف فعله والتأسي به واجب على كل من سواه أو ال نقول ذلك وأما بالنسبة إىل غري
فإن قيل باألول فيلزم منه رفع حكم العموم مطلقا يف حقه بفعله ويف حق غريه بوجوب التأسي به فال يكون ذلك 

  ختصيصا بل نسخا حلكم العموم مطلقا بالنسبة إليه وإىل غريه 
  ان ذلك ختصيصا له عن العموم دون أمته وإن قيل بالثاين ك

  وأما إن كان عاما لألمة دون الرسول ففعله ال يكون خمصصا لنفسه عن 

  العموم لعدم دخوله فيه 
وأما بالنسبة إىل األمة فإن قيل أيضا بوجوب اتباع األمة له يف فعله كان ذلك أيضا نسخا عنهم ال ختصيصا كما 

  سبق 
م فال يكون فعله خمصصا للعموم أصال ال بالنسبة إليه لعدم دخوله يف العموم وال وإن مل يكن ذلك واجبا عليه

  بالنسبة إىل األمة 
وعلى هذا التفصيل فال أرى للخالف على هذا التخصيص بفعل النيب وجها أما إذا كان هو املخصص عن العموم 

  وحده فلعدم اخلالف فيه وأما يف باقي األقسام فلعدم حتقق التخصيص 
إن وقع اخلالف يف باقي األقسام هل فعله يكون ناسخا حلكم العموم فيها فخارج عن اخلوض يف باب بل 

التخصيص واألظهر يف ذلك إمنا هو الوقف من جهة أن دليل وجوب التأسي واتباع النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا 
  ا وإبطال اآلخر أوىل من العكس هو بدليل عام لألمة وهو مساو للعموم اآلخر يف عمومه وليس العمل بأحدمه

  فإن قيل بل العمل بالفعل أوىل ألنه خاص واخلاص مقدم على 

العام قلنا الفعل مل يكن دليال على لزوم احلكم يف حق باقي األمة بنفسه بل ألدلة عامة موجبة على األمة لزوم 
  االتباع 

من اللفظ العام مطلقا وألنه متأخر عن العام فإن قيل إال أن الفعل اخلاص مع العمومات املوجبة للتأسي أخص 
  واملتأخر أوىل بالعمل 

قلنا أما الفعل فال نسلم أن له داللة على وجوب تأسي األمة بالنيب بوجه من الوجوه بل املوجب شيء آخر وهو 
  مساو للعام اآلخر يف عمومه وسواء كان الفعل خاصا أو عاما 

م بل حمتمل للتقدم والتأخر من غري ترجيح حىت إنه لو علم التاريخ وجب وذلك املوجب للتأسي غري متأخر عن العا
  العمل باملتأخر منهما 

كيف وإن القول بوجوب التأسي متوقف على وجود الفعل وعلى الدليل الدال على التأسي وال كذلك العام اآلخر 
  يء واحد وما يتوقف العمل به على أمرين يكون أبعد مما ال يتوقف العمل به إال على ش

  املسألة التاسعة تقرير النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ملا يفعله الواحد من أمته بني يديه خمالفا للعموم وعدم إنكاره عليه مع علمه به وعدم الغفلة والذهول عنه خمصص 



  لذلك العام عند األكثرين خالفا لطائفة شاذة 
ل له وإال كان فعله منكرا ولو كان كذلك الستحال من ودليل ذلك أن تقريره له عليه دليل على جواز ذلك الفع

  النيب صلى اهللا عليه و سلم السكوت عنه وعدم النكري عليه 
وإذا كان التقرير دليل اجلواز وإن أمكن نسخ ذلك احلكم مطلقا أو نسخه عن ذلك الواحد بعينه لكنه بعيد 

   واحتمال ختصيصه من العموم أوىل وأقرب ملا قررناه فيما تقدم
وعند ذلك فإن أمكن تعقل معىن أوجب جواز خمالفة ذلك الواحد للعموم فكل من كان مشاركا له يف ذلك املعىن 

  فهو مشارك له يف ختصيصه عن ذلك العام بالقياس عليه 

  عند من يرى جواز ختصيص العام بالقياس على حمل التخصيص 
  وأما إن مل يظهر املعىن اجلامع فال 

صيغة له فال يقع يف مقابلة ما له صيغة فال يكون خمصصا للعموم وبتقدير أن يكون خمصصا فال  فإن قيل التقرير ال
بد وأن يكون غري ذلك الواحد مشاركا له يف حكمه وإال فلو مل يكن غري ذلك الواحد مشاركا له يف حكمه لصرح 

يس على األمة باعتقادهم املشاركة النيب صلى اهللا عليه و سلم بتخصيصه بذلك احلكم دون غريه دفعا حملذور التلب
  لذلك الواحد يف حكمه لقوله صلى اهللا عليه و سلم حكمي على الواحد حكمي على اجلماعة 

قلنا وإن كان التقرير ال صيغة له غري أنه حجة قاطعة يف جواز الفعل نفيا للخطإ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  موجبا لتخصيصه خبالف العام فإنه ظين حمتمل للتخصيص فكان 

  وما ذكروه من وجوب املشاركة فبعيد 
  وذلك ألن حكم ذلك الواحد ال خيلو إما أن يكون له أو عليه 

فإن كان له فقوله حكمي على الواحد حكمي على اجلماعة ال يكون مرتبطا به وإن كان عليه فقوله حكمي على 
عاما ) حكمي ( ماعة لذلك الواحد إن لو كان قوله الواحد حكمي على اجلماعة إمنا يكون حجة مومهة ملشاركة اجل

  يف كل حكم وهو غري مسلم 
  وإذا مل يكن ذلك حجة عامة فال تدليس وال تلبيس 

  وبتقدير مشاركة األمة لذلك الواحد يف ذلك احلكم يكون نسخا وال يكون ختصيصا كما ظن بعضهم 

  املسألة العاشرة مذهب الشافعي يف القول اجلديد

ر الفقهاء واألصوليني أن مذهب الصحايب إذا كان على خالف ظاهر العموم وسواء كان هو الراوي أو ومذهب أكث
  مل يكن ال يكون خمصصا للعموم خالفا ألصحاب أيب حنيفة 

  واحلنابلة وعيسى بن أبان ومجاعة من الفقهاء 
  ودليله أن ظاهر العموم حجة شرعية جيب العمل هبا باتفاق القائلني بالعموم 

  مذهب الصحايب ليس حبجة على ما سنبينه فال جيوز ترك العموم به و
فإن قيل إذا خالف مذهب الصحايب العموم فال خيلو إما أن يكون ذلك لدليل أو ال لدليل ال جائز أن يكون ال 

  لدليل وإال وجب تفسيقه واحلكم خبروجه عن العدالة وهو خالف اإلمجاع 
  وم به مجعا بني الدليلني إذ هو أوىل من تعطيل أحدمها كما علم غري مرة وإن كان ذلك لدليل وجب ختصيص العم



  قلنا خمالفة الصحايب للعموم إمنا كانت لدليل عن له يف نطره وسواء كان يف نفس األمر خمطئا فيه أو مصيبا 
يف نظره حجة  فلذلك مل نقض بتفسيقه لكونه مأخوذا باتباع اجتهاده وما أوجبه ظنه ومع ذلك فال يكون ما عن له

  متبعة بالنسبة إىل غريه بدليل جواز خمالفة صحايب آخر له من غري تفسيق وال تبديع 
وإذا مل يكن ما صار إليه حجة واجبة االتباع بالنسبة إىل الغري فال يكون خمصصا لظاهر العموم املتفق على صحة 

  االحتجاج به مطلقا 

  بنياملسألة احلادية عشرة إذا كان من عادة املخاط

تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحرمي الطعام كقوله حرمت عليكم الطعام فقد اتفق اجلمهور من العلماء على 
إجراء اللفظ على عمومه يف حترمي كل طعام على وجه يدخل فيه املعتاد وغريه وأن العادة ال تكون منزلة للعموم 

ن احلجة إمنا هي يف اللفظ الوارد وهو مستغرق لكل مطعوم على حترمي املعتاد دون غريه خالفا أليب حنيفة وذلك أل
  بلفظه وال ارتباط له بالعوائد وهو حاكم على العوائد فال تكون العوائد حاكمة عليه 

فإن قيل إذا منعتم من جتويز ختصيص العموم بالعادة وتنزيل لفظ الطعام على ما هو املعتاد املتعارف عند املخاطبني 
ني ختصيص اللفظ ببعض مسمياته يف اللغة بالعادة وذلك كتخصيص اسم الدابة بذوات األربع فما الفرق بينه وب

وإن كان لفظ الدابة عاما يف كل ما يدب وكتخصيص اسم الثمن يف البيع بالنقد الغالب يف البلد حىت إنه ال يفهم 
  من إطالق لفظ الدابة والثمن غري ذوات األربع والنقد الغالب يف البلد 

الفرق بني األمرين أن العادة يف حمل النزاع إمنا هي مطردة يف اعتياد أكل ذلك الطعام املخصوص ال يف ختصيص قلنا 
اسم الطعام بذلك الطعام اخلاص فال يكون ذلك قاضيا على ما اقتضاه عموم لفظ الطعام مع بقائه على الوضع 

يف ذوات األربع وضعا حىت إنه ال يفهم من  األصلي وهذا خبالف لفظ الدابة فإنه صار بعرف االستعمال ظاهرا
إطالق لفظ الدابة غري ذوات األربع فكان قاضيا على االستعمال األصلي حىت إنه لو كانت العادة يف الطعام املعتاد 

أكله قد خصصت بعرف االستعمال اسم الطعام بذلك الطعام لكان لفظ الطعام منزال عليه دون غريه ضرورة تنزيل 
  رع للعرب على ما هو املفهوم هلم من لغتهم وفيه دقة مع وضوحه خماطبة الشا

  املسألة الثانية عشرة اتفق اجلمهور على أنه إذا ورد لفظ عام

ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام ال يكون اخلاص خمصصا للعام جبنس مدلول اخلاص وخمرجا عنه ما 
  سواه خالفا أليب ثور من أصحاب الشافعي 

كقوله صلى اهللا عليه و سلم أميا إهاب دبغ فقد طهر فإنه عام يف كل إهاب وقوله صلى اهللا عليه و سلم يف وذلك 
شاة ميمونة دباغها طهورها وإمنا مل يكن خمصصا له ألنه ال تنايف بني العمل باخلاص وإجراء العام على عمومه ومع 

  ا وخمالفة اآلخر إمكان إجراء كل واحد على ظاهره ال حاجة إىل العمل بأحدمه
فإن قيل فقد اخترمت أن املفهوم يكون خمصصا للعموم عند القائل به وختصيص جلد الشاة بالذكر يدل مبفهومه على 

  نفي احلكم عما سوى الشاة 



  من جلود باقي احليوانات فكان خمصصا للعموم الوارد بتطهريها 
  حتقيقه فال أثر إللزامه به هاهنا قلنا أما من نفى كون املفهوم حجة وأبطل داللته كما يأيت 

ومن قال باملفهوم املخصص للعموم إمنا قال به يف مفهوم املوافقة ومفهوم الصفة املشتقة كما سبق يف املسألة املتقدمة 
ال يف مفهوم اللقب وختصيص جلد الشاة بالذكر ال يدل على نفي الطهارة بالدباغ عن باقي جلود احليوانات 

  ريها إال بطريق مفهوم اللقب وليس حبجة على ما يأيت حتقيقه كاإلبل والبقرة وغ
  وهلذا فإنه لو قال عيسى رسول اهللا فإنه ال يدل على أن حممدا ليس برسول اهللا 

  وكذلك إذا قال احلادث موجود ال يدل على أن القدمي ليس مبوجود وإال كان ذلك كفرا 

  ه ضمرياملسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب مبا في

  عائد إىل بعض العام املتقدم ال إىل كله 
هل يكون خصوص املتأخر خمصصا للعام املتقدم مبا الضمري عائد اليه أو ال اختلفوا فيه فذهب بعض أصحابنا وبعض 

املعتزلة كالقاضي عبد اجلبار وغريه إىل امتناع التخصيص بذلك ومنهم من جوزه ومنهم من توقف كإمام احلرمني 
  سني البصري وأيب احل

فإنه عام يف كل احلرائر )  ٢٢٨البقرة )  ٢( } واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قرؤ { وذلك كما يف قوله تعاىل 
  املطلقات بوائن كن أو رجعيات 

فإن الضمري فيه إمنا يرجع إىل الرجعيات دون البوائن وعلى )  ٢٢٨البقرة )  ٢( } وبعولتهن أحق بردهن { مث قال 
  حو هذا الن

  واملختار بقاء اللفظ األول على عمومه وامتناع ختصيصه مبا تعقبه 

وذلك ألن مقتضى اللفظ إجراؤه على ظاهره من العموم ومقتضى اللفظ الثاين عود الضمري إىل مجيع ما دل عليه 
ص الضمري اللفظ املتقدم إذ ال أولوية الختصاص بعض املذكور السابق به دون البعض فاذا قام الدليل على ختصي

ببعض املذكور السابق وخولف ظاهره مل يلزم منه خمالفة الظاهر األخري بل جيب إجراؤه على ظاهره إىل أن يقوم 
  الدليل على ختصيصه 

فإن قيل إمنا يلزم خمالفة ظاهر ما اقتضاه الضمري من العود إىل كل املذكور السابق إذا أجرينا اللفظ السابق على 
ائه على عمومه وخمالفة ظاهر الضمري أوىل من إجراء ظاهر الضمري على مقتضاه وختصيص عمومه وليس القول بإجر

  املذكور السابق وإذا مل يترجح أحدمها وجب الوقف 
قلنا بل إجراء اللفظ املتقدم على عمومه وختصيص املتأخر أوىل من العكس ألن داللة األول ظاهرة وداللة الثاين غري 

  املظهر أقوى من داللة املضمر فكان راجحا ظاهرة وال خيفى أن داللة 

  املسألة الرابعة عشرة القائلون بكون العموم والقياس حجة

اختلفوا يف جواز ختصيص العموم بالقياس فذهب األئمة األربعة واألشعري ومجاعة من املعتزلة كأيب هاشم وأيب 
إىل تقدمي العام على القياس وذهب ابن سريج احلسني البصري إىل جوازه مطلقا وذهب اجلبائي ومجاعة من املعتزلة 

وغريه من أصحاب الشافعي إىل جواز التخصيص جبلي القياس دون خفيه وذهب عيسى بن أبان والكرخي إىل 



جواز التخصيص بالقياس للعام املخصص دون غريه غري أن الكرخي اشترط أن يكون العام خمصصا بدليل منفصل 
  وأطلق عيسى بن أبان 

جوز التخصيص بالقياس إذا كان أصل القياس من الصور اليت خصت عن العموم دون غريه وذهب ومنهم من 
  القاضي أبو بكر وإمام احلرمني إىل الوقف 

  واملختار أنه إذا كانت العلة اجلامعة يف القياس ثابتة بالتأثري أي بنص أو إمجاع جاز ختصيص العموم به وإال فال 
هنا نازلة منزلة النص اخلاص فكانت خمصصة للعموم كتخصيصه بالنص كما سبق أما إذا كانت العلة مؤثرة فأل

تعريفه وأما إذا كانت العلة مستنبطة غري مؤثرة فإمنا قلنا بامتناع التخصيص هبا لإلمجال والتفصيل أما اإلمجال فهو 
اويا فإن كان راجحا أن العام يف حمل التخصيص إما أن يكون راجحا على القياس املخالف له أو مرجوحا أو مس

  امتنع ختصيصه باملرجوح وإن كان مساويا فليس العمل بأحدمها أوىل من اآلخر 
  وإمنا ميكن التخصيص بتقدير أن يكون القياس يف حمل املعارضة راجحا 

  وال خيفى أن وقوع احتمال من احتمالني أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه 
كل صورة من آحاد الصور الداخلة حتته وجهة ضعفه غري خارجة عن  وأما التفصيل فهو أن العموم ظاهر يف

  احتمال ختصيصه أو كذب الراوي إن كان العام من أخبار اآلحاد 
وأما احتماالت ضعف القياس فكثرية جدا وذلك ألنه وإن كان متناوال حملل املعارضة خبصوصه إال أنه حيتمل أن 

   يتطرق إليها الكذب يكون دليل حكم األصل من أخبار اآلحاد اليت

  وبتقدير أن يكون طريق إثباته قطعيا فيحتمل أن يكون املستنبط القياس ليس أهال له 
  وبتقدير أن يكون أهال فيحتمل أن ال يكون احلكم يف نفس األمر معلال بعلة ظاهرة 

نه أخطأ يف طريق إثبات العلة وبتقدير أن يكون معلال بعلة ظاهرة فلعلها غري ما ظنه القائس علة ومل يظهر عليها أو أ
  فأثبتها مبا ال يصلح لإلثبات وبتقدير أن تكون العلة ما ظنه فلعله ظن وجودها يف الفرع وال وجود هلا فيه 

وبتقدير أن تكون موجودة فيه حيتمل أن يكون قد وجد يف الفرع مانع السبب أو مانع احلكم أو فات شرط السبب 
  لذلك راجحا فيه أو شرط احلكم فكان العموم 

كيف وأن العموم من جنس النصوص والنص غري مفتقر يف العمل به يف جنسه إىل القياس والقياس متوقف يف العمل 
به على النص ألنه إن ثبت كونه حجة بالنص فظاهر وإن كان باإلمجاع فاإلمجاع متوقف على النص فكان القياس 

  متوقفا على النص فكان جنس النص لذلك راجحا 
وقع القياس مؤخرا يف حديث معاذ يف العمل به عن العمل بالكتاب والسنة حيث قال له النيب صلى اهللا عليه  ولذلك

و سلم حني بعثه إىل اليمن قاضيا مب حتكم قال بكتاب اهللا قال فإن مل جتد قال بسنة رسول اهللا قال فإن مل جتد قال 
وفق رسول رسول اهللا ملا حيبه اهللا ورسوله ومقتضى ذلك أن أجتهد رأيي فقال صلى اهللا عليه و سلم احلمد هللا الذي 

  ال تتقدم السنة على الكتاب 
  غري أنا خالفناه يف تقدمي خاص السنة على عام الكتاب فوجب العمل به فيما عداه 

  وهذه االحتماالت كلها إن مل توجب الترجيح فال أقل من املساواة 
  القياس وعلى كال التقديرين فيمتنع ختصيص العام ب



فإن قيل القول بالوقف خالف اإلمجاع قبل وجود الواقفية إذ األمة جممعة على تقدمي أحدمها وإن اختلفوا يف التعيني 
  وألن القول بالوقف مما 

يفضي إىل تعطيل الدليلني عن العمل هبما واحملذور فيه فوق احملذور يف العمل بأحدمها فالعمل بالقياس أوىل ألنا لو 
  موم لزم منه إبطال العمل بالقياس مطلقا عملنا بالع

  ولو عملنا بالقياس مل يلزم منه إبطال العموم مطلقا إلمكان العمل به فيما عدا صورة التخصيص 
  وال خيفى أن اجلمع بني الدليلني ولو من وجه أوىل من العمل بأحدمها وتعطيل اآلخر 

  لعموم على العمل بالقياس قلنا حنن ال نقول بالوقف ملا بيناه من ترجيح العمل با
وبتقدير القول بالوقف ال نسلم إمجاع األمة على إبطاله بل غايته أن كل واحد رأى ترجيحا فيما ذهب اليه وذلك 

  ال يدل على إمجاعهم على إبطال الوقف إال أن يوجد منهم التصريح بذلك وهو غري مسلم 
خمالفه مع مصريه إىل نفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه فألن ال  وهلذا فإن كل واحد من اجملتهدين ال يقطع بإبطال مذهب

  يكون قاطعا بإبطاله عند توقفه يف نفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أوىل 
  قوهلم إن العمل بالقياس غري مبطل للعمل بالعموم قلنا يف حمل املعارضة أو يف غريها األول ممنوع والثاين مسلم 

  جيح يف حمل املعارضة دون غريه والنزاع إمنا وقع يف التر
وباجلملة فال ميتنع على اجملتهد يف هذه املسألة احلكم بالوقف أو الترجيح على حسب ما يظهر يف نظره يف آحاد 
الوقائع من القرائن والترجيحات املوجبة للتفاوت أو التساوي من غري ختطئة إذ األدلة فيها نفيا وإثباتا ظنية غري 

  باملسائل االجتهادية دون القطعية خالفا للقاضي أيب بكر  قطعية فكانت ملحقة
  وجيب أن خنتم الكالم يف أدلة التخصيص بالفرق بني التخصيص واالستثناء 

أما على رأي من يزعم أن االستثناء واملستثىن منه كالكلمة الواحدة كما سبق فال خفاء بأن االستثناء ال يكون 
  ختصيصا بل هو مباين له 

  رى أن االستثناء ختصيص فهو نوع من التخصيص عنده وأما من ي

فكل استثناء ختصيص وليس كل ختصيص استثناء وذلك ألن االستثناء ال بد وأن يكون متصال باملستثىن منه على ما 
  تقدم تقريره وأنه ال يثبت بقرائن األحوال خبالف غريه من أنواع التخصيص 

   ٣رط والغاية أيضا وعلى هذا يكون احلكم يف التخصيص بذكر الش

  الصنف السادس يف املطلق واملقيد أما املطلق فعبارة عن النكرة يف سياق اإلثبات 
  احتراز عن أمساء املعارف وما مدلوله واحد معني أو عام مستغرق ) نكرة ( فقولنا 
ها وخترج بذلك عن احتراز عن النكرة يف سياق النفي فإهنا تعم مجيع ما هو من جنس) يف سياق اإلثبات ( وقولنا 

فتحرير { التنكري لداللة اللفظ على االستغراق وذلك كقولك يف معرض األمر اعتق رقبة أو مصدر األمر كقوله 
أو اإلخبار عن املستقبل كقوله سأعتق رقبة وال يتصور اإلطالق يف معرض اخلرب املتعلق )  ٩٢النساء )  ٤( } رقبة 

  من إسناد الرؤية إليه  باملاضي كقوله رأيت رجال ضرورة تعينه
  وإن شئت قلت هو اللفظ الدال على مدلول شائع يف جنسه 

  احتراز عن األلفاظ املهملة ) دال ( كاجلنس للمطلق وغريه وقولنا ) لفظ ( فقولنا 



و احتراز عن أمساء األعالم وما مدلوله معني أ) شائع يف جنسه ( ليعم الوجود والعدم وقولنا ) على مدلول ( وقولنا 
  مستغرق 

وأما املقيد فإنه يطلق باعتبارين األول ما كان من األلفاظ الدالة على مدلول معني كزيد وعمرو وهذا الرجل وحنوه 
الثاين ما كان من األلفاظ داال على وصف مدلوله املطلق بصفة زائدة عليه كقولك دينار مصري ودرهم مكي وهذا 

حيث هو دينار مصري ودرهم مكي غري أنه مقيد بالنسبة إىل مطلق  النوع من املقيد وإن كان مطلقا يف جنسه من
  الدينار والدرهم فهو مطلق من وجه ومقيد من وجه 

وإذا عرف معىن املطلق واملقيد فكل ما ذكرناه يف خمصصات العموم من املتفق عليه واملختلف فيه واملزيف واملختار 
  نقله إىل ها هنا فهو بعينه جار يف تقييد املطلق فعليك باعتباره و

ونزيد مسألة أخرى وهي أنه إذا ورد مطلق ومقيد فال خيلو إما أن خيتلف حكمهما أو ال خيتلف فإن اختلف 
حكمهما فال خالف يف امتناع محل أحدمها على اآلخر وسواء كانا مأمورين أو منهيني أو أحدمها مأمورا واآلخر 

اة يف اجلمع بينهما إال يف صورة واحدة وهي ما إذا قال مثال يف منهيا وسواء احتد سببهما أو اختلف لعدم املناف
كفارة الظهار أعتقوا رقبة مث قال ال تعتقوا رقبة كافرة فإنه ال خالف يف مثل هذه الصورة أن املقيد يوجب تقييد 

  الرقبة املطلقة بالرقبة املسلمة 
  وعليك باعتبار أمثلة هذه األقسام فإهنا سهلة 

  ف حكمهما فال خيلو إما أن يتحد سببهما أو ال وأما إن مل خيتل

يتحد فإن احتد سببهما فإما أن يكون اللفظ داال على إثباهتما أو نفيهما فإن كان األول كما لو قال يف الظهار اعتقوا 
 رقبة مث قال اعتقوا رقبة مسلمة فال نعرف خالفا يف محل املطلق على املقيد ها هنا وإمنا كان كذلك ألن من عمل

  باملقيد فقد وىف بالعمل بداللة املطلق ومن عمل باملطلق مل يف بالعمل بداللة املقيد فكان اجلمع هو الواجب واألوىل 
فإن قيل بطريقه الشبهة إذا كان حكم املطلق إمكان اخلروج عن عهدته مبا شاء املكلف من ذلك اجلنس فالعمل 

لق وإجراء املقيد على ظاهره أوىل من تأويل املقيد حبمله على الندب باملقيد مما ينايف مقتضى املطلق وليس خمالفة املط
  وإجراء املطلق على إطالقه 

  قلنا بل التقييد أوىل من التأويل لثالثة أوجه األول أنه يلزم منه اخلروج عن العهدة بيقني وال كذلك يف التأويل 
ن كونه موفيا للعمل باللفظ املطلق يف حقيقته وهلذا لو الثاين أن املطلق إذا محل على املقيد فالعمل به فيه ال خيرج ع

  أداه قبل ورود التقييد كان قد عمل باللفظ يف حقيقته وال كذلك يف تأويل املقيد وصرفه عن جهة حقيقته إىل جمازه 
ليه الثالث أن اخلروج عن العهدة بفعل أي واحد كان من اآلحاد الداخلة حتت اللفظ املطلق مل يكن اللفظ داال ع

  بوضعه لغة خبالف ما دل عليه املقيد من صفة التقييد 
  وال خيفى أن احملذور يف صرف اللفظ عما دل عليه اللفظ لغة أعظم من صرفه عما مل يدل عليه بلفظه لغة 

ال  وأما إن كان داال على نفيهما أو هنى عنهما كما لو قال مثال يف كفارة الظهار ال تعتق مكاتبا كافرا فهذا أيضا مما
  خالف يف العمل مبدلوهلما 

  واجلمع بينهما يف النفي إذ ال تعذر فيه 
والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير { وأما إن كان سببهما خمتلفا كقوله تعاىل يف كفارة الظهار 

  وقوله تعاىل يف )  ٩٢النساء )  ٤( } رقبة 



فهذا مما اختلف فيه فنقل عن الشافعي رضي اهللا عنه } رقبة مؤمنة  ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير{ القتل اخلطأ 
تنزيل املطلق على املقيد يف هذه الصورة لكن اختلف األصحاب يف تأويله فمنهم من محله على التقييد مطلقا من غري 

  من مذهبه  حاجة إىل دليل آخر ومنهم من محله على ما إذا وجد بينهما علة جامعة مقتضية لإلحلاق وهو األظهر
  وأما أصحاب أيب حنيفة فإهنم منعوا من ذلك مطلقا 

ولنذكر حجة كل فريق مث نذكر بعد ذلك ما هو املختار أما حجة من قال بالتقييد من غري دليل فهي أن كالم اهللا 
اطه يف تعاىل متحد يف ذاته ال تعدد فيه فإذا نص على اشتراط اإلميان يف كفارة القتل كان ذلك تنصيصا على اشتر

والذاكرين { على قوله يف أول اآلية )  ٣٥األحزاب )  ٣٣( } والذاكرات { كفارة الظهار وهلذا محل قوله تعاىل 
  من غري دليل خارج )  ٣٥األحزاب )  ٣٣( } اهللا كثريا 

  عليه وهذا مما ال اجتاه له فإن كالم اهللا تعاىل إما أن يراد به املعىن القائم بالنفس أو العبارات الدالة 
واألول وإن كان واحدا ال تعدد فيه غري أن تعلقه باملتعلقات خمتلف باختالف املتعلق وال يلزم من تعلقه بأحد 

املختلفني باإلطالق والتقييد أو العموم واخلصوص أو غري ذلك أن يكون متعلقا باآلخر وإال كان أمره وهنيه ببعض 
ل متناقض بل وكان يلزم من تعلقه بالصوم املقيد يف احلج بالتفريق املختلفات أمرا وهنيا بباقي املختلفات وهو حما

وبالتتابع يف الظهار حيث قال )  ١٩٦البقرة )  ٢( } فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم { حيث قال تعاىل 
  أو أن يتقيد الصوم املطلق يف اليمني إما بالتتابع )  ٩٢النساء )  ٤( } فصيام شهرين متتابعني { 

  التفريق وهو حمال أو بأحدمها دون اآلخر وال أولوية 
كيف وإنه يلزم من تقييده بأحدمها دون اآلخر إبطال ما ذكروه من أن التنصيص على أحد املختلفني يكون تنصيصا 

  على اآلخر 
ختلفة داللته على وإن أريد به العبارة الدالة فهي متعددة غري متحدة وال يلزم من داللة بعضها على بعض األشياء امل

  غريه وإال لزم من ذلك احملال الذي قدمنا لزومه يف الكالم النفساين 
  وأما ما ذكروه من محل الذاكرات على الذاكرين اهللا كثريا فال نسلم أن ذلك من غري دليل 

 ٣٣( } ا والذاكرين اهللا كثري{ معطوف على قوله )  ٣٥األحزاب )  ٣٣( } والذاكرات { ودليله أن قوله تعاىل 
  وال استقالل له بنفسه فوجب رده إىل ما هو معطوف عليه ومشارك له يف حكمه )  ٣٥األحزاب ) 

وأما حجة أصحاب أيب حنيفة فإهنم قالوا إذا امتنع التقييد من غري دليل ملا سبق فال بد من دليل وال نص من كتاب 
من اخلروج عن العهدة بأي شيء كان مما هو داخل  أو سنة يدل على ذلك والقياس يلزم منه رفع ما اقتضاه املطلق

  حتت اللفظ املطلق كما سبق تقريره فيكون نسخا ونسخ النص ال يكون بالقياس 
ولقائل أن يقول ال نسلم أنه يلزم من القياس نسخ النص املطلق بل تقييده ببعض مسمياته وذلك ال يدل على 

  ختصيص العام بالقياس عندكم فكذلك التقييد 
مطلق بالنسبة إىل السليمة واملعيبة وقد كان مقتضى ذلك أيضا اخلروج عن العهدة باملعيبة ) الرقبة ( وإن لفظ  كيف

وقد شرطتم صفة السالمة ومل يدل عليه نص من كتاب أو سنة وإن كان بالقياس فإما أن يكون نسخا أو ال يكون 
  نسخا فإن كان 

ياس وإن مل يكن نسخا فقد بطل قولكم إن رفع حكم املطلق بالقياس األول فقد بطل قولكم إن النسخ ال يكون بالق
  يكون نسخا 



وأما حجة من قال بالتقييد بناء على القياس فالوجه يف ضعفه ما سبق يف ختصيص العام بالقياس فعليك بنقله إىل ها 
اع وجب القضاء بالتقييد بناء هنا واملختار أنه إن كان الوصف اجلامع بني املطلق واملقيد مؤثرا أي ثابتا بنص أو إمج

  عليه وإن كان مستنبطا من احلكم املقيد فال كما ذكرناه يف ختصيص العموم 

  الصنف السابع يف اجململ ويشتمل على مقدمة ومسائل أما املقدمة ففي معىن اجململ 
  وهو يف اللغة مأخوذ من اجلمع ومنه يقال أمجل احلساب إذا مجعه ورفع تفاصيله 

  حملصل ومنه يقال مجلت الشيء إذا حصلته هكذا ذكره صاحب اجململ يف اللغة وقيل هو ا
وأما يف اصطالح األصوليني فقال بعض أصحابنا هو اللفظ الذي ال يفهم منه عند اإلطالق شيء وهو فاسد فإنه 

  ليس مبانع وال جامع 
د إطالقه وليس مبجمل ألن اإلمجال والبيان أما أنه ليس مبانع فألنه يدخل فيه اللفظ املهمل فإنه ال يفهم منه شيء عن

من صفات األلفاظ الدالة واملهمل ال داللة له ويدخل فيه قولنا مستحيل فإنه ليس مبجمل مع أنه ال يفهم منه شيء 
  عند إطالقه ألن مدلوله ليس بشيء باالتفاق 

وهو احنصار املراد منه يف بعضها وإن مل وأما أنه ليس جبامع فألن اللفظ اجململ املتردد بني حمامل قد يفهم منه شيء 
  يكن معينا 

فإنه )  ١٤١األنعام )  ٦( } وآتوا حقه يوم حصاده { وكذلك ما هو جممل من وجه ومبني من وجه كقوله تعاىل 
  جممل وإن كان يفهم منه شيء 

ف اجململ باجململ وتعريف فإن قيل املراد منه أنه الذي ال يفهم منه شيء عند إطالقه من جهة ما هو جممل ففيه تعري
  الشيء بنفسه ممتنع 

كيف وإن اإلمجال كما أنه قد يكون يف داللة األلفاظ فقد يكون يف داللة األفعال وذلك كما لو قام النيب صلى اهللا 
عليه و سلم من الركعة الثانية ومل جيلس جلسة التشهد الوسط فإنه متردد بني السهو الذي ال داللة له على جواز 

  اجللسة وبني التعمد الدال على جواز تركها ترك 
وإذا كان اإلمجال قد يعم األقوال واألفعال فتقييد حد اجململ باللفظ خيرجه عن كونه جامعا وهبذا يبطل ما ذكره 
  الغزايل يف حد اجململ من أنه اللفظ الصاحل ألحد معنيني الذي ال يتعني معناه ال بوضع اللغة وال بعرف االستعمال 

أبو احلسني البصري فيه حدين آخرين األول أنه الذي ال ميكن معرفة املراد منه ويبطل باأللفاظ املهملة  وذكر
  وباللفظ الذي هو حقيقة يف شيء فإنه إذا أريد به جهة جمازه فإنه ال يفهم املراد منه وليس مبجمل 

للفظ ال بعينه قال وهذا خبالف قولك اضرب الثاين قال اجململ هو ما أفاد شيئا من مجلة أشياء هو متعني يف نفسه وا
رجال فإن مدلوله واحد غري معني يف نفسه وأي رجل ضربته جاز وال كذلك لفظ القرء فإن مدلوله واحد متعني يف 

فال يكون جامعا خبروج ) واللفظ ال بعينه ( نفسه من الطهر أو احليض وفيه إشعار بتقييد احلد باللفظ حيث قال 
  ة الفعل عنه كما حققناه وإمنا يصح التقييد باللفظ لو أريد حتديد اجململ اللفظي خاصة اإلمجال يف دالل

  واحلق يف ذلك أن يقال اجململ هو ما له داللة على أحد أمرين ال مزية ألحدمها على اآلخر بالنسبة إليه 
احتراز عما ال ) على أحد أمرين ( ا ليعم األقوال واألفعال وغري ذلك من األدلة اجململة وقولن) ما له داللة ( فقولنا 

احتراز عن اللفظ الذي هو ظاهر ) ال مزية ألحدمها على اآلخر بالنسبة إليه ( داللة له إال على معىن واحد وقولنا 



  يف معىن وبعيد يف غريه كاللفظ الذي هو حقيقة يف شيء وجماز يف شيء على ما عرف فيما تقدم 
عند القائلني بامتناع تعميمه وذلك إما بني خمتلفني كالعني للذهب والشمس وقد يكون ذلك يف لفظ مفرد مشترك 

أو يعفو الذي { واملختار للفاعل واملفعول أو ضدين كالقرؤ للطهر واحليض وقد يكون يف لفظ مركب كقوله تعاىل 
  فإن هذه متردة بني الزوج والويل )  ٢٣٧البقرة )  ٢( } بيده عقدة النكاح 
ب التردد يف عود الضمري إىل ما تقدمه كقولك كل ما علمه الفقيه فهو كما علمه فإن الضمري وقد يكون ذلك بسب

متردد بني العود إىل الفقيه وإىل معلوم الفقيه واملعىن يكون خمتلفا حىت أنه إذا قيل بعوده إىل الفقيه كان ) هو ( يف 
  لى الوجه الذي علم معناه فالفقيه كمعلومه وإن عاد إىل معلومه كان معناه فمعلومه ع

وقد يكون ذلك بسبب تردد اللفظ بني مجع األجزاء ومجع الصفات كقولك اخلمسة زوج وفرد واملعىن خمتلف حىت 
  أنه إن أريد به مجع األجزاء كان صادقا وإن أريد به مجع الصفات كان كاذبا 

)  ٣( } ه إال اهللا والراسخون يف العلم وما يعلم تأويل{ وقد يكون ذلك بسببه الوقف واالبتداء كما يف قوله تعاىل 
  متردد ) والراسخون ( فالواو يف قوله )  ٧آل عمران 

  بني العطف واالبتداء واملعىن يكون خمتلفا 
وقد يكون ذلك بسبب تردد الصفة وذلك كما لو كان زيد طبيبا غري ماهر يف الطب وهو ماهر يف غريه فقلت زيد 

ردد بني أن يراد به كونه ماهرا يف الطب فيكون كاذبا وبني أن يراد به غريه مت) ماهر ( طبيب ماهر فإن قولك 
  فيكون صادقا 

وقد يكون ذلك بسبب تردد اللفظ بني جمازاته املتعددة عند تعذر محله على حقيقته وقد يكون بسببه ختصيص 
اقتلوا { يل من لفظي فإن قوله العموم بصور جمهولة كما لو قال اقتلوا املشركني مث قال بعد ذلك بعضهم غري مراد 

وأحل لكم ما وراء { بعد ذلك يكون جممال غري معلوم أو بصفة جمهولة كقوله تعاىل )  ٥التوبة )  ٩( } املشركني 
فإن تقييد احلل باإلحصان مع اجلهل مبا هو اإلحصان )  ٢٤النساء )  ٤( } ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حمصنني 

 ١املائدة )  ٥( } أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتلى عليكم { باستثناء جمهول كقوله يوجب اإلمجال فيما أحل أو 
  فإنه مهما كان املستثىن جممال فاملستثىن منه كذلك وكذلك الكالم يف تقييد املطلق ) 

كقوله  وقد يكون ذلك بسبب إخراج اللفظ يف عرف الشرع عما وضع له يف اللغة عند القائلني بذلك قبل بيانه لنا
)  ٣( } وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال { )  ٤٣البقرة )  ٢( } أقيموا الصالة وآتوا الزكاة { 

فإنه يكون جممال لعدم إشعار اللفظ مبا هو املراد منه بعينه من األفعال املخصوصة ألنه جممل )  ٩٧آل عمران 
  بالنسبة إىل الوجوب 

  كون ذلك يف األفعال كما ذكرناه أوال هذا كله يف األقوال وقد ي
  ومتام كشف الغطاء عن ذلك مبسائل وهي مثان 

  املسألة األوىل الذي صار إليه أصحابنا ومجاعة من املعتزلة كالقاضي عبد

حرمت { اجلبار واجلبائي وأيب هاشم وأيب احلسني البصري أن التحليل والتحرمي املضافني إىل األعيان كقوله تعاىل 
ال إمجال فيه خالفا للكرخي وأيب )  ٣املائدة ( } وحرمت عليكم امليتة { )  ٢٣النساء )  ٤( } أمهاتكم عليكم 

  عبد اهللا البصري 



احتج القائلون باإلمجال بأن التحليل والتحرمي إمنا يتعلق باألفعال املقدورة واألعيان اليت أضيف إليها التحليل 
تعلق التحليل والتحرمي فال بد من إضمار فعل يكون هو متعلق ذلك حذرا والتحرمي غري مقدورة لنا فال تكون هي م

  من إمهال اخلطاب بالكلية وجيب أن يكون ذلك بقدر ما تندفع به الضرورة تقليال لإلضمار املخالف لألصل 
لة وعلى هذا فيمتنع إضمار كل ما ميكن تعلقه بالعني من األفعال وليس إضمار البعض أوىل من البعض لعدم دال

الدليل على تعيينه وألنه لو دل على تعيني بعض األفعال لكان ذلك متعينا من تعلق التحرمي بأي عني كانت وهو 
  حمال 

قال النافون وإن سلمنا امتناع تعلق التحليل والتحرمي بنفس العني ولكن مىت حيتاج إىل اإلضمار إذا كان اللفظ 
  لك العني أو إذا مل يكن األول ممنوع والثاين مسلم ظاهرا بعرف االستعمال يف الفعل املقصود من ت

وبيانه أن كل من اطلع على عرف أهل اللغة ومارس ألفاظ العرب ال يتبادر إىل فهمه عند قول القائل لغريه حرمت 
  عليك الطعام والشراب وحرمت 

  عليك النساء سوى حترمي األكل والشرب من الطعام والشراب وحترمي وطء النساء 
يف كل ما يتبادر إىل الفهم أن يكون حقيقة إما بالوضع األصلي أو بعرف االستعمال واإلمجال منتف بكل  واألصل

واحد منهما وهلذا كان اإلمجال منتفيا عند قول القائل رأيت دابة ملا كان املتبادر إىل الفهم ذوات األربع بعرف 
  االستعمال وإن كان على خالف الوضع األصلي 

  ج اجلواب عما ذكروه من الوجه الثاين أيضا وعلى هذا فقد خر
سلمنا أنه ال بد من اإلضمار ولكن ما املانع من إضمار مجيع التصرفات املتعلقة بالعني املضاف إليها التحليل 

  والتحرمي 
  قوهلم إن زيادة اإلضمار على خالف األصل 

ن الثاين فقد بطل مذهبكم وإن كان يفضي إىل قلنا فإضمار البعض إما أن يفضي إىل اإلمجال أو ال يفضي إليه فإن كا
  اإلمجال فال بد من إضمار الكل حذرا من تعطيل داللة اللفظ 

فلئن قالوا إضمار البعض وإن أفضى إىل اإلمجال فليس يف ذلك ما يفضي إىل تعطيل داللة اللفظ مطلقا إلمكان 
  معرفة تعيني مدلوله بدليل آخر 

  الزم مطلقا وأما حمذور إضمار كل التصرفات ف
  وال خيفى أن التزام احملذور الدائم أعظم من التزام احملذور الذي ال يدوم 

قلنا بل التزام حمذوره إضمار مجيع األفعال أوىل من التزام حمذور اإلمجال يف اللفظ لثالثة أوجه األول أن اإلضمار يف 
  ر يف اإلضمار أقل ملا كان استعماله أكثر اللغة أكثر استعماال من استعمال األلفاظ اجململة ولوال أن احملذو

الثاين أنه انعقد اإلمجاع على وجود اإلضمار يف اللغة والقرآن واختلف يف وجود اإلمجال فيهما وذلك يدل على أن 
  حمذور اإلضمار أقل 

  الثالث أنه قال صلى اهللا عليه و سلم لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم 

أمثاهنا وذلك يدل على إضمار مجيع التصرفات املتعلقة بالشحوم وإال ملا حلقهم اللعن فجملوها وباعوها وأكلوا 
  ببيعها 

  ولو كان اإلمجال أوىل من إضمار الكل لكان ذلك على خالف األوىل 



  }وامسحوا برؤوسكم { املسألة الثانية ذهب بعض احلنفية إىل أن قوله تعاىل 

  جممل )  ٦املائدة )  ٥( 
  مجيع الرأس وحيتمل مسح بعضه وليس أحدمها أوىل من اآلخر فكان جممال  ألنه حيتمل مسح

  قالوا وما روي عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه مسح بناصيته فهو بيان جململ اآلية 
واتفق النافون على نفي اإلمجال لكن منهم من قال إنه حبكم وضع اللغة ظاهر يف مسح مجيع الرأس وهو مذهب 

يف اللغة أصل يف اإللصاق كما سبق تعريفه وقد ) الباء ( اجلبار وابن جين مصريا منهم إىل أن مالك والقاضي عبد 
دخلت على املسح وقرنته بالرأس واسم الرأس حقيقة يف كله ال بعضه وهلذا وال يقال لبعض الرأس رأس فكان 

  ذلك مقتضيا ملسح مجيعه لغة 
غري أن عرف استعمال أهل اللغة الطارىء على الوضع األصلي وهذا وإن كان هو احلق بالنظر إىل أصل وضع اللغة 

  حاكم عليه والعرف من أهل 

اللغة يف اطراد االعتياد جار باقتضاء إلصاق املسح بالرأس فقط مع قطع النظر عن الكل والبعض وهلذا فإنه إذا قال 
يه إلصاق يده جبميع املنديل بل باملنديل القائل لغريه امسح يدك باملنديل ال يفهم منه أحد من أهل اللغة أنه أوجب عل

  إن شاء بكله وإن شاء ببعضه 
  وهلذا فإنه خيرج عن العهدة بكل واحد منهما 

وكذلك إذا قال مسحت يدي باملنديل فالسامعون جيوزون أنه مسح بكله وببعضه غري فامهني لزوم وقوع املسح 
مطلق مسح وجيب أن يكون كذلك نفيا للتجوز  بالكل أو البعض بل بالقدر املشترك بني الكل والبعض وهو

  واالشتراك يف العرف 
  وهذا هو مذهب الشافعي رضي اهللا عنه واختيار القاضي عبد اجلبار وأيب احلسني البصري 

  وعلى كل تقدير فال وجه للقول باإلمجال ال بالنظر إىل الوضع اللغوي األصلي وال بالنظر إىل عرف االستعمال 
  مذهب اجلمهور أنه ال إمجال يف قوله صلى اهللا عليه و سلم رفع عن أميت اخلطأ والنسيان  املسألة الثالثة

وقال أبو احلسني البصري وأبو عبد اهللا البصري وغريمها إنه جممل مصريا منهم إىل أن اللفظ بوضعه لغة يقتضي رفع 
   اخلطإ والنسيان يف نفسه وهو حمال مع فرض وقوعه فيجل منصب النيب عن نفيه

وعند ذلك فإما أن يضمر نفي مجيع أحكامه أو بعضها ال سبيل إىل األول ألن اإلضمار على خالف األصل وإمنا 
يصار إليه لدفع الضرورة الالزمة من تعطيل العمل باللفظ فيجب االقتصار فيه على أقل ما تندفع به الضرورة وهو 

  بعض األحكام 
  ن من مجلتها لزوم الضمان وقضاء العبادة وهو غري منفي باإلمجاع كيف وأنه ميتنع إضمار نفي مجيع األحكام أل

  مث ذلك احلكم املضمر ال 

  ميكن القول بتعيينه لعدم داللة اللفظ عليه فلم يبق إال أن يكون غري معني ويلزم منه اإلمجال 
ار إن لو مل يكن اللفظ قال النافون لإلمجال وإن تعذر محل اللفظ على رفع عني اخلطإ والنسيان فإمنا يلزم اإلضم

  ظاهرا بعرف استعمال أهل اللغة يف نفي املؤاخذة والعقاب قبل ورود الشرع وليس كذلك 
وهلذا فإن كل من عرف عرف أهل اللغة ال يتشكك وال يتردد عند مساعه قول السيد لعبده رفعت عنك اخلطأ 



  والنسيان يف أن مراده من ذلك رفع املؤاخذة والعقاب 
  ل ما يتبادر إىل الفهم من اللفظ أن يكون حقيقة فيه إما بالوضع األصلي أو العرف االستعمايل واألصل أن ك

  وذلك ال إمجال فيه وال تردد 
  فإن قيل لو كان عرف االستعمال كما ذكرمتوه الرتفع عنه الضمان لكونه من مجلة املؤاخذات والعقوبات 

ث هو ضمان عقوبة وهلذا جيب يف مال الصيب واجملنون وليسا قلنا عنه جوابان األول أنا نسلم أن الضمان من حي
أهال للعقوبة وكذلك جيب على املضطر يف املخمصة إذا أكل مال غريه مع أن األكل واجب عليه حفظا لنفسه 

والواجب ال عقوبة على فعله وكذلك جيب الضمان على من رمى إىل صف الكفار فأصاب مسلما مع أنه مأمور 
  ب عليه بالرمي وهو مثا

الثاين وإن سلمنا أنه عقاب لكن غايته لزوم ختصيص عموم اللفظ الدال على نفي كل عقاب وذلك أسهل من 
  القول باإلمجال 

املسألة الرابعة اختلفوا يف قوله صلى اهللا عليه و سلم ال صالة إال بطهور وال صالة إال بفاحتة الكتاب وال صيام ملن 
  كاح إال بويل وشاهدي عدل وحنوه مل يبيت الصيام من الليل وال ن

فمذهب الكل أنه ال إمجال فيه خالفا للقاضي أيب بكر وأيب عبد اهللا البصري فإهنما قاال بإمجاله ألن حرف النفي 
  دخل على هذه املسميات مع حتققها فال بد من إضمار حكم يلحق ومتام تقريره كما مر يف املسألة املتقدمة 

هذه الصور ألنه ال خيلو إما أن يقال بأن الشارع له يف هذه األمساء عرف أو ال عرف له  واملختار أنه ال إمجال يف
  فيها بل هي منزلة على الوضع اللغوي 

فإن قيل باألول فيجب تنزيل كالم الشارع على عرفه إذ الغالب منه أنه إمنا يناطقنا فيما له فيه عرف بعرفه فيكون 
  ة من هذه األمور ونفي احلقيقة الشرعية ممكن لفظه منزال على نفي احلقيقة الشرعي

  واألصل محل الكالم على ما هو حقيقة فيه 
  وعلى هذا فال إمجال وإن كان مسمى هذه األمور بالوضع اللغوي غري منفي 

وإن قيل بالثاين فاإلمجال أيضا إمنا يتحقق إن لو مل يكن اللفظ ظاهرا بعرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع يف 
  مثل هذه األلفاظ يف نفي الفائدة واجلدوى وليس كذلك 

  وبيانه أن املتبادر إىل الفهم من نفي كل فعل كان متحقق الوجود إمنا هو نفي فائدته وجدواه 
ومنه قوهلم ال علم إال ما نفع وال كالم إال ما أفاد وال حكم إال هللا وال طاعة إال له وال بلد إال بسلطان إىل غري 

  ذلك 
  كان النفي حمموال على نفي الفائدة واجلدوى فال إمجال فيه وإذا 

وإن سلمنا أنه ال عرف للشارع وال ألهل اللغة يف ذلك وأنه ال بد من اإلضمار غري أن االتفاق واقع على أنه ال 
  خروج للمضمر ها هنا عن الصحة 
  والكمال وعند ذلك فيجب اعتقاد 

ل أنه أقرب إىل موافقة داللة اللفظ على النفي ألنه إذا قال ال صالة ال ظهوره يف نفي الصحة والكمال لوجهني األو
صوم إال بكذا فقد دل على نفي أصل الفعل بداللة املطابقة وعلى صفاته بداللة االلتزام فإذا تعذر العمل بداللة 

  املطابقة تعني العمل بداللة االلتزام تقليال ملخالفة الدليل 



قد دل على نفي العمل وعدمه فيجب عند تعذر محل اللفظ على حقيقته محله على أقرب الثاين أنه إذا كان اللفظ 
اجملازات الشبيهة به وال خيفى أن مشاهبة الفعل الذي ليس بصحيح وال كامل للفعل املعدوم أكثر من مشاهبة الفعل 

  الذي نفي عنه أحد األمرين دون اآلخر فكان احلمل عليه أوىل 
عارض من وجهني األول أنه يلزم منه الزيادة يف اإلضمار والتجوز املخالف لألصل الثاين أن فإن قيل ما ذكرمتوه م

محله على نفي الكمال دون الصحة مستيقن من حيث إنه يلزم من نفي الصحة نفي الكمال وال عكس وإذا تقابلت 
  االحتماالت لزم اإلمجال 

اللة اللفظ خبالف ما ذكرمتوه وألنه على وفق النفي األصلي وما قلنا بل الترجيح ملا ذكرناه ألنه ال يلزم منه تعطيل د
  ذكرمتوه على خالفه فكان ما ذكرناه أوىل 

وعلى هذا فقوله صلى اهللا عليه و سلم ال عمل إال بنية وإمنا األعمال بالنيات وإن مل يكن للشارع فيه عرف كما يف 
ائدة واجلدوى كما قررناه فيما تقدم فال إمجال فيه أيضا الصالة والصوم وحنومها فعرف أهل اللغة يف نفيه نفي الف

  خالفا أليب احلسني البصري وأيب عبد اهللا البصري وغريمها من املعتزلة 

  والسارق والسارقة فاقطعوا{ املسألة اخلامسة اختلفوا يف قوله تعاىل 

  } أيديهما 
  ل فقال بعض األصوليني إن لفظ القطع واليد جمم)  ٣٨املائدة )  ٥( 

أما اإلمجال يف القطع فألنه يصدق إطالقه على بينونة العضو من العضو وعلى شق اجللد الظاهر من العضو باجلرح 
  من غري إبانة للعضو 

ولذلك يقال عندما إذا جرح يده يف بعض األعمال كربى القلم وغريه قطع يده وأما اإلمجال يف اليد فألن لفظ اليد 
وعليها إىل املرفق وعليها إىل الكوع وليس أحد هذه االحتماالت أظهر من اآلخر يطلق على مجلتها إىل املنكب 
  فكان لفظ اليد والقطع جممال 

وذهب الباقون إىل خالفه متمسكني يف ذلك باإلمجال والتفصيل أما اإلمجال فهو أن إطالق لفظ اليد على ما ذكر 
الكل أو هو حقيقة يف البعض جماز يف البعض فإن كان من احملامل وكذلك إطالق لفظ القطع إما أن يكون حقيقة يف 

حقيقة يف الكل فإما أن يكون مشتركا أو متواطئا القول باالشتراك يلزم منه اإلمجال يف الكالم وهو على خالف 
  األصل 

  وإن كان الثاين والثالث فليس مبجمل 
ما ذكرناه وال إمجال فيه على تقديرين كيف وإنه وإن كان االشتراك على وفق األصل إال أن االحتماالت ثالثة ك

  منها ومها حالة التواطؤ والتجوز يف أحدمها وإمنا يتحقق اإلمجال على تقدير االشتراك وهو متحد 

  ووقوع احتمال من احتمالني أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه 
رة االتفاق على عدم ظهوره وإذا كان حقيقة يف أحدمها دون اآلخر فيجب اعتقاد كونه ظاهرا يف كل العضو ضرو

فيما سواه أما عند اخلصم فلدعواه اإلمجال وأما عندنا فلمصرينا إىل نفي الظهور عنه واحنصاره يف مجلة مسمى 
  العضو 

وأما التفصيل فهو أن لفظ اليد وإن أطلق على ما ذكروه من االحتماالت إال أنه حقيقة يف مجلة العضو إىل املنكب 



  وجماز فيما عداه 
  ليله أنه يصح أن يقال إذا أبينت اليد من املرفق أو من الكوع هذا بعض اليد ال كلها ود

وذلك يدل على أنه ليس حقيقة من وجهني األول أن مسمى اليد حقيقة ال يصدق عليه أنه بعض اليد والثاين صحة 
  القول بأنه ليس كل اليد ولو كان مسمى اليد حقيقة ملا صح نفيه 

  قيقة يف إبانة الشيء عما كان متصال به وأما لفظ القطع فح
فإذا أضيف القطع إىل اليد وكان مسمى اليد حقيقة يف مجلتها إىل الكوع وجب محله على إبانة مسمى اليد وهو 

  مجلتها وحيث أطلق قطع اليد عن إبانة بعض أجزائها عن بعض ال يكون حقيقة بل جتوزا 
جب االقتصار يف قطع يد السارق على قطعه من الكوع ملا فيه من خمالفة فإن قيل لو كان األمر على ما ذكرمتوه ملا و

  الظاهر 
قلنا وإن لزم منه خمالفة الظاهر إال إنه أوىل من القول باإلمجال يف كالم الشارع فكان إدراج ما حنن فيه حتت 

  األغلب أغلب 
ال إىل حني قيام الدليل املرجح وال كذلك يف الثاين أن القول باإلمجال مما يفضي إىل تعطيل اللفظ عن األعمال يف احل

احلمل على اجملاز فإنه إن مل يظهر دليل التجوز عمل باللفظ يف حقيقته وإن ظهر عمل به يف جمازه من غري تعطيل 
  اللفظ يف احلال وال يف ثاين احلال 

  املسألة السادسة اللفظ الوارد إذا أمكن محله على ما يفيد معىن واحدا وعلى

  د معنيني ما يفي
  قال الغزايل ومجاعة من األصوليني هو جممل لتردده بني هذين االحتمالني من غري ترجيح 

  والذي عليه األكثر أنه ليس مبجمل بل هو ظاهر فيما يفيد معنيني 
  وهذا هو املختار 

ة فيما قيل من وقبل اخلوض يف احلجاج ال بد من تلخيص حمل النزاع فنقول اللفظ الوارد إما أن يظهر كونه حقيق
احململني مع اختالفهما أو كونه حقيقة يف أحدمها جمازا يف اآلخر أو مل يظهر أحد األمرين فإن كان من القسم األول 
أو الثاين فال معىن للخالف فيه أما األول فلتحقق إمجاله وأما الثاين فلتحقق الظهور يف أحد احململني وإمنا النزاع يف 

  د نفي اإلمجال فيه لإلمجال والتفصيل أما اإلمجال فما تقدم يف املسألة املتقدمة القسم الثالث وجيب اعتقا
  وأما التفصيل فهو أن الكالم إمنا وضع لإلفادة وال سيما كالم الشارع 

  وال خيفى أن ما يفيد معنيني أكثر يف الفائدة فيجب اعتقاد كون اللفظ ظاهرا فيه 
وهو إن الغالب من األلفاظ الواردة هي املفيدة ملعىن واحد خبالف املفيد فإن قيل هذا الترجيح معارض بترجيح آخر 

  ملعنيني 
  وعند ذلك فاعتقاد أدراج ما حنن فيه حتت األعم األغلب أغلب 

  قلنا جيب اعتقاد الترجيح فيما ذكرناه وذلك ألنه ال خيلو 

  إما أن يقال بالتساوي بني االحتمالني أو التفاوت 
منه تعطيل داللة اللفظ وامتناع العمل به مطلقا إىل حني قيام الدليل وذلك على خالف  القول بالتساوي يلزم



  األصل 
وإن قبل بالتفاوت والترجيح فإما أن يكون فيما يفيد معىن واحدا أو فيما يفيد معنيني ال سبيل إىل األول إذ القائل 

يقول بأنه ظاهر راجح فيما يفيد معنيني دون ما يفيد قائالن قائل يقول باإلمجال ففيه نفي الترجيح عن املعنيني وقائل 
  معىن واحدا فقد وقع االتفاق على نفي الترجيح فيما يفيد معىن واحدا فتعني الترجيح ملا يفيد معنيني 

  املسألة السابعة اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن محله على حكم شرعي

  جمدد وأمكن محله على املوضوع اللغوي 
  ا فيه اختلفو

فذهب الغزايل إىل أنه جممل لتردده بني االحتمالني من غري مزية وذهب غريه إىل أنه ظاهر يف احلكم الشرعي وهو 
  املختار 

وذلك مثل قوله صلى اهللا عليه و سلم الطواف بالبيت صالة فإنه حيتمل أنه أراد به أنه كالصالة حكما يف االفتقار 
نه مشتمل على الدعاء الذي هو صالة لغة وكقوله صلى اهللا عليه و سلم االثنان فما إىل الطهارة وحيتمل أنه أراد به أ

  فوقهما مجاعة فإنه حيتمل أنه أراد به أهنما مجاعة حقيقة 

وحيتمل أنه أراد به انعقاد اجلماعة هبما وحصول فضيلتها وإمنا قلنا بكونه ظاهرا يف احلكم الشرعي لإلمجال 
  ذكرناه فيما تقدم والتفصيل أما اإلمجال فما 

وأما التفصيل فهو أنه صلى اهللا عليه و سلم إمنا بعث لتعريف األحكام الشرعية اليت ال تعرف إال من جهته ال 
  لتعريف ما هو معروف ألهل اللغة فوجب محل اللفظ عليه ملا فيه من موافقة مقصود البعثة 

اللفظ على احلكم الشرعي اجملدد خمالف للنفي األصلي  فإن قيل ما ذكرمتوه من الترجيح مقابل مبثله وبيانه أن محل
  خبالف احلمل على املوضوع األصلي 

قلنا إال أنا لو محلناه على تعريف املوضوع اللغوي كانت فائدة لفظ الشارع التأكيد بتعريف ما هو معروف لنا ولو 
  محلناه على تعريف احلكم الشرعي 

فا لنا وفائدة التأسيس أصل وفائدة التأكيد تبع فكان محله على كانت فائدته التأسيس وتعريف ما ليس معرو
  التأسيس أوىل 

  املسألة الثامنة إذا ورد لفظ الشارع وله مسمى لغوي ومسمى شرعي عند

  املعترف باألمساء الشرعية 
  قال القاضي أبو بكر تفريعا على القول باألمساء الشرعية إنه جممل 

  يفة إنه حممول على املسمى الشرعي وقال بعض أصحابنا وأصحاب أيب حن
  وفصل الغزايل وقال ما ورد يف اإلثبات فهو للحكم الشرعي وما 

ورد يف النهي فهو جممل ومثال ذلك يف طرف اإلثبات قوله صلى اهللا عليه و سلم حني دخل على عائشة فقال هلا 
على صحة الصوم بنية من النهار  أعندك شيء فقالت ال قال إين إذا أصوم فهو إن محل على الصوم الشرعي دل



خبالف محله على الصوم اللغوي ومثاله يف طرف النهي هنيه عليه السالم عن صوم يوم النحر فإنه إن محل على 
  الصوم الشرعي دل على تصور وقوعه الستحالة النهي عما ال تصور لوقوعه خبالف ما إذا محل على الصوم اللغوي 

  رعي يف طرف اإلثبات وظهوره يف املسمى اللغوي يف طرف الترك واملختار ظهوره يف املسمى الش
أما األول فبيانه مبا تقدم يف املسألة اليت قبلها ويزيد ها هنا وجه آخر يف الترجيح وهو أن الشارع مهما ثبت له 

  لب عرف وإن كانت مناطقته لنا باألمور اللغوية غالبا غري أن مناطقته لنا بعرفه يف موضع له فيه عرف أغ
وأما إذا ورد يف طرف الترك كقوله صلى اهللا عليه و سلم دعي الصالة أيام أقرائك وكنهيه عن بيع احلر واخلمر 

وحبل احلبلة واملالقيح واملضامني فإنه لو كان اللفظ ظاهرا يف الصالة الشرعية والبيع الشرعي لزم أن يكون ذلك 
إلمجاع وأن يكون الشارع قد هنى عن التصرف الشرعي متصورا الستحالة النهي عما ال تصور له وهو خالف ا

وذلك ممتنع ملا فيه من إمهال املصلحة املعتربة املرعية يف التصرف الشرعي أو أن يقال مع ظهوره يف املسمى الشرعي 
بتأويله وصرفه إىل املسمى اللغوي وهو على خالف األصل وال يلزم من اطراده عرف الشرع يف هذه املسميات يف 

  اإلثبات مثله يف طرف النهي أو النفي وعلى ما حققناه من تقدمي عرف الشرع يف خطابه على وضع اللغة  طرف

فيقدم ما اشتهر من اجملاز الذي صار ال يفهم من اللفظ غريه على الوضع األصلي احلقيقي وسواء كان ذلك التجوز 
ئط أو بطريق ختصيصه ببعض مسمياته يف احلقيقة بطريق نقل الكالم من حمل احلقيقة إىل ما هو خارج عنه كلفظ الغا

  كلفظ الدابة ألن العرف الطارىء غالب للوضع األصلي وال إمجال فيه 

الصنف الثامن يف البيان واملبني ويشتمل على مقدمة ومسائل أما املقدمة ففي حتقيق معىن البيان واملبني واختالف 
  ر يف ذلك الناس يف العبارات الدالة عليهما وما هو املختا

أما البيان فاعلم أنه ملا كان متعلقا بالتعريف واإلعالم مبا ليس مبعروف وال معلوم وكان ذلك مما يتوقف على الدليل 
والدليل مرشد إىل املطلوب وهو العلم أو الظن احلاصل عن الدليل مل خيرج البيان عن التعريف والدليل واملطلوب 

  سر به البيان فال جرم اختلف الناس احلاصل من الدليل لعدم معىن رابع يف
فقال أبو بكر الصرييف من أصحاب الشافعي وغريه إن البيان هو التعريف وعرب عنه بأنه إخراج الشيء عن حيز 

  اإلشكال إىل حيز الوضوح والتجلي 
  وذهب أبو عبد اهللا البصري وغريه إىل أن البيان هو العلم احلاصل من الدليل 

والغزايل وأكثر أصحابنا وأكثر املعتزلة كاجلبائي وأيب هاشم وأيب احلسني البصري وغريهم وذهب القاضي أبو بكر 
  إىل أن البيان هو الدليل وهو املختار 

ويدل على صحة تفسريه بذلك أن من ذكر دليال لغريه وأوضحه غاية اإليضاح يصح لغة وعرفا أن يقال مت بيانه 
  وهو بيان حسن إشارة إىل الدليل املذكور 

وإن مل حيصل منه املعرفة باملطلوب للسامع وال حصل به تعريفه وال إخراج املطلوب من حيز اإلشكال إىل حيز 
  الوضوح والتجلي 

  واألصل يف اإلطالق احلقيقة والذي خيص كل واحد من التعريفني اآلخرين 
وهو غري داخل يف احلد وشرط  أما األول فألنه غري جامع ألن ما يدل على احلكم بديا من غري سابقة إمجال بيان

  احلد أن يكون جامعا مانعا 



  كيف وفيه جتوز وزيادة 
  أما التجوز ففي لفظ احليز فإنه حقيقة يف اجلوهر دون غريه 

وأما الزيادة فما فيه من اجلمع بني الوضوح والتجلي وأحدمها كاف عن اآلخر واحلد مما جيب صيانته عن التجوز 
  والزيادة 

  لثاين فألن حصول العلم عن الدليل يسمى تبينا واألصل يف اإلطالق احلقيقة وأما التعريف ا
  فلو كان هو البيان أيضا حقيقة لزم منه الترادف 

  واألصل عند تعدده األمساء تعدد املسميات تكثريا للفائدة وألن احلاصل عن الدليل قد يكون علما وقد يكون ظنا 
الظن ال معىن له مع أن اسم البيان يعم احلالتني وإذا كان النزاع إمنا  وعند ذلك فتخصيص اسم البيان بالعلم دون

  هو يف إطالق أمر لفظي فأوىل ما اتبع ما كان موافقا لإلطالق اللغوي وأبعد عن االضطراب وخمالفة األصول 
  وإذا عرف أن البيان هو الدليل املذكور فحد البيان ما هو حد الدليل على ما سبق يف حتريره 

ذلك كل ما يقال له دليل كان مفيدا للقطع أو الظن وسواء كان عقليا أو حسيا أو شرعيا أو عرفيا أو قوال  ويعم
  أو سكوتا أو فعال أو ترك فعل إىل غري ذلك 

وأما املبني فقد يطلق ويراد به ما كان من اخلطاب املبتدإ املستغىن بنفسه عن بيان وقد يراد به ما كان حمتاجا إىل 
  د ورد عليه بيانه وذلك كاللفظ اجململ إذا بني املراد منه والعام بعد التخصيص واملطلق البيان وق

  بعد التقييد والفعل إذا اقترن به ما يدل على الوجه الذي قصد منه إىل غري ذلك 
  وأما املسائل فثمان املسألة األوىل مذهب األكثرين أن الفعل يكون بيانا خالفا لطائفة شاذة 

ك النقل والعقل أما النقل فما روي عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه عرف الصالة واحلج بفعله حيث ويدل على ذل
  قال صلوا كما رأيتموين أصلي وخذوا عين مناسككم 

وأما العقل فهو أن اإلمجاع منعقد على كون القول بيانا واإلتيان بأفعال الصالة واحلج لكوهنا مشاهدة أدل على 
خبار عنها بالقول فإنه ليس اخلرب كاملعاينة وهلذا كانت مشاهدة زيد يف الدار أدل على معرفة معرفة تفصيلها من اإل

  كونه فيها من اإلخبار عنه بذلك 
  وإذا كان القول بيانا مع قصوره يف الداللة عن الفعل املشاهد فكون الفعل بيانا أوىل 

وهو قوله صلوا كما رأيتموين أصلي وخذوا عين مناسككم فإن قيل أما النقل فالبيان فيه إمنا وقع بالقول ال بالفعل 
وأما املعقول فهو أن الفعل وإن كان مشاهدا غري أن زمان البيان به مما يطول ويلزم من ذلك تأخري البيان مع إمكانه 

  مبا هو أفضى إليه وهو القول وذلك ممتنع 
يتضمن تعريف شيء من أفعال الصالة واحلج بل قلنا أما القول بأن البيان إمنا حصل بالقول ليس كذلك فإنه مل 

  غايته تعريف أن الفعل هو البيان لذلك 
وأما القول بأن البيان بالفعل مما يفضي إىل تأخري البيان مع إمكان تقدمه بالقول فهو غري مسلم بل التعريف بالقول 

  وذكر كل فعل بصفته وهيئته وما 

املشاهد ورمبا احتيج يف ذلك إىل تكرير يف أزمنة تزيد على زمان وقوع يتعلق به أبعد عن التشبث بالذهن من الفعل 
  الفعل بأزمنة كثرية على ما يشهد به العرف والعادة 

وإن سلمنا أن زمان التعريف بالفعل يكون أطول فليس يف ذلك ما يدل على كونه غري صاحل للبيان والتعريف 



  للتعريف أدل من القول  واخلالف إمنا هو يف ذلك وقد بينا أنه مع صالحيته
  قوهلم إنه يفضي إىل تأخري البيان مع إمكان تقدميه بالقول 

قلنا ال خيلو إما أن ال تكون احلاجة قد دعت إىل البيان يف احلال أودعت إليه فإن كان األول فال حمذور يف التأخري 
أخري على قولنا جبواز التكليف مبا ال مع حصول البيان مبا هو أدل من القول وإن كان الثاين فال نسلم امتناع الت

  يطاق على ما قررناه 
  وبتقدير امتناعه فإمنا نسلم ذلك فيما إذا كان التأخري ال لفائدة وأما إذا كان لفائدة فال 

  وقد بينا الفائدة يف البيان بالفعل من جهة كونه أدل على املقصود 

  وكل واحد منهما صاحلاملسألة الثانية إذا ورد بعد اللفظ اجململ قول وفعل 

  للبيان فالبيان مباذا منهما 
واحلق يف ذلك أنه ال خيلو إما أن يتوافقا يف البيان أو خيتلفا فإن توافقا فإن علم تقدم أحدمها فهو البيان حلصول 

  الداللة املقصود به والثاين يكون تأكيدا إال إذا كان دون األول يف الداللة الستحالة تأكيد الشيء مبا هو دونه يف 

وإن جهل ذلك فال خيلو إما أن يكونا متساويني يف الداللة أو أحدمها أرجح من اآلخر على حسب اختالف الوقائع 
واألقوال واألفعال فإن كان األول فأحدمها هو البيان واآلخر مؤكد من غري تعيني وإن كان الثاين فاألشبه أن 

تنع أن يكون مؤكدا للراجح إذ الشيء ال يؤكد مبا هو دونه يف املرجوح هو املتقدم ألنا فرضنا تأخر املرجوح ام
  الداللة والبيان حاصل دونه فكان اإلتيان به غري مفيد ومنصب الشارع منزه عن اإلتيان مبا ال يفيد 

  وال كذلك فيما إذا جعلنا املرجوح مقدما فإن اإلتيان بالراجح بعده يكون مفيدا للتأكيد وال يكون معطال 
مل يتوافقا يف البيان كما روي عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه بعد آية احلج قال من قرن حجا إىل عمرة وأما إن 

فليطف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا وروي عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قرن فطاف طوافني وسعى سعيني فال 
  خيلو إما أن يعرف تقدم أحدمها أو جيهل 

  سني البصري املتقدم هو البيان فإن علم التقدم قال أبو احل
  فإن تقدم الفعل كان الطواف الثاين واجبا 

وإن تقدم القول كان الطواف الثاين غري واجب وليس حبق بل احلق أن يقال إن كان القول متقدما فالطواف الثاين 
فعله له دليل  غري واجب وفعل النيب صلى اهللا عليه و سلم له جيب أن حيمل على كونه مندوبا وإال فلو كان

  الوجوب كان ناسخا ملا دل عليه القول 
وال خيفى أن اجلمع أوىل من التعطيل وفعله للطواف األول يكون تأكيدا للقول وإن كان الفعل متقدما فهو وإن دل 

على وجوب الطواف الثاين إال أن القول بعده يدل على عدم وجوبه والقول بإمهال داللة القول ممتنع فلم يبق إال 
  أن يكون ناسخا لوجوب الطواف الثاين 

الذي دل عليه الفعل أو أن حيمل فعله على بيان وجوب الطواف الثاين يف حقه دون أمته وأن حيمل قوله على بيان 
وجوب األول دون الثاين يف حق أمته دونه واألشبه إمنا هو االحتمال الثاين دون األول ملا فيه من اجلمع بني البيانني 

  خ وال تعطيل من غري نس
وأما إن جهل املتقدم منهما فاألوىل إمنا هو تقدير تقدم القول وجعله بيانا لوجهني األول أنه مستقل بنفسه يف الداللة 



خبالف الفعل فإنه ال يتم كونه بيانا دون اقتران العلم الضروري بقصد النيب صلى اهللا عليه و سلم البيان به أو قول 
  ال ضرورة تدعو إليه  منه يدل على ذلك وذلك مما

  الثاين أنا إذا قدرنا تقدم القول أمكن محل الفعل بعده على ندبية الطواف الثاين كما تقدم تعريفه 
ولو قدرنا تقدم الفعل يلزم منه إما إمهال داللة القول أو كونه ناسخا حلكم الفعل أو أن يكون الفعل بيانا لوجوب 

ليه و سلم دون أمته والقول دليل عدم وجوبه يف حق أمته دونه واإلمهال الطواف الثاين يف حق النيب صلى اهللا ع
والنسخ على خالف األصل واالفتراق بني النيب صلى اهللا عليه و سلم واألمة يف وجوب الطواف الثاين مرجوح 

  بالنظر إىل ما ذكرناه من التشريك لكون التشريك هو الغالب دون االفتراق 

  ن يكون البيان مساويا للمبني يف القوة أو جيوزاملسألة الثالثة هل جيب أ

  أن يكون أدىن منه 
  قال الكرخي ال بد من املساواة وقال أبو احلسني البصري جيوز أن يكون أدىن منه 

  وهل جيب أن يكون مساويا للمبني يف احلكم فمنهم من قال به ومنهم من نفاه 

لواجب أن يقال إن كان املبني جممال كفى يف تعيني أحده احتماليه واملختار يف ذلك أن يقال أما املساواة يف القوة فا
أدىن ما يفيد الترجيح وإن كان عاما أو مطلقا فال بد وأن يكون املخصص واملقيد يف داللته أقوى من داللة العام 

ا لزم على صورة التخصيص وداللة املطلق على صورة التقييد وإال فلو كان مساويا لزم الوقف ولو كان مرجوح
  منه إلغاء الراجح باملرجوح وهو ممتنع 

وأما املساواة بينهما يف احلكم فغري واجب وذلك ألنه لو كان ما دل عليه البيان من احلكم هو ما دل عليه املبني مل 
  يكن أحدمها بيانا لآلخر 

ومع ذلك فال احتاد يف  وإمنا يكون أحد األمرين بيانا لآلخر إذا كان داال على صفة مدلول اآلخر ال على مدلوله
  احلكم 

فإن قيل املراد من االحتاد يف احلكم أنه إن كان حكم املبني واجبا كان بيانه واجبا وإن مل يكن واجبا مل يكن البيان 
  واجبا 

قلنا ال خيلو إما أن ال تكون احلاجة داعية إىل البيان يف احلال أو هي داعية فإن كان األول فالبيان غري واجب على 
  سيأيت وسواء كان حكم املبني واجبا أو مل يكن  ما

  وإن كان الثاين فعلى قولنا جبواز التكليف مبا ال يطاق على ما تقرر 
  فالبيان أيضا ال يكون واجبا وإن كان احلكم املبني واجبا 

مل يكن البيان واجبا  وأما إذا قلنا بامتناع التكليف مبا ال يطاق فاحلق ما قالوه وذلك ألنه إذا كان املبني واجبا فلو
  جلاز تركه ويلزم من ذلك التكليف مبا ال يطاق وهو خالف الفرض 

وإذا كان املبني غري واجب فالقول بعدم إجياب البيان ال يفضي إىل التكليف مبا ال يطاق إذ ال تكليف فيما ليس 
  كروه بواجب ألن ما ال يكون واجب الفعل وال واجب الترك فهو إما مندوب أو مباح أو م

  وكل واحد 



  من هذه األقسام الثالثة ال تكليف فيه على ما تقدم 
وال يلزم من القول بالوجوب حذرا من تكليف ما ال يطاق الوجوب مع عدم التكليف أصال اللهم إال أن ينظر إىل 

  التكليف بوجوب اعتقاده على ما هو عليه من إباحة أو ندب أو كراهة فيكون من القسم األول 

  الرابعة يف جواز تأخري البيان املسألة

أما عن وقت احلاجة فقد اتفق الكل على امتناعه سوى القائلني جبواز التكليف مبا ال يطاق ومدار الكالم من اجلانبني 
  فقد عرف فيما تقدم 

وأما تأخريه عن وقت اخلطاب إىل وقت احلاجة ففيه مذاهب فذهب أكثر أصحابنا ومجاعة من أصحاب أيب حنيفة 
جوازه وذهب بعض أصحابنا كأيب إسحاق املروزي وأيب بكر الصرييف وبعض أصحاب أيب حنيفة والظاهرية إىل  إىل

امتناعه وذهب الكرخي ومجاعة من الفقهاء إىل جواز تأخري بيان اجململ دون غريه وذهب بعضهم إىل جواز تأخري 
 جواز تأخري بيان النسخ دون غريه وذهب أبو بيان األمر دون اخلرب وذهب اجلبائي وابنه والقاضي عبد اجلبار إىل

احلسني البصري إىل جواز تأخري بيان ما ليس له ظاهر كاجململ وأما ما له ظاهر وقد استعمل يف غري ظاهره كالعام 
واملطلق واملنسوخ وحنوه فقال جيوز تأخري بيانه التفصيلي وال جيوز تأخري بيانه اإلمجايل وهو أن يقول وقت اخلطاب 

  العموم خمصوص وهذا املطلق مقيد وهذا احلكم سينسخ  هذا

  وإذا عرف تفصيل املذاهب فقد احتج أصحابنا القائلون جبواز التأخري مطلقا حبجج نقلية وعقلية 
)  ٧٥( } إن علينا مجعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه مث إن علينا بيانه { إما النقلية فاحلجة األوىل منها قوله تعاىل 

فاتبع { معناه أنزلناه ويدل على ذلك قوله تعاىل } فإذا قرأناه { ووجه االحتجاج به أنه قال )  ١٩ ١٧يامة الق
وال يتصور ذلك قبل اإلنزال } فإذا قرأناه { أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم باالتباع بفاء التعقيب لقوله } قرآنه 

  لعدم معرفته به وإمنا يكون بعد اإلنزال 
{ يدل على تأخري البيان عن وقت اإلنزال ألن } مث إن علينا بيانه { اإلنزال فقوله } قرأناه { املراد بقوله وإذا كان 

  للمهلة والتراخي على ما سبق تقريره } مث 
مث إن { اإلنزال ولكن ال نسلم أن املراد من قوله } فإذا قرأناه { ولقائل أن يقول وإن كان املراد من قوله تعاىل 

بيان جممله وخصوصه وتقييده ومنسوخه بل املراد منه إظهاره وإشهاره وهو على وفق الظاهر ألن } يانه علينا ب
البيان هو اإلظهار يف اللغة ومنه يقال بان لنا الكوكب الفالين وبان لنا سور املدينة إذا ظهر ويقال بني فالن األمر 

  ان املراد من اجململ والعام واملطلق أوىل مما ذكرناه الفالين إذا أظهره وعند ذلك فليس محله على ما ذكر من بي
إمنا )  ١٧القيامة )  ٧٥( } إن علينا مجعه وقرآنه { كيف وإن الترجيح هلذا املعىن من جهة أن املراد من قوله تعاىل 

االتباع هو مجيع القرآن فإنه ليس اختصاص بعضه بذلك أوىل من بعض وأيضا فإنه أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم ب
واألمر بذلك غري خاص ببعض القرآن دون البعض إمجاعا )  ١٨القيامة )  ٧٥( } فإذا قرأناه فاتبع قرآنه { بقوله 

  وألنه ال أولوية للبعض 

دون البعض وألنه لو محل ذلك على البعض دون البعض مع كونه غري معني يف اللفظ كان جممال وتكليفا له مبا ليس 
  ألصل مبعلوم له وهو خالف ا

مث إن علينا { وإذا ثبت أن املراد من قوله من أول اآلية إمنا هو مجيع القرآن فالظاهر أن يكون الضمري يف قوله تعاىل 



  عائد إىل مجيع املذكور السابق وهو مجلة القرآن ال إىل بعضه لعدم األولوية )  ١٩القيامة )  ٧٥( } بيانه 
ه ال على ما ذكروه الستحالة افتقار كل القرآن إىل البيان باملعىن الذي وإمنا ميكن ذلك حبمل البيان على ما ذكرنا

  ذكروه فإنه ليس كل القرآن جممال وال ظاهرا يف معىن وقد استعمل يف غريه فكان ما ذكرناه أوىل 
وهذا إشكال مشكل ويف حتريره وتقريره على هذا الوجه يتبني للناظر املتبحر فيه إبطال كل ما خيبط به بعض 

  ملخبطني ا
وإن سلمنا أن املراد به إمنا هو بيان املراد من الظاهر الذي استعمل يف غري ما هو الظاهر منه لكن ما املانع أن يكون 

املراد به البيان التفصيلي كما قاله أبو احلسني البصري فإن قيل ال ميكن ذلك ألن لفظ البيان مطلق فحمله على 
  قييد املطلق من غري دليل ممتنع البيان التفصيلي يكون تقييدا له وت

قلنا وإذا كان مطلقا فاملطلق ال ميكن محله على مجيع صوره وإال كان عاما ال مطلقا بل غايته أنه إذا عمل به يف 
  صورة فقد وىف بالعمل بداللته 

ممتنع من غري  وعند ذلك فال خيفى أن تنزيل البيان يف اآلية على اإلمجايل دون التفصيلي يكون تقييدا للمطلق وهو
  دليل 

  وإن مل يقل بتنزيله عليه فال حجة فيه 
وإن سلمنا أن املراد به البيان اإلمجايل والتفصيلي غري أنه قد تعذر العمل بظاهر مث من حيث إهنا تدل على وجوب 

  تأخري بيان كل القرآن ضرورة عود الضمري إىل الكل على ما سبق 
  وذلك خالف اإلمجاع 

  وإذا 

فإلينا مرجعهم { كما يف قوله تعاىل ) الواو ( بظاهرها وجب العمل هبا يف جمازها وهو محلها على معىن  تعذر العمل
والستحالة كون الرب ) الواو ( ها هنا مبعىن } مث { فإن )  ٤٦يونس )  ١٠( } مث اهللا شهيد على ما يفعلون 
  شاهدا بعد أن مل يكن شاهدا 

  للتأخري ) مث ( و )  ١هود )  ١١( } ب أحكمت آياته مث فصلت الر كتا{ احلجة الثانية قوله تعاىل 
ولقائل أن يقول ال نسلم أن املراد من التفصيل بيان املراد من اجململ والظاهر واملستعمل يف غري ما هو ظاهر فيه بل 

  املراد من قوله أحكمت أي يف اللوح احملفوظ وفصلت يف اإلنزال 
وأراد به بيانه )  ١١٤طه )  ٢٠( } تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وال { احلجة الثالثة قوله تعاىل 

  للناس 
ولقائل أن يقول ظاهر ذلك للمنع من تعجيل نفس القرآن ال بيان ما هو املراد منه ملا فيه من اإلضمار املخالف 

ليه السماع باألداء وإال فلو لألصل وإمنا منعه من تعجيل القرآن أي من تعجيل أدائه عقيب مساعه حىت ال خيتلط ع
  أراد به البيان ملا منعه عنه بالنهي لالتفاق على أن تعجيل البيان بعد األداء غري منهي عنه 

( } إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة { احلجة الرابعة أنه تعاىل أمر بين إسرائيل بذبح بقرة معينة غري منكرة بقوله تعاىل 
  إال بعد سؤاهلم  ومل يعينها)  ٦٧البقرة )  ٢

 ٦٨البقرة )  ٢( ودليل كون املأمور به معينا أمران األول أهنم سألوا تعيينها بقوهلم له ادع لنا ربك يبني لنا ما هي 
  ولو كانت منكرة ملا احتيج إىل ذلك للخروج عن العهدة بأي بقرة كانت )  ٦٩البقرة )  ٢( } وما لوهنا { ) 



)  ٢( } إهنا بقرة صفراء { و )  ٦٨البقرة )  ٢( } ول إهنا بقرة ال فارض وال بكر إنه يق{ الثاين أن قوله تعاىل 
والضمري يف هذه الكنايات )  ٧١البقرة )  ٢( } إهنا بقرة ال ذلول تثري األرض وال تسقي احلرث { و )  ٦٩البقرة 

  جيب صرفه إىل ما أمروا به أوال 
ن تكليفا بأمور جمددة غري ما أمروا به أوال ولو كان كذلك لكان وبيانه من وجهني األول أنه لو مل يكن كذلك لكا

الواجب من تلك الصفات املذكورة آخرا دون ما ذكر أوال وهو خالف اإلمجاع على أن املأمور به كان متصفا 
  جبميع الصفات املذكورة 

  ألصل الثاين أنه لو مل يكن كذلك للزم منه أن ال يكون اجلواب مطابقا للسؤال وهو خالف ا
ولقائل أن يقول ال نسلم أن البقرة املأمور هبا كانت معينة يف نفس األمر بل منكرة مطلقا فال تكون حمتاجة إىل 

  البيان إلمكان اخلروج عن العهدة بذبح أي بقرة اتفقت وال يكون ذلك من صور النزاع 
  قوهلم إهنم سألوا عن تعيينها ولو أمروا مبنكر ملا سألوا عن تعيينه 

  )  ٦٧البقرة )  ٢( } إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة { ا ظاهر األمر يدل على التنكري حيث قال قلن
والقول بالتعيني خمالف للتنكري املفهوم من اللفظ وليس احلمل على التعيني ضرورة تصحيح سؤاهلم وخمالفة ظاهر 

  النص أوىل من العكس بل موافقة ظاهر لنص أوىل 
   إن الضمري يف مجيع الكنايات عائد إىل املأمور به أوال ال نسلم ذلك قولكم يف الوجه الثاين

قوهلم لو مل يكن كذلك لكان ذلك تكليفا بأمور جمددة مسلم وما املانع منه قولكم لو كان كذلك لكان الواجب من 
  تلك الصفات املذكورة آخرا دون ما ذكر أوال ال نسلم ذلك 

بعد السؤال األول ذبح بقرة متصفة بالصفات املذكورة أوال مث أوجب بعد وما املانع أن يكون قد أوجب عليهم 
  ذلك اعتبار الصفات املذكورة ثانيا وال منافاة بني احلالتني 

قولكم لو كان كذلك ملا كان اجلواب مطابقا للسؤال وهو خالف األصل فهو معارض مبا روي عن ابن عباس 
  أرادوا ألجزأهتم لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد اهللا عليهم  رضي اهللا عنهما أنه قال لو ذحبوا أية بقرة

  وهذا يدل على أن ذلك كان ابتداء إجياب ال بيانا ألن البيان ليس بتشديد بل تعيني ما هو الواجب 
وال خيفى أن موافقة ظاهر النص الدال على تنكري البقرة وظاهر قول ابن عباس أوىل من موافقة ما ذكروه من لزوم 

  ة اجلواب للسؤال ملا فيه من موافقة أصلني وخمالفة أصل واحد وما ذكروه بالعكس مطابق
مث وإن سلمنا أن املأمور به كان بقرة معينة يف نفس األمر غري أهنم سألوا البيان اإلمجايل أو التفصيلي األول ممنوع 

  والثاين مسلم 
  ايل كما هو مذهب أيب احلسني البصري وال يلزم من جواز تأخري البيان التفصيلي تأخري البيان اإلمج

  وليس تقييد سؤاهلم بطلب البيان مع إطالقه باإلمجايل أوىل من التفصيلي وال حميص عنه 
ورمبا أورد على هذا االحتجاج ما ال اجتاه له كقوهلم ما املانع أن يكون البيان مقارنا للمبني غري أهنم مل يتبينوا أن 

   البيان عن وقت احلاجة ممتنع األمر بالذبح كان ناجزا وتأخري
  أما أوال فألنه لو كان البيان حاصال لفهموه ظاهرا وملا سألوا عنه 

  وأما ثانيا فألن األمر بالذبح كان مطلقا واألمر املطلق على التراخي عند صاحب هذه احلجة على ما سبق تقريره 
لكونه قائال جبواز التكليف مبا ال يطلق كما سبق ولو كان على الفور فتأخري بيانه عنه أيضا غري ممتنع على أصله 



  حتقيقه 
)  ٢١( } إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون { احلجة اخلامسة أنه ملا نزل قوله تعاىل 

سلم مل  قال عبد اهللا بن الزبعرى فقد عبدت املالئكة واملسيح أفتراهم يعذبون والنيب صلى اهللا عليه و)  ٩٨األنبياء 
إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها { ينكر عليه بل سكت إىل حني ما نزل بيان ذلك بعد حني وهو قوله 

  وذلك يدل على جواز التأخري )  ١٠١األنبياء ( } مبعدون 
كن القول بدخوهلم ولقائل أن يقول ال نسلم أن اآلية مل تكن بينة حىت أهنا حتتاج إىل بيان فإن املالئكة واملسيح إمنا مي

تتناول من يعلم ويعقل وهو غري مسلم وإذا مل تكن متناولة هلم فال حاجة إىل ) ما ( يف عموم اآلية إذ لو كانت 
  إخراج ما ال دخول له يف اآلية عنها 

  ملن يعلم ويعقل النص واإلطالق واملعىن ) ما ( فإن قيل دليل تناول 
)  ٩١( } والسماء وما بناها { وقوله تعاىل )  ٣الليل )  ٩٢( } واألنثى  وما خلق الذكر{ أما النص فقوله تعاىل 

  )  ٣الكافرون )  ١٠٩( } وال أنتم عابدون ما أعبد { وقوله تعاىل )  ٥الشمس 
يصح إطالقها ) الذي ( باتفاق أهل اللغة و ) الذي ( قد تطلق مبعىن ) ما ( وأما اإلطالق فمن وجهني األول أن 

  دليل قوهلم الذي جاء زيد فما كذلك على من يعقل ب
  الثاين أنه يصح أن يقال ما يف داري من العبيد أحرار 

ملن يعقل والنيب ) ما ( وأما املعىن فمن وجهني األول هو أن ابن الزبعرى كان من فصحاء العرب وقد فهم تناول 
  صلى اهللا عليه و سلم مل ينكر عليه ذلك 

مبن ال يعلم ملا احتيج إىل قوله من دون اهللا وحيث كانت بعمومها متناولة هللا تعاىل لو كانت خمتصة ) ما ( الثاين أن 
  احتاج إىل التقييد بقوله من دون اهللا 

على من يعقل ويعلم وال يلزم من ذلك أن ) ما ( قلنا أما ما ذكروه من النصوص واإلطالقات فغايتها جواز إطالق 
  ل تكون ظاهرة فيه بل هي ظاهرة فيمن ال يعق

ودليل ذلك قول النيب صلى اهللا عليه و سلم البن الزبعرى ملا ذكر ما ذكر رادا عليه بقوله ما أجهلك بلغة قومك 
  ملن يعقل ) من ( ملا ال يعقل و ) ما ( أما علمت أن 

مبا  وال خيفى أن اجلمع بني األمرين والتوفيق بني األدلة أوىل من تعطيل قول النيب صلى اهللا عليه و سلم والعمل
  ذكروه 

  ظاهرة يف من ال يعقل دون من يعقل وجب تنزيلها على ما هي ظاهرة فيه } ما { وإذا كانت 
وما ذكروه من الوجه األول يف املعىن فهو باطل مبا ذكرناه من إنكار النيب صلى اهللا عليه و سلم وال خيفى أن اتباع 

  قول النيب أوىل من اتباع ما ظنه ابن الزبعرى 
إمنا يصح أن لو مل يكن )  ٢٣البقرة )  ٢( } من دون اهللا { يف الوجه الثاين من عدم االحتياج إىل قوله وما ذكروه 

فيه فائدة وفائدته التأكيد ومحل الكالم على فائدة التأسيس وإن كان هو األصل غري أنه يلزم من محله على فائدة 
  ع أوىل من التعطيل التأسيس خمالفة ظاهر قول النيب صلى اهللا عليه و سلم واجلم

  حقيقة يف من يعقل غري أنا ال نسلم أن بيان التخصيص مل يكن مقارنا لآلية } ما { وإن سلمنا أن 
  وبيان املقارنة أن دليل العقل صاحل للتخصيص على ما سبق 

  والعقل قد دل على امتناع تعذيب أحد جبرم صادر من غريه اللهم إال أن يكون راضيا 



مثل هذا الدليل } ما { احد من العقالء مل خيطر بباله رضا املالئكة واملسيح بعبادة من عبدهم و جبرم ذلك الغري و
  العقلي فال نسلم عدم مقارنته لآلية 

اآلية فإمنا ورد تأكيدا بضم )  ١٠١األنبياء )  ٢١( } إن الذين سبقت هلم منا احلسىن { وأما نزول قوله تعاىل 
  قلي مع االستغناء عن أصله أما أن يكون هو املستقل بالبيان فال الدليل الشرعي إىل الدليل الع

 ٣١العنكبوت )  ٢٩( } إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظاملني { احلجة السادسة قول املالئكة إلبراهيم 
)  ٢٩( } أهله حنن أعلم مبن فيها لننجينه و{ ومل يبينوا إخراج لوط ومن معه من املؤمنني عن اهلالك بقوهلم ) 

  )  ٣٢العنكبوت )  ٢٩( } إن فيها لوطا { إال بعد سؤال إبراهيم وقوله )  ٣٢العنكبوت 
  ولقائل أن يقول ال نسلم تأخر البيان عن هذه اآلية بل هو مقترن هبا 

وإنه مل ودليله قول املالئكة يف تعليل اهلالك إن أهلها كانوا ظاملني وذلك ال يدخل فيها إال من كان ظاملا كيف 
وما مثل هذا ال )  ٣٢العنكبوت )  ٢٩( } إن فيها لوطا { يتخلل بني قول املالئكة غري سؤال إبراهيم وهو قوله 

يعد تأخريا للبيان فإن مثل ذلك قد جيري إما بسبب انقطاع نفسه أو سعال فيما بني البيان واملبني وال يعد ذلك من 
  املبني تأخريا 

ل ومنعهم من اقتران البيان باملبني نازل منزلة انقطاع النفس والسعال حىت أنه لو مل يبادر ومبادرة إبراهيم إىل السؤا
  بالسؤال لبادروا بالبيان 

احلجة السابعة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنفذ معاذا إىل اليمن ليعلمهم الزكاة وغريها فسألوه عن الوقص فقال 
  عليه و سلم حىت أرجع إليه فاسأله وذلك دليل على أن بيانه مل يتقدم  ما مسعت فيه شيئا من رسول اهللا صلى اهللا

  ولقائل أن يقول كون معاذ مل يسمع البيان ومل يعرفه ال يدل على عدم مقارنة البيان للمبني 
  كيف وميكن أن يقال األصل عدم وجوب الزكاة يف 

  حكم العقل وذلك صاحل للبيان والتخصيص األوقاص وغريها غري أن الشارع أوجب فيما أوجب وبقي الباقي على 
هذا ما يتعلق باملنقول وأما احلجج العقلية فأوهلا أنه لو كان تأخري البيان ممتنعا فإما أن يكون امتناعه لذاته أو لغريه 

  وذلك إما أن يعرف بضرورة العقل أو نظره وكل واحد من األمرين منتف فال امتناع 
فإما أن يعرف بضرورة العقل أو نظره وكل واحد من األمرين منتف فال جواز ولقائل أن يقول ولو كان جائزا 

  وليس أحد األمرين أوىل من اآلخر وكل ما هو جواب له ها هنا فهو جوابه فيما ذكر 
احلجة الثانية أنه لو امتنع تأخري البيان المتنع تأخريه يف الزمن القصري وامتنع عطف اجلمل املتعددة إذا كان بيان 

  وىل متأخرا عن اجلمل املعطوف عليها وملا جاز البيان بالكالم الطويل والالزم ممتنع األ
ولقائل أن يقول إمنا جيوز تأخري البيان يف الزمان القصري إذا كان مع قصره ال يعد املتكلم معرضا عن كالمه األول 

  بيان فإن كالمه الثاين مع األول معدود كاجلملة الواحدة وذلك ال يعد تأخريا لل
وهذا خبالف ما إذا تطاول الزمان تطاوال يعد به املتكلم بالكالم األول معرضا عن كالمه وهلذا فإنه جيوز لغة وعرفا 
أن يتكلم اإلنسان بكالم يقصر فهم السامع عنه ويبينه بعد الزمان القصري من غري استهجان خبالف ما إذا بينه بعد 

 التأخري ها هنا وأما اجلمل املعطوفة فنازلة منزلة اجلملة الواحدة فالبيان الزمان املتطاول فال يلزم من التأخري مث
  املتعقب للجمل املعطوفة ينزله منزلة تعقبه للجملة الواحدة 

وأما البيان بالكالم الطويل فإمنا جيوزه اخلصم إذا مل يكن حصول البيان إال به أو كانت املصلحة فيه أمت من الكالم 



  القصري وإال فال 
  احلجة الثالثة أنه لو قبح تأخري البيان لكان ذلك لعدم تبني املكلف 

  وذلك مقتضي قبح اخلطاب إذا بني له ومل يتبني فإنه ال فرق يف ذلك بني ما امتنع بأمر يرجع إىل نفسه أو إىل غريه 
  وهلذا يسقط تكليف اإلنسان إذا مات سواء قتل هو نفسه أو قتله غريه 

  والالزم ممتنع 
  ل أن يقول ولقائ

مسلم أن قبح تأخري البيان ملا فيه من فقد التبني املنسوب إىل املخاطب وال يلزم من ذلك قبحه عند عدم تبني 
املكلف إذا بني له لكونه منسوبا إىل تقصري املكلف ال إىل املخاطب وسقوط التكليف عن امليت إمنا كان لعدم متكنه 

  كون قد فات بفعله أو بفعل غريه املشروط يف التكليف وذلك ال يفترق بأن ي
 ٤١األنفال )  ٨( } واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن هللا مخسه { واملختار يف ذلك أما من جهة النقل فقوله تعاىل 

مث بني بعد ذلك أن السلب للقاتل وأن املراد بذوي القرىب بنو )  ٤١األنفال )  ٨( } ولذي القرىب { إىل قوله ) 
ب دون بين أمية وبين نوفل مبنعه هلم من ذلك حىت أنه ملا سئل عن ذلك قال إنا وبنو هاشم واملطلب هاشم وبنو املطل

  مل نفترق يف جاهلية وال إسالم ومل نزل هكذا وشبك بني أصابعه 
ذكرمتوه فإن قيل املتأخر إمنا هو البيان املفصل وحنن ال مننع من ذلك وإمنا مننع من تأخري البيان اجململ وال داللة ملا 

  على تأخريه 
قلنا إذا سلم عدم اقتران البيان التفصيلي هبذه اآلية فهو حجة على من نازع فيه وهي حجة على من نازع يف تأخري 
البيان اإلمجايل حيث إهنا ظاهرة يف العموم لكل ذوي القرىب ومل ينقل أحد من أهل النقل وأرباب األخبار ما يشري إىل 

أن األصل عدمه ولو كان ملا أمهل نقله غالبا وأيضا ما روي أن جربيل عليه السالم قال للنيب  البيان اإلمجايل أيضا مع
  اقرأ باسم ربك الذي { صلى اهللا عليه و سلم اقرأ قال وما أقرأ كرر عليه ذلك ثالث مرات مث قال له 

ات من أمر جربيل وسؤال النيب أخر بيان ما أمره به أوال من إمجاله إىل ما بعد ثالث مر)  ١العلق )  ٩٦( } خلق 
  مع إمكان بيانه أوال 

  وذلك دليل جواز التأخري 
فإن قيل أمره له بالقراءة مطلق وذلك إما أن يكون مقتضاه الوجوب على الفور أو التراخي فإن كان األول فقد 

من وقت األمر وتأخري  أخر البيان عن وقت احلاجة وإن كان الثاين فال شك يف إفادته جواز الفعل يف الزمن الثاين
  البيان عنه تأخري له عن وقت احلاجة وذلك ممتنع باإلمجاع 

  فترك الظاهر الزم لنا ولكم واخلالف إمنا وقع يف تأخري البيان إىل وقت احلاجة وليس فيما ذكرمتوه داللة عليه 
فال نسلم لزوم تأخري البيان قلنا أما أن األمر ليس مقتضاه الوجوب على الفور فقد تقدم وإذا كان على التراخي 

  عن وقت احلاجة 
  قولكم إنه يفيد جواز الفعل يف الزمان الثاين من وقت األمر 

  قلنا مىت إذا كان الفعل املأمور به مبينا أو إذا مل يكن مبينا األول مسلم والثاين ممنوع 
وبه وعدم املؤاخذة بتركه بدليل ما وإن سلمنا ذلك لكن ال نسلم أن احلاجة داعية إىل معرفته مع قطع النظر عن وج

  قبل األمر 



مع أنه مل يرد هبا مطلق الدعاء إمجاعا مل يتقرن هبا البيان بل أخر بيان } أقيموا الصالة { وأيضا فإنه ملا نزل قوله تعاىل 
 عليه و سلم أفعال الصالة وأوقاهتا إىل أن بني ذلك جربيل للنيب صلى اهللا عليه و سلم بعد ذلك وبني النيب صلى اهللا

  ذلك لغريه بعد بيان جربيل له 
مطلقا مث بني النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد ذلك )  ٤٣البقرة )  ٢( } وآتوا الزكاة { وكذلك نزل قوله تعاىل 

  مقدار الواجب وصفته يف النقود واملواشي وغريها من أموال الزكاة شيئا فشيئا 

مث بني بعد ذلك ما جيب القطع )  ٣٨املائدة )  ٥( } ة فاقطعوا أيديهما والسارق والسارق{ وكذلك نزل قوله تعاىل 
  بسرقته يف مقداره وصفته على التدريج 

ليس { مث نزل ختصيصه بقوله تعاىل )  ٤١التوبة )  ٩( } وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم { وكذلك نزل قوله تعاىل 
 ذلك من األوامر العامة اليت مل تبني تفاصيلها إال بعد إىل غري)  ٩١التوبة )  ٩( } على الضعفاء وال على املرضى 

  مدد 
  فإن قيل املؤخر يف مجيع هذه األوامر إمنا هو البيان التفصيلي وليس فيها ما يدل على تأخري البيان اإلمجايل 

  كيف وإن األمر إما أن يكون على الفور أو التراخي ومتام اإلشكال ما سبق 
  ما سبق  قلنا وجواب اإلشكالني أيضا

وأيضا فإن العمومات الواردة يف البيع والنكاح واإلرث وردت مطلقة والنيب صلى اهللا عليه و سلم بني بعد ذلك 
على التدريج ما يصح بيعه وما ال يصح ومن حيل نكاحها ومن ال حيل وصفات العقود وشروطها ومن يرث ومن ال 

  يرث ومقادير املواريث شيئا فشيئا 
  عمومات القرآن والسنة وجدها كذلك ومن نظر يف مجيع 

وأيضا فإنه ملا هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن املزابنة وشكا األنصار إليه بعد ذلك رخص هلم يف العرايا وهي 
نوع من املزابنة مع أنه مل ينقل أنه اقترن بنهيه عن ذلك بيان جممل وال مفصل وهو ال خيلو إما أن يكون ذلك نسخا 

  على كال التقديرين فهو حجة على املخالف فيه أو ختصيصا و
  وأما من جهة املعقول فهو أنه لو امتنع تأخري البيان مل خيل إما أن يكون ذلك ممتنعا لذاته أو ألمر من خارج 

  ال جائز أن يكون لذاته فإنا لو فرضناه واقعا ال يلزم عنه احملال لذاته 

 حالة وجود البيان وعدمه سوى علم املكلف باملراد من الكالم حالة وإن كان ألمر خارج فال خيفى أنه ال فارق بني
  وجود البيان وجهله به حالة عدمه 

فلو امتنع تأخري البيان لكان ملا قارنه من جهل املكلف باملراد ولو كان كذلك المتنع تأخري بيان النسخ ملا فيه من 
  وام والالزم ممتنع فامللزوم ممتنع اجلهل مبراد الكالم الدال بوضعه على تكرر الفعل على الد

  وهذه الطريقة الزمة على كل من منع من تأخري بيان اجململ والعام واملقيد وكل ما أريد به غري ما هو ظاهر فيه 
  وجوزه يف النسخ كاجلبائي وأيب هاشم والقاضي عبد اجلبار وغريهم 

تأخري بيان اجململ هو أن تأخري بيان النسخ مما ال خيل اعترض القاضي عبد اجلبار وقال الفرق بني تأخري بيان النسخ و
  بالتمكن من الفعل يف وقته خبالف بيان صفة العبادة فأنه ال يتأتى معه فعل العبادة يف وقتها للجهل بصفتها 

  والفرق بني تأخري ختصيص بيان العموم وتأخري بيان النسخ من وجهني 
  لوم أن حكمه مرتفع لعلمه بانقطاع التكليف وال كذلك املخصوص األول أن اخلطاب املطلق الذي اريد نسخه مع



الثاين أن تأخري بيان ختصيص العموم مع جتويز إخراج بعض األشخاص منه من غري تعيني مما يوجب الشك يف كل 
  واحد من أشخاص املكلفني هل هو مراد باخلطاب أم ال وال كذلك يف تأخري بيان النسخ 

ل والنسخ أن وقت العبادة إمنا هو وقت دعو احلاجة إليها ال قبل ذلك ووقت احلاجة إليها وجواب الفرق بني االمجا
فالبيان ال يكون متأخرا عنه فال يلزم من تأخري بيان صفة العبادة عنها يف غري وقتها ووجوده يف وقتها تعذر االتيان 

  بالعبادة يف وقتها 
اخلطاب املطلق وإن علم ارتفاعه بانقطاع التكليف فذلك مما وجواب الفرق األول بني العموم والنسخ هو أن حكم 

  يعم التخصيص والنسخ لعلمنا 

  بانقطاع التكليف وال كذلك املخصوص 
الثاين أن تأخري بيان ختصيص العموم مع جتويز إخراج بعض األشخاص منه من غري تعيني مما يوجب الشك يف كل 

  أم ال واحد من أشخاص املكلفني هل هو مراد باخلطاب 
  وال كذلك يف تأخري بيان النسخ 

وجواب الفرق بني اإلمجال والنسخ أن وقت العبادة إمنا هو وقت دعو احلاجة إليها ال قبل ذلك ووقت احلاجة إليها 
فالبيان ال يكون متأخرا عنه فال يلزم من تأخري بيان صفة العبادة عنها يف غري وقتها ووجوده يف وقتها تعذر اإلتيان 

  دة يف وقتها بالعبا
وجواب الفرق األول بني العموم والنسخ هو أن حكم اخلطاب املطلق وإن علم ارتفاعه بانقطاع التكليف فذلك مما 

  يعم التخصيص والنسخ لعلمنا بانقطاع التكليف باملوت يف احلالتني 
فظ الظاهر املتناول جلميع وإمنا اخلالف فيما قبل حالة املوت مع وجود الدليل الظاهر املتناول لكل األشخاص والل

  أوقات احلياة 
وعند ذلك إذا جاز رفع حكم اخلطاب الظاهر املتناول جلميع األوقات مع فرض احلياة والتمكن منه من غري دليل 

مبني يف احلال جاز ختصيص بعض من تناوله اللفظ بظهوره مع التمكن من غري دليل مبني يف احلال أيضا لتعذر الفرق 
  بني احلالتني 

وجواب الفرق الثاين أن تأخري بيان التخصيص وإن أوجب التردد يف كل واحد من أشخاص املكلفني أنه داخل 
حتت اخلطاب أم ال فتأخري بيان النسخ عندما إذا أمر بعبادة متكررة يف كل يوم مما يوجب التردد يف أن العبادة يف 

  ميع األيام أم ال كل يوم عدا اليوم األول هل هي داخلة حتت اخلطاب العام جل
وإذا جاز ذلك يف أحد الطرفني جاز يف الطرف اآلخر ضرورة تعذر الفرق وكذلك أيضا فإنه إذا أمر بعبادة يف وقت 

مستقبل أمرا عاما فإن من شخص إال وحيتمل احترامه قبل دخول ذلك الوقت وخيرج بذلك عن دخوله حتت 
  اخلطاب العام 

واحد من األشخاص هل هو داخل حتت ذلك اخلطاب إذا مل يرده البيان به وذلك مما يوجب التردد يف كل واحد 
  ومع ذلك فإنه غري ممتنع إمجاعا 

  شبه املخالفني منها ما خيتص بتأخري بيان اجململ ومنها ما خيتص بتأخري بيان ماله ظاهر أريد به غري ما هو ظاهر فيه 
بني اخلطاب باللفظ اجململ الذي ال يعرف له مدلول من غري أما الشبه اخلاصة باجململ فشبهتان األوىل أنه ال فرق 

  بيان وبني اخلطاب بلغة يضعها املخاطب مع نفسه من غري بيان 
  وعند ذلك فإما أن يقال حبسن املخاطبة هبما أو بأحدمها دون اآلخر أو ال بواحد منهما 



غاية اجلهالة والثاين أيضا ممتنع لعدم األولوية األول يلزم منه حسن املخاطبة مبا وضعه مع نفسه من غري بيان وهو يف 
  والثالث هو املطلوب 

الشبهة الثانية أن املقصود من اخلطاب إمنا هو التفاهم واجململ الذي ال يعرف مدلوله من غري بيان له يف احلال ال 
قبيح من الشارع كما لو  حيصل منه التفاهم فال يكون مفيدا وما ال فائدة فيه ال حتسن املخاطبة به لكونه لغوا وهو

  خاطب بكلمات مهملة مل توضع يف لغة من اللغات ملعىن على أن يبني املراد منها بعد ذلك 
وأما الشبه اخلاصة مبا استعمل من الظواهر يف غري ما هو ظاهر فيه فثالث شبه األوىل إنه إن جاز اخلطاب مبثل ذلك 

  خري بيانه إىل مدة معينة فهو حتكم مل يقل به قائل من غري بيان له يف احلال فإما أن يقال جبواز تأ
  وإن كان ذلك إىل غري هناية فيلزم منه بقاء املكلف عامال أبدا بعموم قد أريد به اخلصوص وهو يف غاية التجهيل 

ا به حاال الثانية أنه إذا خاطب الشارع مبا يريد به غري ظاهره فإما أن ال يكون خماطبا لنا يف احلال أو يكون خماطبا لن
األول خالف اإلمجاع وإن كان الثاين فال بد وأن يكون قاصدا لتفهيمنا خبطابه حاال وإال خرج عن كونه خماطبا لنا 
  حاال وهو خالف الفرض وبيان لزوم ذلك أن املعقول من قول القائل خاطب فالن فالنا أنه قصد تفهيمه بكالمه له 

تفهيم ما هو الظاهر من كالمه فقد قصد جتهيلنا وهو قبيح وإن قصد  وإذا كان قاصدا للتفهيم يف احلال فإن قصد
  تفهيم ما هو املراد منه فقد قصد ما ال سبيل لنا إليه دون البيان وهو أيضا قبيح 

الثالثة أنه لو جاز أن خياطبنا بالعموم ويريد به اخلصوص من غري بيان له يف احلال لتعذر معرفة املراد من كالمه مطلقا 
ألن ما من لفظ يبني به املراد إال وجيوز أن يكون قد أراد به غري ما هو الظاهر منه ومل يبينه لنا وذلك مما خيل وذلك 

  مبقصود اخلطاب مطلقا وهو ممتنع 
واجلواب عن الشبهة األوىل بالفرق وهو أن اللفظ اجململ وإن مل يعلم منه املراد بعينه فقد علم املكلف أنه خماطب 

املعينة املفهومة له وبذلك يتحقق اعتقاده للوجوب والعزم على الفعل بتقدير البيان والتعيني فكان  بأحد مدلوالته
  مفيدا خبالف اخلطاب مبا ال يفهم منه شيء أصال كما فرضوه 

  وهبذا يكون جواب الشبهة الثانية 
إىل البيان وذلك ال يكون إال معينا يف وعن الشبهة الثالثة أن تأخري البيان إمنا جيوز إىل الوقت الذي تدعو احلاجة فيه 

  علم اهللا تعاىل وجيوز أن يكون معلوما للرسول بإعالم اهللا تعاىل له 
وعند ذلك فأي وقت وجب على املكلف العمل مبدلول اللفظ فيه فذلك هو وقت احلاجة إىل البيان والبيان ال 

قبل وقت الوجوب فال عمل للمكلف حىت يقال بأنه يكون إذ ذاك متأخرا ملا فيه من تأخري البيان عن وقت احلاجة و
عامل بعموم أريد به اخلصوص بل غايته أنه يعتقد ذلك وال امتناع فيه كما لو أمر بعبادة متكررة كل يوم فإنه ال 
ميتنع اعتقاده لعموم ذلك يف مجيع األيام مع جواز نسخها يف املستقبل وإن مل يرد بذلك بيان وكل ما يعتذر به يف 

  سخ فهو عذر لنا ها هنا الن
وعن الشبهة الرابعة من وجهني األول أنه وإن لزم من كونه خماطبا لنا أن يكون قاصدا لتفهيمنا يف احلال لكن ال 
لنفس ما هو الظاهر من كالمه فقط وال لنفس مراده من كالمه فقط بل يفهم ما هو الظاهر من كالمه مع جتويز 

الة وذلك مما ال مينع ورود املخصص بعد ذلك وإال ملا كان جموز التخصيص ختصيصه وليس يف ذلك جتهيل وال إح
  وهو خالف الفرض 



الثاين أنه يلزم على ما ذكروه اخلطاب مبا علم اهللا أنه سينسخه فإن مجيع ما ذكر من األقسام بعينها متحققة فيه ومع 
  ذلك جاز اخلطاب به مع تأخري بيانه 
ال ميتنع أن يكون البيان إما بدليل قاطع ال يسوغ فيه احتمال التأويل أو ظين  وعن اخلامسة من وجهني األول أنه

  اقترن به من القرائن ما أوجب العلم مبدلول كالمه 
  الثاين أنه يلزم على ما ذكروه اخلطاب الوارد الذي علم اهللا نسخ حكمه مع تأخري البيان عنه واجلواب يكون متحدا 

  من تأخري بيان املراد من اخلطاب عن وقتاملسألة اخلامسة الذين منعوا 

  اخلطاب 
اختلفوا يف جواز تأخري تبليغ ما أوحى به إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم من األحكام والعبادات إىل وقت احلاجة 

ل فإنه إليه وأكثر احملققني على جوازه وهو احلق ألنه لو امتنع مل خيل إما أن ميتنع لذاته أو ملعىن من خارج األول حما
ال يلزمه من فرض وقوعه لذاته حمال وإن كان ذلك ألمر من خارج فاألصل عدمه كيف وإن تأخريه حيتمل أن 

  يكون فيه مصلحة يف علم اهللا تقتضى التأخري 
وهلذا لو صرح الشارع بذلك ملا كان ممتنعا وحيتمل أن يكون فيه مفسدة مانعة من التأخري وليس أحد األمرين أوىل 

  من اآلخر 
 ٥( } يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك { فإن قيل االمتناع من التأخري إمنا هو ملعىن خارج عن ذاته وهو قوله تعاىل 

  وظاهر األمر للوجوب )  ٦٧املائدة ) 
  قولكم حيتمل وجود مفسدة يف التقدمي ومصلحة يف التأخري وليس أحد األمرين أوىل من اآلخر 

  اجلزم بامتناع التأخري فال ميكن معه اجلزم جبواز التأخري الذي هو مذهبكم قلنا فهذا كما ال ميكن معه 
أمر ولكن ال نسلم أنه للوجوب وإن سلمنا أنه للوجوب ولكن } بلغ { وجواب األول أنا وإن سلمنا أن قوله تعاىل 

  ال نسلم أن مطلق األمر يقتضي الفور على ما تقدم تقريره 
نا ال نسلم أنه يتناول تبليغ األحكام اليت وقع اخلالف فيها وإمنا هو دال على تبليغ وإن سلمنا أنه على الفور غري أ

  ما أنزل من لفظ القرآن إذ هو املفهوم من لفظ املنزل 
  وجواب الثاين أنه إذا وقع التردد بني املصلحة واملفسدة تساقطا وبقينا على أصل اجلواز العقلي 

  تناع تأخري البيان إىل وقت احلاجةاملسألة السادسة الذين اتفقوا على ام

  اختلفوا يف جواز إمساع اهللا للمكلف العام دون إمساعه للدليل املخصص له 
فذهب اجلبائي وأبو اهلذيل إىل امتناع ذلك يف الدليل املخصص السمعي وأجازا أن يسمعه العام املخصص بدليل 

  العقل وإن مل يعلم السامع داللته على التخصيص 
اشم والنظام وأبو احلسني البصري إىل جواز إمساع العام من مل يعرف الدليل املخصص له وسواء كان وذهب أبو ه

  املخصص مسعيا أو عقليا 
وهو احلق لوجهني األول إنا قد بينا جواز تأخري املخصص عن اخلطاب إذا كان مسعيا مع أن عدم مساعه لعدمه يف 



  نفسه أمت من عدم مساعه مع وجوده يف نفسه 
  ذا جاز تأخري املخصص فجواز تأخري إمساعه مع وجوده أوىل فإ

يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل { الثاين هو أن وقوع ذلك يدل على جوازه ودليله إمساع فاطمة قوله تعاىل 
  عد حني مع أهنا مل تسمع بقوله حنن معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة إال ب)  ١١النساء )  ٤( } حظ األنثيني 

ومل يسمع أكثرهم الدليل املخصص )  ٥التوبة )  ٩( } اقتلوا املشركني { وكذلك أمسعت الصحابة قوله تعاىل 
  للمجوس وهو قوله صلى اهللا عليه و سلم سنوا هبم سنة أهل الكتاب إال بعد حني إىل وقائع كثرية غري حمصورة 

ما ذكرناه هلم من الشبه يف املسألة املتقدمة وجواهبا ما وكل ما يتشبث به اخلصوم يف املنع من ذلك فغري خارج ع
  سبق مع أنه منتقض جبواز إمساعه العام مع عدم معرفته بالدليل املخصص إذا كان عقليا 

  املسألة السابعة اختلف اجملوزون لتأخري البيان عن وقت اخلطاب العام يف

  جواز التدريج يف البيان 
ختصيص البعض بالتنصيص على إخراجه دون غريه يوهم وجوب استعمال اللفظ  فمنع منه قوم مصريا منهم إىل أن

يف الباقي وامتناع التخصيص بشيء آخر وهو جتهيل للمكلف وإمنا ينتفي هذا التجهيل بالتنصيص على كل ما هو 
  خارج عن العموم 

  ومذهب احملققني منهم خالف ذلك 
فإنه عام )  ٣٨املائدة )  ٥( } سارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وال{ ودليل جوازه وقوعه وبيان وقوعه قوله تعاىل 

  يف كل سارق 
ومع ذلك فإن ختصيصه مبا خصص به من ذكر نصاب السرقة أوال وعدم الشبهة ثانيا وقع على التدريج وكذلك 

تفسري خصص أوال ب)  ٩٧آل عمران )  ٣( } وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال { قوله تعاىل 
  االستطاعة بذكر الزاد والراحلة مث بذكر إال من 

  يف الطريق والسالمة من طلب اخلفارة ثانيا 
  أخرج منه أهل الذمة أوال مث العسيف واملرأة ثانيا )  ٥التوبة )  ٩( } اقتلوا املشركني { وكذلك قوله تعاىل 

والقاتل والكافر وكل ذلك على التدريج إىل غري وكذلك آية املرياث أخرج منها مرياث النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ذلك من العمومات املخصصة 

  ولوال جوازه ملا وقع 
والقول بأن ختصيص البعض بالذكر يوهم نفي ختصيصه بشيء آخر ليس كذلك فإن االقتصار على اخلطاب العام 

يص فإخراج بعض ما تناوله اللفظ دون ذكر املخصص مع كونه ظاهرا يف التعميم بلفظه إذا مل يوهم املنع من التخص
  عنه مع أنه ال داللة له على إثبات غري ذلك البعض بلفظه أوىل أن ال يكون مومها ملنع التخصيص 

  املسألة الثامنة إذا ورد لفظ عام بعبادة أو بغريها قبل دخول وقت العمل به



املخصص تغري ذلك االعتقاد وهو  قال أبو بكر الصرييف جيب اعتقاد عمومه جزما قبل ظهور املخصص وإذا ظهر
  خطأ فإن احتمال إرادة اخلصوص به قائم وهلذا لو ظهر املخصص ملا كان ذلك ممتنعا ووجب اعتقاد اخلصوص 

وما هذا شأنه فاعتقاد عمومه جزما قبل االستقصاء يف البحث عن خمصصه وعدم الظفر به على وجه تركن النفس 
اجلزم باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء خمصصه بطريقه ومع ذلك ال نعرف خالفا  إىل عدمه يكون ممتنعا فإذا ال بد يف

بني األصوليني يف امتناع العمل مبوجب اللفظ العام قبل البحث عن املخصص وعدم الظفر به لكن اختلفوا فذهب 
انتفاء املخصص وإال القاضي أبو بكر ومجاعة من األصوليني إىل امتناع العمل به واعتقاد عمومه إال بعد القطع ب

  فاجلزم بعمومه والعمل 

  به مع احتمال وجود املعارض ممتنع 
قال ومعرفة انتفاء املخصص بطريق القطع ممكن وذلك بأن تكون املسألة املتمسك بالعموم فيها مما كثر اخلالف فيها 

  كثرة حبثهم واستقصائهم  بني العلماء وطال النزاع فيما بينهم فيها ومل يطلع أحد منهم على موجب للتخصيص مع
ولو كان مث شيء الستحال أن ال يعرف عادة وألنه لو كان املراد بالعموم اخلصوص الستحال أن ال ينصب اهللا 

  تعاىل عليه دليال ويبلغه للمكلفني 
  وذهب ابن سريج وإمام احلرمني والغزايل وأكثر األصوليني إىل امتناع اشتراط القطع يف ذلك وهو املختار 

ك ألنه ال طريق إىل معرفة ذلك بغري البحث والسرب وهو غري يقيين والقول بأنه لو كان مث خمصص الطلع عليه وذل
  العلماء غري يقيين جلواز وجوده مع عدم اطالع أحد من العلماء عليه 

  وبتقدير اطالع بعضهم عليه فنقله له أيضا غري قاطع بل غايته أن يكون ظنيا 
  فيه العام مما كثر خوض العلماء فيه وحبثهم عنه ليصح ما قيل  كيف وإنه ليس كل ما ورد

  والقول بأنه لو كان املراد بالعام اخلصوص لنصب اهللا تعاىل عليه دليال غري مسلم 
  وبتقدير نصبه للدليل ال نسلم لزوم اطالع املكلفني عليه 

فلو شرط ذلك يف العمل بالعموم لتعطلت وبتقدير ذلك ال نسلم لزوم نقلهم له وإذا مل يكن إىل القطع بذلك طريق 
العمومات بأسرها وإذا عرف أنه ال بد من الظن بانتفاء املخصص فاحلد الذي جيب العمل بالعموم عنده أن يبحث 

  عن املخصص حبثا غلب على ظنه عدمه وأنه لو حبث عنه ثانيا وثالثا كان حبثه غري مفيد 
  ع معارضه وعلى هذا يكون الكالم يف العمل بكل دليل م

  الصنف التاسع يف الظاهر وتأويله ويشتمل على مقدمة ومسائل 
  أما املقدمة ففي حتقيق معىن الظاهر والتأويل 

أما الظاهر فهو يف اللغة عبارة عن الواضح ومنه يقال ظهر األمر الفالين إذا اتضح وانكشف ويف لسان املتشرعة 
ظن فهم معىن منه من غري قطع وهو غري جامع مع اشتماله على قال الغزايل اللفظ الظاهر هو الذي يغلب على ال

  زيادة مستغىن عنها 
  أما أنه غري جامع فألنه خيرج منه ما فيه أصل الظن دون غلبة الظن مع كونه ظاهرا 

  وهلذا يفرق بني قول القائل ظن وغلبة ظن وألن غلبة الظن ما فيه أصل الظن وزيادة 
  ستغىن عنها فهي قوله من غري قطع فإن من ضرورة كونه مفيدا للظن أن ال يكون قطعيا وأما اشتماله على الزيادة امل

  واحلق يف ذلك أن يقال اللفظ الظاهر ما دل على معىن بالوضع األصلي أو العريف وحيتمل غريه احتماال مرجوحا 



ملعىن الثاين إذا مل يصر عرفيا احترازا عن داللته على ا) ما دل على معىن بالوضع األصلي أو العريف ( وإمنا قلنا 
  كلفظ األسد يف اإلنسان وغريه 

  احتراز عن القاطع الذي ال حيتمل التأويل ) وحيتمل غريه ( وقولنا 
  احتراز عن األلفاظ املشتركة ) احتماال مرجوحا ( وقولنا 

ص وإىل ما هو ظاهر وهو منقسم إىل ما هو ظاهر حبكم الوضع األصلي كإطالق لفظ األسد بإزاء احليوان املخصو
  حبكم عرف االستعمال كإطالق لفظ الغائط بإزاء اخلارج املخصوص من اإلنسان 

أي ما )  ٧آل عمران )  ٣( } ابتغاء تأويله { وأما التأويل ففي اللغة مأخوذ من آل يؤول أي رجع ومنه قوله تعاىل 
  ل إليه معناها يؤول إليه ومنه يقال تأول فالن اآلية الفالنية أي نظر إىل ما يؤو

وأما يف اصطالح املتشرعة قال الغزايل التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصري به أغلب على الظن من املعىن 
الذي دل عليه الظاهر وهو غري صحيح أما أوال فألن التأويل ليس هو نفس االحتمال الذي محل اللفظ عليه بل هو 

أما ثانيا فألنه غري جامع فإنه خيرج منه التأويل بصرف اللفظ عما هو نفس محل اللفظ عليه وفرق بني األمرين و
ظاهر فيه إىل غريه بدليل قاطع غري ظين حيث قال يعضده دليل يصري به أغلب على الظن من املعىن الذي دل عليه 

قال تأويل بدليل الظاهر وأما ثالثا فألنه أخذ يف حد التأويل من حيث هو تأويل وهو أعم من التأويل بدليل وهلذا ي
  وتأويل من غري دليل 

فتعريف التأويل على وجه يوجد معه االعتضاد بالدليل ال يكون تعريفا للتأويل املطلق اللهم إال أن يقال إمنا أراد 
  تعريف التأويل الصحيح دون غريه 

محل اللفظ على غري  واحلق يف ذلك أن يقال أما التأويل من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة والبطالن هو
  مدلوله الظاهر منه مع احتماله له 

  وأما التأويل املقبول الصحيح فهو محل اللفظ على غري مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده 

  احترازا عن محله على نفس مدلوله ) محل اللفظ على غري مدلوله ( وإمنا قلنا 
  للفظ املشترك من أحد مدلوليه إىل اآلخر فإنه ال يسمى تأويال احتراز عن صرف ا) الظاهر منه ( وقولنا 
احتراز عما إذا صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إىل ما ال حيتمله أصال فإنه ال يكون تأويال ) مع احتماله له ( وقولنا 

  صحيحا 
  ضا احتراز عن التأويل من غري دليل فإنه ال يكون تأويال صحيحا أي) بدليل يعضده ( وقولنا 
وعلى هذا فالتأويل ال يتطرق إىل النص وال إىل اجململ وإمنا يتطرق إىل ما كان ) بدليل يعم القاطع والظين ( وقولنا 

  ظاهرا ال غري 
وإذا عرف معىن التأويل فهو مقبول معمول به إذا حتقق بشروطه ومل يزل علماء األمصار يف كل عصر من عهد 

   نكري الصحابة إىل زمننا عاملني به من غري
وشروطه أن يكون الناظر املتأول أهال لذلك وأن يكون اللفظ قابال لألقاويل بأن يكون اللفظ ظاهرا فيما صرف 
عنه حمتمال ملا صرف إليه وأن يكون الدليل الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحا على ظهور اللفظ يف مدلوله 

جوحا ال يكون صارفا وال معموال به اتفاقا وإن كان مساويا ليتحقق صرفه عنه إىل غريه وإال فبتقدير أن يكون مر
لظهور اللفظ يف الداللة من غري ترجيح فغايته إجياب التردد بني االحتمالني على السوية وال يكون ذلك تأويال غري 



لى أنه يكتفى بذلك من املعترض إذا كان قصده إيقاف داللة املستدل وال يكتفى به من املتسدل دون ظهوره وع
  حسب قوة الظهور وضعفه وتوسطه جيب أن يكون التأويل ومتام كشف ذلك مبسائل مثان 

املسألة األوىل قوله صلى اهللا عليه و سلم لغيالن وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن وقوله 
ظاهر يف استصحاب  لفريوز الديلمي وقد أسلم على أختني أمسك أيتهما شئت وفارق األخرى أمر باإلمساك وهو

النكاح وقد تأوله أصحاب أيب حنيفة بثالث تأويالت األول أهنم قالوا حيتمل أنه أراد باإلمساك ابتداء النكاح 
  ويكون معىن قوله أمسك أربعا أي انكح منهن أربعا وأراد بقوله وفارق سائرهن ال تنكحهن 

يف ابتداء اإلسالم قبل حصر عدد النساء يف أربع وحترمي  الثاين أهنم قالوا حيتمل أن النكاح يف الصورتني كان واقعا
نكاح األختني فكان ذلك واقعا على وجه الصحة والباطل من أنكحة الكفار ليس إال ما كان خمالفا ملا ورد به 

  الشرع حال وقوعها 
دحة عقال غري أن ما الثالث أهنم قالوا حيتمل أنه أمر الزوج باختيار أوائل النساء وهذه التأويالت وإن كانت منق

  اقترن بلفظ اإلمساك من القرائن دارئة هلا 
  إمنا هو االستدامة دون التجديد ) اإلمساك ( أما التأويل األول فمن وجوه األول أن املتبادر إىل الفهم من لفظ 

س اإلسالم الثاين أنه فوض اإلمساك والفراق إىل خرية الزوج ومها غري واقعني خبريته عندهم لوقوع الفراق بنف
  وتوقف النكاح على رضا الزوجة 

  الثالث أنه مل يذكر شروط النكاح مع دعو احلاجة إىل معرفة ذلك لقرب عهدهم باإلسالم 
الرابع أنه أمر الزوج بإمساك أربع من العشر وواحدة من األختني ومبفارقة الباقي واألمر إما للوجوب أو الندب 

العشرة ويف األختني ليس واجبا وال مندوبا واملفارقة ليست من فعل الزوج ظاهرا على ما تقدم وحصر التزويج يف 
  حىت يكون األمر متعلقا هبا 

اخلامس هو أن الظاهر من الزوج املأمور إمنا هو امتثال أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم باإلمساك ومل ينقل أحد من 
  الرواة جتديد النكاح يف الصور املذكورة 

زوج إمنا سأل عن اإلمساك مبىن االستدامة ال مبعىن جتديد النكاح وعن الفراق مبعىن انقطاع السادس هو أن ال
  النكاح 

  واألصل يف جواب الرسول صلى اهللا عليه و سلم أن يكون مطابقا للسؤال 
عن الزيادة على  وأما التأويل الثاين فبعيد أيضا ألنه لو مل يكن احلصر ثابتا يف ابتداء اإلسالم ملا خال ابتداء اإلسالم

  األربع عادة وعن اجلمع بني األختني ومل ينقل عن أحد من الصحابة ذلك يف ابتداء اإلسالم ولو وقع لنقل 
قال أهل التفسري املراد به ما سلف يف )  ٢٣النساء )  ٤( } وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف { وقوله تعاىل 

  ه و سلم اجلاهلية قبل بعثة النيب صلى اهللا علي
  )  ٢٢النساء )  ٤( } إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال { وهلذا قال 

وأما التأويل الثالث فيدرؤه قوله صلى اهللا عليه و سلم لزوج األختني أمسك أيتهما شئت وفارق األخرى وقوله 
ىل أقدمهن عندي لواحد كان قد أسلم على مخس نسوة إختر منهن أربعا وفارق واحدة قال املأمور بذلك فعمدت إ

  ففارقتها 



  املسألة الثانية ومن مجلة التأويالت البعيدة

ما يقوله أصحاب أيب حنيفة يف قوله صلى اهللا عليه و سلم يف أربعني شاة شاة من أن املراد به مقدار قيمة الشاة 
ال بد يف ذلك وذلك ألن قوله يف أربعني شاة شاة قوي الظهور يف وجوب الشاة عينا حيث إنه خصصها بالذكر و

من إضمار حكم وهو إما الندب أو الوجوب وإضمار الندب ممتنع لعدم اختصاص الشاة الواحدة من النصاب به 
  فلم يبق غري الواجب 

وال خيفى أنه يلزم من تأويل ذلك باحلمل على وجوب مقدار قيمة الشاة بناء على أن املقصود إمنا هو دفع حاجات 
ع القيمة وفيه رفع احلكم وهو وجوب الشاة مبا استنبط منه من العلة وهي دفع الفقراء وسد خالهتم جواز دف

  حاجات الفقراء واستنباط العلة من احلكم إذا كانت موجبة لرفعه كانت باطلة 
 ٩( } إمنا الصدقات للفقراء واملساكني { ومما يلتحق من التأويالت هبذا التأويل ما يقوله بعض الناس يف قوله تعاىل 

اآلية من جواز االقتصار على البعض نظرا إىل أن املقصود من اآلية إمنا هو دفع احلاجة يف جهة من )  ٦٠وبة الت) 
اجلهات املذكورة ال دفع احلاجة عن الكل ألن اآلية ظاهرة يف استحقاق مجيع األصناف املذكورة للصدقة حيث إنه 

التشريك وما استنبط من هذا احلكم من العلة يكون أضافها إليهم بالم التمليك يف عطف البعض على البعض بواو 
  رافعا حلكم املستنبط منه فال يكون صحيحا 

وما يقال من أن مقصود اآلية إمنا هو بيان مصارف الزكاة وشروط االستحقاق فنحن وإن سلمنا كون ذلك 
  وكون االستحقاق بصفة مقصودا من اآلية فال نسلم أنه ال مقصود منها سواه وال منافاة بني كون ذلك مقصودا 

  التشريك مقصودا وهو األوىل موافقة لظاهر اإلضافة بالم التمليك والعطف بواو التشريك 
 ٤اجملادلة )  ٥٨( } فإطعام ستني مسكينا { ويقرب من هذا التأويل أيضا ما يقوله أصحاب أيب حنيفة يف قوله تعاىل 

نهم إىل أن املقصود إمنا هو دفع احلاجة وال فرق يف ذلك بني من أن املراد به إطعام طعام ستني مسكينا مصريا م) 
} فإطعام { دفع حاجة ستني مسكينا ودفع حاجة مسكني واحد يف ستني يوما وهو بعيد أيضا وذلك ألن قوله تعاىل 

  فعل ال بد له من مفعول يتعدى إليه )  ٤اجملادلة )  ٥٨( 
 أن يكون مفعول اإلطعام وهو مما ميكن االستغناء به مع ظهوره صاحل)  ٤اجملادلة )  ٥٨( } ستني مسكينا { وقوله 

والطعام وإن كان صاحلا أن يكون هو مفعول اإلطعام إال أنه غري ظاهر ومسكوت عنه فتقدير حذف املظهر وإظهار 
  املفعول املسكوت عنه بعيد يف اللغة والواجب عكسه 

ستني مسكينا نظرا للمكفر مبا يناله من دعائهم له واغتنامه  وإذا كان ذلك ظاهرا يف وجوب رعاية العدد دفعا حلاجة
  لربكتهم وقلما خيلو مجع من املسلمني عن ويل من أولياء اهللا تعاىل يكون مستجاب الدعوة مغتنم اهلمة 

  وذلك يف الواحد املعني مما يندر 
  وليها فنكاحها باطل باطل باطل املسألة الثالثة قوله صلى اهللا عليه و سلم أميا امرأة نكحت نفسها بغري إذن 

يف معرض الشرط واجلزاء وذلك من أبلغ أدوات العموم عند القائلني به وأكده بالبطالن ) بأي وما ( صدر الكالم 
  مرة بعد مرة ثالث مرات وهو من أبلغ ما يدل به الفصيح املصقع على التعميم والبطالن 

  ول أنه حيتمل أنه أراد باملرأة الصغرية وقد طرق إليه أصحاب أيب حنيفة ثالث تأويالت األ



  الثاين أنه وإن أراد هبا الكبرية فيحتمل أنه أراد هبا األمة واملكاتبة 
الثالث أنه حيتمل أنه أراد ببطالن النكاح مصريه إىل البطالن غالبا بتقدير اعتراض األولياء عليها إذا زوجت نفسها 

  من غري كفوء 
  املصري إليها يف صرف هذا العموم القوي املقارب للقطع عن ظاهره  وهذه التأويالت مما ال ميكن

أما احلمل على الصغرية فمن جهة أهنا ال تسمى امرأة يف وضع اللسان وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم حكم 
  بالبطالن ونكاح الصغرية لنفسها دون إذن وليها صحيح عندهم موقوف على إجازة الويل 

مة فيدرأه قوله صلى اهللا عليه و سلم فإن مسها فلها املهر مبا استحل من فرجها ومهر األمة ليس وأما احلمل على األ
  هلا بل لسيدها 

وأما احلمل على املكاتبة فبعيد أيضا من جهة أهنا بالنسبة إىل جنس النساء نادرة واللفظ املذكور من أقوى مراتب 
وإرادة ما هو يف غاية الندرة والشذوذ وهلذا فإنه لو قال السيد العموم وليس من الكالم العريب إطالق ما هذا شأنه 

  لعبده أميا امرأة لقيتها اليوم فأعطها درمها وقال إمنا أردت به املكاتبة كان منسوبا إىل اإللغاز يف القول وهجر الكالم 
سبق تقريره وال فرق بني  وعلى هذا فال نسلم صحة االستثناء حبيث ال يبقى غري األقل النادر من املستثىن منه كما

  البابني 
وأما محل بطالن النكاح على مصريه إىل البطالن فبعيد من وجهني األول أن مصري العقد إىل البطالن من أندر ما يقع 

إنك ميت وإهنم { والتعبري باسم الشيء عما يؤول إليه إمنا يصح فيما إذا كان املآل إليه قطعا كما يف قوله تعاىل 
  } أراين أعصر مخرا { أو غالبا كما يف تسمية العصري مخرا يف قوله تعاىل )  ٣٠الزمر )  ٣٩( } ميتون 

الثاين قوله فإن أصاهبا فلها املهر مبا استحل من فرجها ولو كان العقد واقعا صحيحا لكان املهر هلا بالعقد ال 
  باالستحالل 

  ة يف قوله صلىاملسألة الرابعة ومن التأويالت البعيدة قول أصحاب أيب حنيف

  اهللا عليه و سلم ال صيام ملن مل يبيت الصيام من الليل إن املراد به صوم القضاء والنذر 
  من حيث إن الصوم نكرة وقد دخل عليه حرف النفي فكان ظاهره العموم يف كل صوم 

والتطوع دون ما  واملتبادر إىل الفهم من لفظ الصوم إمنا هو الصوم األصلي املتخاطب به يف اللغات وهو الفرض
  وجوبه بعارض ووقوعه نادر وهو القضاء والنذر 

وال خيفى أن إطالق ما هو قوي يف العموم وإرادة ما هو العارض البعيد النادر وإخراج األصل الغالب منه إلغاز يف 
  القول 

دون النسب أو ذوات وهلذا فإنه لو قال السيد لعبده من دخل داري من أقاريب أكرمه وقال إمنا أردت قرابة السبب 
األرحام البعيدة دون العصبات القريبة كان قوله منكرا مستبعدا لكنه مع ذلك ال ينتهض يف البعد إىل بعد التأويل يف 

  محل اخلرب السابق على األمة واملكاتبة 

  املسألة اخلامسة ومن التأويالت البعيدة أيضا تأويل قوله صلى اهللا عليه



  عتق عليه  و سلم من ملك ذا رحم حمرم
فإن ظهور وروده لتأسيس قاعدة ومتهيد أصل يف سياق الشرط واجلزاء والتنبيه على حرمة الرحم احملرم وصلته قوي 

  الظهور يف قصد التعميم لكل ذي رحم حمرم وذلك مما ميتنع معه التأويل باحلمل على 

غريهم ممن هو على حواشيه من  األصول والفصول دون غريهم ألهنم قد امتازوا بكوهنم على عمود النسب عن
األرحام وذلك موجب الختصاصهم بالتنصيص عليهم إظهارا لشرف قرهبم ونسابتهم فلو كان القصد متعلقا هبم 
دون غريهم بالذكر ملا عدل عن التنصيص عليهم إىل ما يعم ملا فيه من إسقاط حرمتهم وإمهال خاصيتهم ولذلك 

  قاصدا إلكرام أبويه ال غري كان ذلك من األقوال املهجورة املستبعدة فإنه لو قال السيد لعبده أكرم الناس 

  {املسألة السادسة ومن التأويالت البعيدة تأويل أيب حنيفة يف قوله تعاىل 

  } واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب 
رمان من ليس مبحتاج من ذوي القرىب وهو بعيد حيث إنه قال باعتبار احلاجة مع القرابة وح)  ٤١األنفال )  ٨( 

جدا ألن اآلية ظاهرة يف إضافة اخلمس إىل كل ذوي القرىب بالم التمليك واالستحقاق مومئة إىل أن مناط 
االستحقاق هو القرابة فإهنا مناسبة لالستحقاق إظهارا لشرفها وإبانة خلطرها وحيث رتب االستحقاق على ذكرها 

مياء إىل التعليل هبا فاملصري بعد ذلك إىل اعتبار احلاجة يكون ختصيصا للعموم وتركا ملا ظهر كونه يف اآلية كان ذلك إ
  علة مومى إليها يف اآلية وهو صفة القرابة وتعليال باحلاجة املسكوت عنها وهو يف غاية البعد 

  اق اآلية فإن قيل ما ذكرمتوه بعينه الزم على قول الشافعي باعتبار احلاجة مع اليتم يف سي
قلنا املختار من قول الشافعي إمنا هو عدم اعتبار احلاجة مع اليتم وبتقدير القول بذلك فاعتبار احلاجة إمنا كان ألن 

لفظ اليتم مع قرينة إعطاء املال مشعر هبا فاعتبارها يكون اعتبارا ملا دل عليه لفظ اآلية ال أنه إلغاء له واليتم مبجرده 
ري صاحل للتعليل خبالف القرابة فإن القرابة مبجردها مناسبة لإلكرام باستحقاق مخس اخلمس عن اقتران احلاجة به غ

  كما ذكرناه فاعتبار احلاجة معها يكون تركا للعمل مبا ظهر كونه علة وعمل بغريه وهو مناقضة ال تأويل 

  املسألة السابعة ومن التأويالت البعيدة أيضا

ه و سلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر مصري قوم إىل أن قوله صلى اهللا علي
ليس حبجة يف إجياب العشر ونصف العشر يف اخلضروات ألن املقصود الذي سيق الكالم ألجله إمنا هو الفرق بني 
 العشر ونصف العشر ال بيان ما جيب فيه العشر ونصف العشر وهو بعيد أيضا ألن اللفظ عام يف كل ما سقت

السماء وسقي بنضح أو دالية بوضع اللغة عند القائلني به وكون ذلك مما يقصد به الفرق بني العشر ونصف العشر 
غري مانع من قصد التعميم إذ ال منافاة بينهما اللهم إال أن يبني أن اخلرب مل يرد إال لقصد الفرق وذلك مما ال سبيل 

  إليه 

  يقوله القائلون بوجوب غسل الرجلنياملسألة الثامنة ومن أبعد التأويالت ما 



  يف الوضوء 
من أن املراد به الغسل وهو يف غاية )  ٦املائدة )  ٥( } وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني { يف قوله تعاىل 

  البعد ملا فيه من ترك العمل مبا اقتضاه ظاهر العطف من التشريك بني الرؤوس واألرجل يف املسح من غري ضرورة 
قيل العطف إمنا هو على الوجوه واليدين يف أول اآلية وذلك موجب للتشريك يف الغسل وبيان ذلك من فإن 

قدر املأمور به إىل الكعبني كما قدر غسل اليدين إىل املرفقني ولو كان } إىل الكعبني { وجهني األول قوله تعاىل 
  الواجب هو املسح ملا كان مقدرا كمسح الرأس 

وذلك يدل على العطف على األيدي )  ٦املائدة )  ٥( } وأرجلكم { اءة بالنصب من قوله تعاىل الثاين ما ورد القر
  دون الرؤوس 

وأما الكسر فإمنا كان بسبب اجملاورة فإهنا موجبة الستتباع اجملاور ومنه قول امرىء القيس كأن ثبريا يف عرانني وبله 
وإن ) كبري ( قبله وإال فحقه أن يكون مرفوعا لكونه وصف استتباعا ملا ) مزمل ( كبري أناس يف جباد مزمل كسر 

سلمنا أن األرجل معطوفة على الرؤوس غري أنه ليس من شرط العطف االشتراك بني املعطوف واملعطوف عليه يف 
تفاصيل حكم املعطوف عليه بل يف أصله كما سبق تقريره وذلك مما قد وقع االشتراك فيه فإن الغسل واملسح قد 

يف أن كل واحد منهما فيه إمساس العضو باملاء وإن افترقا يف خصوص املسح والغسل وذلك كاف يف اشتركا 
صحة العطف ودليله قول الشاعر ولقد رأيتك يف الوغى متقلدا سيفا ورحما عطف الرمح على التقلد بالسيف وإن 

( اعر املاء على التنب يف قوله كان الرمح ال يتقلد وإمنا يعتقل به الشتراكهما يف أصل احلمل وكذلك عطف الش
  واملاء ال يعلف الشتراكهما يف أصل التناول ) وعلفتها تبنا وماء باردا 

واجلواب قوهلم إن العطف إمنا هو على األيدي فأبعد من كل بعيد ملا فيه من ترك العطف على ما يلي املعطوف إىل 
  ما ال يليه 

على الرؤوس املمسوحة وإن مل يكن مسح الرؤوس مقدرا يف اآلية  وأما التقدير بالكعبني فمما ال مينع من العطف
  كما عطف األيدي على الوجوه يف حكم الغسل وإن كان غسل اليدين مقدرا وغسل الوجوه غري مقدر 

وأما القرآءة بالنصب فإمنا كان ذلك عطفا على املوضع وذلك ألن الرؤوس يف موضع النصب بوقوع الفعل عليها 
  ل اخلافض على الرؤوس أوجب الكسر ومنه قول الشاعر غري أنه ملا دخ

إذ هي يف موضع نصب ) اجلبال ( على موضع ) احلديد ( معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا باجلبال وال احلديدا عطف 
  غري أهنا خفضت بدخول اجلار عليها 

روه من الشعر وأما إذا فصل قوهلم إن الكسر بسبب اجملاورة إمنا يصح إذا مل يكن بني املتجاورين فاصل كما ذك
  بينهما حرف العطف فال 

  وإن سلمنا جوازه غري أنه مما ال يتحمل إال لضرورة الشعر فال ينتهض موجبا التباعه وترك ما أوجبه العطف 
  ومثل ذلك وإن ورد يف النثر كما يف قوهلم جحر ضب خرب وماء شن بارد فمن النوادر الشاذة اليت ال يقاس عليها 

  ن العطف وإن وقع على الرؤوس فذلك غري موجب لالشتراك يف تفاصيل حكم املعطوف عليه قوهلم إ
قلنا هذا هو األصل وإمنا يصار إىل خالفه لدليل وال دليل وإمنا ذكرنا هذه النبذة من مسائل التأويالت لتدرب 

  املبتدئني بالنظر يف أمثاهلا 
  كل مسألة فعليه اتباع ما أوجبه ظنه وباجلملة فاملتبع يف ذلك إمنا هو نظر اجملتهد يف 



  القسم الثاين يف داللة غري املنظوم

وهو ما داللته ال بصريح صيغته ووضعه وذلك ال خيلو إما أن يكون مدلوله مقصودا للمتكلم أو غري مقصود فإن 
فداللة اللفظ  كان مقصودا فال خيلو إما أن يتوقف صدق املتكلم أو صحة امللفوظ به عليه أو ال يتوقف فإن توقف

عليه تسمى داللة االقتضاء وإن مل يتوقف فال خيلو إما أن يكون مفهوما يف حمل تناوله اللفظ نطقا أو ال فيه فإن كان 
  األول فتسمى داللته داللة التنبيه واإلمياء وإن كان الثاين فتسمى داللته داللة املفهوم 

  ظ عليه تسمى داللة اإلشارة وأما إن كان مدلوله غري مقصود للمتكلم فداللة اللف
  فهذه أربعة أنواع 

النوع األول داللة االقتضاء وهي ما كان املدلول فيه مضمرا إما لضرورة صدق املتكلم وإما لصحة وقوع امللفوظ 
  به 

فإن كان األول فهو كقوله صلى اهللا عليه و سلم رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقوله عليه 
م ال صيام ملن مل يبيت الصيام من الليل وقوله عليه السالم ال عمل إال بنية فإن رفع الصوم واخلطإ والعمل مع السال

حتققه ممتنع فال بد من إضمار نفي حكم ميكن نفيه كنفي املؤاخذة والعقاب يف اخلرب األول ونفي الصحة أو الكمال 
  الث ضرورة صدق اخلرب يف اخلرب الثاين ونفي الفائدة واجلدوى يف اخلرب الث

  وإما إن كان لصحة امللفوظ به فإما أن تتوقف صحته عليه عقال أو شرعا 
فإنه ال بد من إضمار أهل القرية لصحة )  ٨٢يوسف )  ١٢( } واسأل القرية { فإن كان األول فكقوله تعاىل 

  امللفوظ به عقال 
فإنه يستدعي تقدير سابقة انتقال امللك إليه ضرورة  وإن كان الثاين فكقول القائل لغريه أعتق عبدك عين على ألف

  توقف العتق الشرعي عليه 
  النوع الثاين داللة التنبيه واإلمياء وهي مخسة أصناف وسيأيت ذكرها يف القياس 

النوع الثالث داللة اإلشارة وذلك كما يف قوله صلى اهللا عليه و سلم يف حق النساء النساء ناقصات عقل ودين 
  يا رسول اهللا ما نقصان دينهن قال متكث إحداهن يف قعر بيتها شطر فقيل له 

دهرها ال تصلي وال تصوم فهذا اخلرب إمنا سيق لبيان نقصان دينهن ال لبيان أكثر احليض وأقل الطهر ومع ذلك لزم 
ان دينهن منه أن يكون أكثر احليض مخسة عشر يوما وأقل الطهر كذلك ألنه ذكر شطر الدهر مبالغة يف بيان نقص

ومحله وفصاله { ولو كان احليض يزيد على مخسة عشر يوما وأقل الطهر لذكره وكذلك داللة جمموع قوله تعاىل 
على أن أقل مدة )  ١٤لقمان )  ٣١( } وفصاله يف عامني { وقوله تعاىل )  ١٥األحقاف )  ٤٦( } ثالثون شهرا 

  ستة أشهر وإن مل يكن ذلك مقصودا من اللفظ 
حىت { أباح املباشرة ممتدة إىل طلوع الفجر بقوله )  ١٨٧البقرة )  ٢( } فاآلن باشروهن { ه تعاىل وكذلك قول

وكان بيان ذلك هو املقصود ومع ذلك لزم منه )  ١٨٧البقرة )  ٢( } يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود 
آخر الليل ال بد من تأخر غسله إىل أن من جامع يف ليل رمضان وأصبح جنبا مل يفسد صومه ألن من جامع يف 

  النهار فلو كان ذلك مما يفسد الصوم ملا أبيح اجلماع يف آخر جزء من الليل 
  ومع ذلك فإنه مل يقع مقصودا من الكالم إىل نظائره 



فهوم مقابل النوع الرابع املفهوم وال بد من النظر يف معناه وأصنافه قبل احلجاج يف نفيه وإثباته أما معناه فاعلم أن امل
  للمنطوق واملنطوق أصل للمفهوم فال بد من حتقيقه أوال مث العود إىل حتقيق معىن املفهوم ثانيا 

  فنقول أما املنطوق فقد قال بعضهم هو ما فهم من اللفظ يف حمل 

ء من النطق وليس بصحيح فإن األحكام املضمرة يف داللة االقتضاء مفهومة من اللفظ يف حمل النطق وال يقال لشي
ذلك منطوق اللفظ فالواجب أن يقال املنطوق ما فهم من داللة اللفظ قطعا يف حمل النطق وذلك كما يف وجوب 

وال { الزكاة املفهوم من قوله صلى اهللا عليه و سلم يف الغنم السائمة زكاة وكتحرمي التأفيف للوالدين من قوله تعاىل 
   إىل نظائره)  ٢٣اإلسراء )  ١٧( } تقل هلما أف 

وأما املفهوم فهو ما فهم من اللفظ يف غريه حمل النطق واملنطوق وإن كان مفهوما من اللفظ غري أنه ملا كان مفهوما 
  من داللة اللفظ نطقا خص باسم املنطوق وبقي ما عداه معرفا باملعىن العام املشترك متييزا بني األمرين 

  املوافقة وإىل ما يسمى مفهوم املخالفة وإذا عرف معىن املفهوم فهو ينقسم إىل ما يسمى مفهوم 
أما مفهوم املوافقة فما يكون مدلول اللفظ يف حمل السكوت موافقا ملدلوله يف حمل النطق ويسمى أيضا فحوى 

)  ٣٠حممد )  ٤٧( } ولتعرفنهم يف حلن القول { اخلطاب وحلن اخلطاب واملراد به معىن اخلطاب ومنه قوله تعاىل 
  أي يف معناه 

طلق اللحن ويراد به اللغة ومنه يقال حلن فالن بلحنه إذا تكلم بلغته وقد يطلق ويراد به الفطنة ومنه قوله وقد ي
أي أفطن وقد يطلق ويراد به اخلروج عن ناحية ) ولعل بعضكم احلن حبجته من بعض ( صلى اهللا عليه و سلم 

  الصواب ويدخل فيه إزالة اإلعراب عن جهة الصواب 

فإن احلكم )  ٢٣اإلسراء )  ١٧( } وال تقل هلما أف { م الوالدين وضرهبما من داللة قوله تعاىل ومثاله حترمي شت
إن الذين { املفهوم من اللفظ يف حمل السكوت موافق للحكم املفهوم يف حمل النطق وكذلك داللة قوله تعاىل 

فمن يعمل مثقال { وكداللة قوله تعاىل  على حترمي إتالف أمواهلم)  ١٠النساء )  ٤( } يأكلون أموال اليتامى ظلما 
على املقابلة فيما زاد على ذلك وكداللة )  ٨ ٧الزلزلة )  ٩٩( } ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 

 ٧٥آل عمران )  ٣( } ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك { قوله تعاىل 
  ما دون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدينار إىل غري ذلك من النظائر على تأدية ) 

والداللة يف مجيع هذه األقسام ال خترج من قبيل التنبيه باألدىن على األعلى وباألعلى على األدىن ويكون احلكم يف 
لنطق من سياق حمل السكوت أوىل منه يف حمل النطق وإمنا يكون كذلك إن لو عرف املقصود من احلكم يف حمل ا

الكالم وعرف أنه أشد مناسبة واقتضاء للحكم يف حمل السكوت من اقتضائه له يف حمل النطق وذلك كما عرفنا من 
سياق اآلية احملرمة للتأفيف أن املقصود إمنا هو كف األذى عن الوالدين وأن األذى يف الشتم والضرب أشد من 

  التأفيف فكان بالتحرمي أوىل 
النظر عن ذلك ملا لزم من حترمي التأفيف حترمي الضرب العنيف وهلذا فإنه يتنظم من امللك أن يأمر وإال فلو قطعنا 

اجلالد بقتل والده إذا استيقن منازعته له يف ملكه وينهاه عن التأفيف حيث كان املقصود من األمر بالقتل إمنا هو 
  تأفيف ولذلك مل يلزم دفع حمذور املنازعة يف امللك وإن كان القتل أشد يف دفعه من ال



  من إباحة أعلى احملذورين إباحة أدنامها وال من حترمي أدنامها حترمي أعالمها 
وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة االحتجاج به إال ما نقل عن داود الظاهري أنه قال إنه ليس حبجة ودليل كونه 

وال تظلمه بذرة وال تعبس يف وجهه فإنه يتبادر إىل حجة أنه إذا قال السيد لعبده ال تعط زيدا حبة وال تقل له أف 
الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما فوق احلبة وامتناع الشتم والضرب وامتناع الظلم بالدينار وما زاد وامتناع أذيته مبا 

فوق التعبيس من هجر الكالم وغريه ولذلك كان املفهوم من قول النيب صلى اهللا عليه و سلم احفظ عفاصها 
ءها حفظ ما التقط من الدنانري ومن قوله صلى اهللا عليه و سلم يف الغنيمة أدوا اخليط واملخيط أداء الرحال ووكا

  والنقود وغريها ومن قوله من سرق عصى مسلم فعليه ردها رد ما زاد على ذلك 
ل ما زاد على وكذلك لو حلف أنه ال يأكل لفالن لقمة وال يشرب من مائه جرعة كان ذلك موجبا المتناعه من أك

  اللقمة كالرغيف وشرب ما زاد على اجلرعة إىل نظائره 
  غري أن اخلالف واقع يف أن مستند احلكم يف حمل السكوت هل هو فحوى الداللة اللفظية أو الداللة القياسية 

  كوت وقد احتج القائلون بالفحوى بأن العرب إمنا وضعت هذه األلفاظ للمبالغة يف التأكيد للحكم يف حمل الس
  وأهنا أفصح من التصريح باحلكم يف حمل السكوت 

وهلذا فإهنم إذا قصدوا املبالغة يف كون أحد الفرسني سابقا لآلخر قالوا هذا الفرس ال يلحق غبار هذا الفرس وكان 
ذلك عندهم أبلغ من قوهلم هذا الفرس سابق هلذا الفرس وكذلك إذا قالوا فالن يأسف بشم رائحة مطبخه فإنه 

  عندهم وأبلغ من قوهلم فالن ال يطعم وال يسقي  أفصح
واحتج القائلون بكونه قياسا أنا لو قطعنا النظر عن املعىن الذي سيق له الكالم من كف األذى عن الوالدين وعن 

  كونه يف الشتم والضرب أشد منه يف التأفيف ملا قضى بتحرمي الشتم والضرب إمجاعا وملا سبق من جواز أمر 

د بقتل والده والنهي عن التأفيف له فالتأفيف أصل والشتم والضرب فرع ودفع األذى علة والتحرمي امللك للجال
  حكم وال معىن للقياس إال هذا 

  ومسوا ذلك قياسا جليا نظرا إىل أن الوصف اجلامع بني األصل والفرع ثابت بالتأثري 
  لفظية واألشبه إمنا هو املذهب األول وهو اإلسناد إىل فحوى الداللة ال

  وما قيل من أنه ال بد من فهم املعىن وكونه يف حمل السكوت أوىل باحلكم يف حمل النطق 
فهو شرط حتقق الفحوى وال مناقضة بينه وبني الفحوى ويدل على أنه ثابت بالفحوى ال بالقياس أمران األول أن 

له من حكم األصل إمجاعا وهذا النوع  القياس ال يشترط فيه أن يكون املعىن املناسب للحكم يف الفرع أشد مناسبة
  من االستدالل ال يتم دونه فال يكون قياسا 

  الثاين أن األصل يف القياس ال يكون مندرجا يف الفرع وجزءا منه إمجاعا 
وهذا النوع من االستدالل قد يكون ما ختيل أصال فيه جزءا مما ختيل فرعا وذلك كما قال السيد لعبده ال تعط 

  نه يدل على امتناع إعطاء الدينار وما زاد عليه واحلبة املنصوصة تكون داخلة فيه لفالن حبة فإ
فإنه يدل )  ٨ ٧الزلزلة )  ٩٩( وكذلك قوله تعاىل فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 

  على روية ما زاد على الذرة والذرة تكون داخلة فيه إىل نظائره 
الف يف القياس مطلقا وافق على هذا النوع من الداللة سوى أهل الظاهر ولو كان قياسا ملا وهلذا فإن كل من خ

  كان كذلك 



  وعلى كل تقدير فهو منقسم إىل قطعي وظين 
  أما القطعي فكما ذكرنا من آية التأفيف حيث إنا علمنا من سياق اآلية 

  ذى يف الشتم والضرب أشد أن حكمة حترمي التأفيف إمنا هو دفع األذى عن الوالدين وأن األ
فإنه وإن دل على )  ٩٢النساء )  ٤( } ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة { وأما الظين فكما يف قوله تعاىل 

وجوب الكفارة يف القتل العمد لكونه أوىل باملؤاخذة كما يقوله الشافعي غري أنه ليس بقطعي إلمكان أن ال تكون 
وجبة بطريق املؤاخذة لقوله صلى اهللا عليه و سلم رفع عن أميت اخلطأ والنسيان واملراد به الكفارة يف القتل اخلطإ م

رفع املؤاخذة بل نظرا للخاطىء بإجياب ما يكفر ذنبه يف تقصريه ومن ذلك مسيت كفارة وجناية املتعمد فوق جناية 
  اخلاطىء 

  ن تكون رافعة إلمث أعالمها وعند ذلك فال يلزم من كون الكفارة رافعة إلمث أدىن اجلنايتني أ
وأما مفهوم املخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ يف حمل السكوت خمالفا ملدلوله يف حمل النطق ويسمى دليل اخلطاب 

  أيضا وهو عند القائلني به منقسم إىل عشرة أصناف متفاوتة يف القوة والضعف 
  ه صلى اهللا عليه و سلم يف الغنم السائمة زكاة الصنف األول منها ذكر االسم العام مقترنا بصفة خاصة كقول

)  ٦الطالق )  ٦٥( } وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن { الصنف الثاين مفهوم الشرط واجلزاء كقوله تعاىل 
  وقوله صلى اهللا عليه و سلم إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه 

وقوله )  ٢٣٠البقرة )  ٢( } ىت تنكح زوجا غريه فال حتل له من بعد ح{ الصنف الثالث مفهوم الغاية كقوله تعاىل 
)  ٩( } وحىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون { )  ٢٢٢البقرة )  ٢( } وال تقربوهن حىت يطهرن { تعاىل 
  )  ٢٩التوبة 

  الصنف الرابع مفهوم إمنا كقوله صلى اهللا عليه و سلم إمنا األعمال بالنيات 
  وإمنا الربا يف النسيئة 

  الوالء ملن أعتق وإمنا 
  وإمنا الشفعة فيما مل يقسم إىل نظائره 

الصنف اخلامس التخصيص باألوصاف اليت تطرأ وتزول بالذكر كقوله صلى اهللا عليه و سلم الثيب أحق بنفسها 
  من وليها 

  ) يف السائمة زكاة ( وقوله عليه الصالة و السالم 
  ستة يف الذكر بتحرمي الربا الصنف السادس مفهوم اللقب وذلك كتخصيص األشياء ال

الصنف السابع مفهوم االسم املتشق الدال على اجلنس كقوله صلى اهللا عليه و سلم ال تبيعوا الطعام بالطعام وهو 
  قريب من مفهوم اللقب لكون الطعام لقبا جلنس 

ال عامل يف ( ول القائل وق)  ٣٥الصافات )  ٣٧( } ال إله إال اهللا { الصنف الثامن مفهوم االستثناء كقوله تعاىل 
  ) البلد إال زيد 

  الصنف التاسع تعليق احلكم بعدد خاص كتخصيص حد القذف بثمانني 
  ) العامل زيد وصديقي عمرو ( الصنف العاشر مفهوم حصر املبتدإ يف اخلرب كقوله 

تند فهم احلكم يف وإذا عرف املفهوم حبده وأصنافه فيجب أن تعلم قبل اخلوض يف احلجاج يف هذه األصناف أن مس



حمل السكوت عند القائلني به إمنا هو النظر إىل فائدة ختصيص حمل النطق بالذكر دون غريه وسواء كان ذلك من 
قبيل مفهوم املوافقة أو املخالفة وإن افترقا من جهة أن فائدة التخصيص بالذكر يف مفهوم املوافقة إمنا هو تأكيد مثل 

ه وفائدة التخصيص بالذكره يف مفهوم املخالفة إمنا هو نفي مثل حكم املنطوق يف حكم املنطوق يف حمل املسكوت عن
حمل السكوت وذلك مما ال يعلم من جمرد ختصيص حمل النطق بالذكر دون نظر عقلي يتحقق به أن التخصيص 

  للتأكيد أو النفي وذلك بأن ينظر إىل حكمة احلكم املنطوق به 
سكوت عنه وأهنا أوىل باقتضائها احلكم فيه من احلكم يف حمل النطق علم أن فإن عرفت وعرف حتققها يف احملل امل

  فائدة التخصيص التأكيد وأن املفهوم مفهوم املوافقة وإن مل يعلم 

حكمة احلكم املنطوق به أو علمت غري أهنا مل تكن متحققة يف حمل السكوت أو كانت متحققة فيه لكنها ليست 
  أن فائدة التخصيص إمنا هي النفي وأن املفهوم مفهوم املخالفة أوىل باقتضاء احلكم فيه علم 

وإذا أتينا على حتقيق املفهوم وأصنافه فلنرجع إىل املقصود من احلجاج يف نفيه وإثباته وما هو املختار يف كل واحد 
لفوا يف داللته من أصنافه فنقول أما مفهوم املوافقة فقد اتفق الكل على صحة االحتجاج به سوى الظاهرية وإن اخت

  هل هي لفظية أو قياسية على ما سبق 
واملتفقون على صحة مفهوم املوافقة اختلفوا يف صحة االحتجاج مبفهوم املخالفة فيجب اخلوض فيما يتعلق به من 

  املسائل وهي تسع مسائل 

  املسألة األوىل اختلفوا يف اخلطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد

  بصفة خاصة 
صلى اهللا عليه و سلم يف الغنم السائمة زكاة هل يدل على نفي الزكاة عن غري السائمة أو ال فأثبته الشافعي  كقوله

ومالك وأمحد بن حنبل واألشعري ومجاعة من الفقهاء واملتكلمني وأبو عبيد ومجاعة من أهل العربية ونفاه أبو حنيفة 
  ومجاهري املعتزلة  وأصحابه والقاضي أبو بكر وابن سريج والقفال والشاشي

وفرق أبو عبد اهللا البصري من املعتزلة وقال اخلطاب املتعلق بالصفة دال على النفي عما عداها يف أحد أحوال 
  ثالث وهي أن يكون اخلطاب قد ورد للبيان كما يف قوله صلى اهللا عليه و سلم يف الغنم السائمة زكاة 

السلعة قائمة أو يكون ما عدا الصفة داخال حتتها كاحلكم أو التعليم كما يف خرب التحالف عند التخالف و
  بالشاهدين فإنه يدل على نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله يف الشاهدين وال يدل على النفي فيما سوى ذلك 

وإذ أتينا على تفصيل املذاهب من اجلانبني فال بد من ذكر حجج الفريقني والتنبيه على ما فيها مث نذكر بعد ذلك ما 
  هو املختار 

  أما القائلون باإلثبات فقد احتجوا حبجج نقلية وعقلية أما احلجج النقلية فست حجج 
احلجة األوىل أهنم قالوا إن أبا عبيد القاسم بن سالم من أهل اللغة وقد قال بدليل اخلطاب يف قوله صلى اهللا عليه و 

ليس بواجد ال حيل عرضه وعقوبته والواجد هو سلم يل الواجد حيل عرضه وعقوبته حيث قال إنه أراد به أن من 
  الغين وليه مطله ومعىن إحالل عرضه مطالبته وعقوبته حبسه 

وقال يف قوله صلى اهللا عليه و سلم ألن ميتلىء جوف أحدكم قيحا خري له من أن ميتلىء شعرا وقد قيل إن النيب 
ول فقال لو كان ذلك هو املراد مل يكن لتعليق ذلك صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد اهلجاء من الشعراء أو هجا الرس



  بالكثرة وامتالء اجلوف منه معىن ألن ما دون ملء اجلوف من ذلك ككثريه 
  ووجه االحتجاج به أنه فهم أن تعليق الذم على امتالء اجلوف من ذلك خمالف ملا دونه 

ب فهو غري مسلم وليس يف لفظه ما يدل ولقائل أن يقول حكم أيب عبيد بذلك إن ادعيتم أنه كان نقال عن العر
  على النقل 

  وإن قلتم إن ذلك كان بناء على مذهبه واجتهاده فغايته أنه جمتهد فيه فال يكون ذلك حجة على 

غريه من اجملتهدين املخالفني له يف ذلك كيف وإنه لو ذكر ذلك نقال فال نسلم كونه حجة يف مثل هذه القاعدة 
اآلحاد مث هو معارض مبذهب األخفش فإنه من أهل اللغة ومل يقل بدليل اخلطاب على ما اللغوية لكونه من أخبار 

نقل عنه على أنه ميكن أن يكون حكمه بذلك مستندا إىل النفي األصلي وعدم داللة الدليل على خمالفته وهو أوىل 
  مجعا بني املذاهب 

تغفر هلم أو ال تستغفر مل إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن اس{ احلجة الثانية ما روى قتادة أنه قال ملا نزل قوله تعاىل 
قال النيب صلى اهللا عليه و سلم قد خريين ريب فواهللا ألزيدن على السبعني فعقل )  ٨٠التوبة )  ٩( } يغفر اهللا هلم 

  ذه القاعدة أن ما زاد على السبعني خبالفه لقائل أن يقول ما ذكرمتوه من أخبار اآلحاد ال نسلم كونه حجة يف مثل ه
وإن سلمنا أنه حجة ولكن ميتنع التمسك به لوجهني األول أن زيادة النيب صلى اهللا عليه و سلم على السبعني يف 
االستغفار ليس فيه ما يدل على فهمه وقوع املغفرة هلم باستغفاره زيادة على السبعني وليس يف لفظه ما يدل عليه 

اء منهم ترغيبا هلم يف الدين ال لوقوع املغفرة وليس أحد األمرين أوىل فيحتمل أنه قصد بذلك استمالة قلوب األحي
من اآلخر بل رمبا كان احتمال االستمالة أوىل من فهمه وقوع املغفرة بالزيادة على السبعني يف االستغفار من اآلية ملا 

}  تستغفر هلم لن يغفر اهللا هلم سواء عليهم استغفرت هلم أم مل{ فيه من دفع التعارض بني هذه اآلية وبني قوله تعاىل 
  )  ٨٠التوبة )  ٩( 

  الوجه الثاين أن ختصيص نفي املغفرة بالسبعني يدل على انتفاء 

  املغفرة بالسبعني قطعا ضرورة صدق اهللا تعاىل يف خربه 
ومن قال بدليل اخلطاب فهو قائل بأنه يدل على نقيض حكم املنطوق يف حمل السكوت وعند ذلك فلو دل 

اص السبعني بنفي املغفرة قطعا على نقيضه يف حمل السكوت لكان داال على وقوع املغفرة بعد السبعني وذلك اختص
إما أن يكون قطعا أو ظنا األول خالف اإلمجاع وخالف ما ذكرناه من اآلية الدالة على امتناع املغفرة بعد السبعني 

قابل أعم من النقيض فال يكون ذلك من باب دليل اخلطاب والثاين فليس نقيضا لنفي املغفرة قطعا بل هو مقابل وامل
  وفيه دقة فليتأمل 

إنه امرؤ { احلجة الثالثة مصري ابن عباس رضي اهللا عنهما إىل منع توريث األخت مع البنت استدالال بقوله تعاىل 
خت مع عدم حيث إنه فهم من توريث األ)  ١٧٦النساء )  ٤( } هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 

  الولد امتناع توريثها مع البنت ألهنا ولد وهو من فصحاء العرب وترمجان القرآن 
وجواب هذه احلجة ما سبق يف دفع احلجة اليت قبلها كيف وإنه حيتمل أنه ورث األخت عند عدم الولد باآلية وعند 

اخلطاب وليس أحد األمرين أوىل من وجود البنت مل يورثها بناء على استصحاب النفي األصلي ال بناء على دليل 
  اآلخر 

احلجة الرابعة أن الصحابة اتفقوا على أن قوله صلى اهللا عليه و سلم إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل ناسخ 



لقوله صلى اهللا عليه و سلم املاء من املاء ولوال أن قوله املاء من املاء يدل على نفي الغسل من غري إنزال ملا كان 
  ه نسخا ل

ولقائل أن يقول ال نسلم صحة االحتجاج خبرب الواحد يف اللغات وإن سلمنا ولكن ال نسلم أن مجلة الصحابة اتفقوا 
  على ذلك 

  وقول البعض ال 

يكون حجة على غريه وإن سلمنا اتفاق الصحابة على ذلك ولكن إمنا حكموا بكونه ناسخا ال ملدلول دليل اخلطاب 
له صلى اهللا عليه و سلم املاء من املاء كل غسل من إنزال املاء ويدل على تأكد هذا بل حيتمل أهنم فهموا من قو

االحتمال قوله صلى اهللا عليه و سلم ال ماء إال من املاء فكان قوله إذا التقى اخلتانان وجب الغسل ناسخا ملدلول 
على ما ذكرناه أوىل لكونه متفقا عموم األول ال ملدلول دليل اخلطاب وليس أحد األمرين أوىل من اآلخر بل محله 

  عليه وخمتلفا فيما ذكروه 
فليس عليكم جناح { احلجة اخلامسة ما روي أن يعلى بن أمية قال لعمر ما بالنا نقصر وقد أمنا وقد قال اهللا تعاىل 

 ووجه االحتجاج به أنه فهم من ختصيص القصر حبالة)  ١٠١النساء )  ٤( } أن تقصروا من الصالة إن خفتم 
اخلوف عدم القصر عند عدم اخلوف ومل ينكر عليه عمر بل قال لقد عجبت مما عجبت منه فسألت النيب صلى اهللا 

عليه و سلم عن ذلك فقال يل هي صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته ويعلى بن أمية وعمر من فصحاء 
  العرب وقد فهما ذلك 

  والنيب صلى اهللا عليه و سلم أقرمها عليه 
لقائل أن يقول ال نسلم صحة االحتجاج خبرب الواحد ها هنا وإن سلمنا لكن حيتمل أن يعلى وعمر بنيا عدم القصر و

على استصحاب احلال يف حالة األمن ال على دليل اخلطاب وليس أحد األمرين أوىل من اآلخر بل البناء على 
  ألمن والدليل النايف له االستصحاب أوىل دفعا للتعارض بني الدليل اجملوز للقصر حالة ا

احلجة السادسة أنه إذا قال العريب لوكيله اشتر يل عبدا أسود فهم منه عدم الشراء لألبيض حىت إنه لو اشترى أبيض 
  مل يكن ممتثال وكذلك إذا 

  قال الرجل لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار فهم منه انتفاء الطالق عند عدم الدخول 
مفهوما من دليل اخلطاب بل عدم شراء األبيض وعدم وقوع الطالق قبل دخول الدار ولقائل أن يقول ليس ذلك 

إمنا كان مستندا إىل النفي األصلي وهلذا فإنه لو قال له ال تشتر يل عبدا أسود وقال لزوجته إن دخلت الدار فلست 
الدار لبقاء ذلك على النفي طالقا فإنه ال يصح شراؤه لعبد غري أسود وال يقع بالزوجة الطالق بتقدير عدم دخول 

األصلي ولو كان نفي احلكم يف حمل السكوت مما يدل عليه ذكر احلكم يف حمل النطق لصح شراء عبد ليس بأسود 
  وطلقت الزوجة بتقدير عدم دخول الدار 

وعلى هذا فكل خطاب ورد يف الشرع أو اللغة حبكم خمصص بصفة وهو منفى عما عدا تلك الصفة فهو مبين على 
  ستصحاب احلال ال على دليل اخلطاب ا

  وأما احلجج العقلية فخمس حجج 
احلجة األوىل أنه لو كان حكم السائمة واملعلوفة سواء يف وجوب الزكاة ملا كان لتخصيص السائمة بالذكر فائدة 

  بل كان ملغزا بذكر ما يوهم يف الزكاة يف املعلوفة ومقصرا يف البيان مع دعو احلاجة إليه 



  ى خالف األصل وحيث امتنع ذلك دل على أن فائدة التخصيص بذكر السائمة نفي الزكاة عن املعلوفة وذلك عل
ولقائل أن يقول ما ذكرمتوه يف إثبات دليل اخلطاب يرجع إىل إثبات الوضع مبا فيه من الفائدة وال نسلم إمكان 

يص الصفة بالذكر سوى نفي احلكم إثبات الوضع بذلك سلمنا إمكان ذلك ولكن ال نسلم أنه ال فائدة يف ختص
  املعلق هبا عند عدمها 

وبيانه من وجهني األول أنه لو مل يكن له فائدة سوى نفي احلكم يف حمل السكوت المتنع ورود نص خاص يدل 
على إثبات احلكم يف حمل السكوت ملا فيه من إبطال فائدة التخصيص بالذكر حملل النطق ملا يلزم من اللغو يف كالم 

  كيم وهو ممتنع احل
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فإن قيل فإذا أثبت مثل ذلك احلكم يف حمل السكوت مل يكن خمصصا للصفة باحلكم حىت يقال بأن التخصيص يكون 
  لغوا 

إثبات  قلنا فإذا جمرد ختصيص الصفة بالذكر ال يكون دليال على نفي احلكم عند عدمها دون البحث عما يدل على
احلكم يف حمل السكوت مع عدم الظفر به وليس كذلك عندكم لكن نفس التخصيص دليل ووجود ما يدل على 

إثبات احلكم يف صورة السكوت يكون معارضا له بل أمكن وجود فائدة أخرى دعت إىل التخصيص بالذكر وهي 
)  ٤( } م من نسائكم الاليت دخلتم هبن وربائبكم الاليت يف حجورك{ إما عموم وقوع املذكور كما يف قوله تعاىل 

  وإما لسؤال سائل سأل عن ذلك أو حلدوث واقعة وقعت كذلك )  ٢٣النساء 
وإن مل يكن شيء من ذلك فأمكن أن يكون ذلك لرفع وهم من توهم أن حكم الصفة بتقدير تعميم اللفظ يكون 

الصفة بطريق األوىل وذلك كما لو قال ضحوا  خمالفا حلكم العموم ويكون بذلك منبها على إثبات احلكم فيما عدا
بشاة فإنه قد يتوهم متوهم أنه ال جيوز التضحية بشاة عوراء فإذا قال ضحوا بشاة عوراء كان ذلك أدل على 

على العموم فقد يتوهم أنه مل )  ٣١اإلسراء )  ١٧( التضحية مبا ليست عوراء وكذلك لو قال وال تقتلوا أوالدكم 
)  ٣١اإلسراء )  ١٧( } وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق { لهم عند خشية اإلمالق فإذا قال يرد النهي عن قت

كان أدل على النهي يف غري حالة اخلشية وإن مل يكن كذلك أمكن أن يكون لفائدة تعريف حكم املنطوق 
طرق التخصيص واملسكوت بنصني خمتلفني إذ هو أدل على املقصود من التعميم لوقوع اخلالف فيه وإمكان ت

باالجتهاد إىل حمل الصفة وغريها وليس مرادا للتخصيص وإن مل يكن كذلك أمكن أن يكون ذلك لفائدة التوصل 
إىل معرفة احلكم يف املسكوت عنه بطريق االجتهاد لينال املكلف ثواب االجتهاد حني توفر دواعي اجملتهدين على 

  بقى غضة طرية كما النظر واالستدالل والبحث عن األحكام الشرعية فت

هي يف سائر األصول املنصوص عليها مع وقوعها يف األقيسة وإن مل يكن كذلك أمكن أن يكون حكم الصفة جاريا 
على حكم العقل األصلي وتكون املصلحة يف نظر الشارع تعريف ذلك احلكم عند وجود الصفة بالنص وعند 

يف الغنم السائمة وإن مل يكن كذلك وكان احلكم يف حمل  عدمها بالبقاء على احلكم األصلي كما لو قال ال زكاة
السكوت خمالفا للحكم يف حمل النطق فأمكن أن يكون ثبوت احلكم على خالف حكم العقل كما يف إجياب الزكاة 
وتكون فائدة التنصيص على حمل الصفة اختصاصه باحلكم فإنه لوال النص ملا ثبت ويكون احلكم يف حمل السكوت 

  اء على حكم العقل األصلي منتفيا بن
  فإن قيل فإذا سلمتم انتفاء احلكم يف حمل السكوت فقد وافقتم على املطلوب 

قلنا ليس كذلك فإن النزاع إمنا وقع يف إسناد النفي يف حمل السكوت إىل دليل اخلطاب ال إىل النفي األصلي وإن 
ما ذكرمتوه مفهوم اللقب الذي مل يقل به حمصل سلمنا أنه ال فائدة يف التخصيص سوى ما ذكرمتوه لكن يلزم على 

  على ما يأيت تقريره فكل ما هو جواب لكم مث فهو جواب لنا ها هنا 
احلجة الثانية إن أهل اللغة فرقوا بني اخلطاب املطلق واملقيد بالصفة كما فرقوا بني اخلطاب املرسل وبني املقيد 

  على خالف حكم املستثىن منه فكذلك الصفة  باالستثناء واالستثناء يدل على أن حكم املستثىن



ولقائل أن يقول حنن ال ننكر الفرق بني حكم اخلطاب املطلق وبني حكم اخلطاب املقيد بالصفة فإن حكم املطلق 
العلم أو الظن بثبوت حكمه مطلقا وحكم اخلطاب املقيد بالصفة ثبوته يف حمل التنصيص قطعا أو ظنا ويف غري حمل 

إثباته ونفيه فقد افترقا كما وقع االفتراق بني اخلطاب املطلق واخلطاب املستثىن منه غري أن املطلق  الصفة مشكوك يف
  يقتضي إثبات احلكم أو نفيه مطلقا 

  واخلطاب املستثىن منه يقتضي نفي احلكم يف صورة االستثناء جزما 
  وعلى هذا فإن قيل بأن الفرق سوى بينهما من كل وجه فهو ممتنع 

بوجوب التسوية بينهما من جهة أنه ال بد من االفتراق بني املطلق واملقيد بالصفة يف اجلملة كما وقع وإن قيل 
  االفتراق بني املطلق واملستثىن منه يف اجلملة فهو واقع ال حمالة 

احلجة الثالثة أنه إذا كان التخصيص بذكر الصفة يدل على احلكم يف حمل التنصيص وعلى نفيه يف حمل السكوت 
  انت الفائدة فيه أكثر مما إذا مل يدل فوجب جعله دليال عليه ك

ولقائل أن يقول ما ذكرمتوه وإن كان من مجلة الفوائد غري أن إثبات احلكم أو نفيه مأخوذا من دليله فرع داللة 
  ذلك الدليل عليه 

  فلو قيل بكونه دليال عليه لكون احلكم يكون داخال فيه كان دورا 
ل بكون التخصيص داال على نفي احلكم يف حمل السكوت تكثريا للفائدة وإبطال ما ذكرناه من كيف وإنه ليس القو

  الفوائد اليت سبقت أوىل من العكس 
  احلجة الرابعة أن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة والتعليق بالعلة يوجب نفي احلكم النتفاء العلة فكذلك الصفة 

احلكم مع انتفاء العلة حىت يقال مثله يف الصفة اللهم إال أن يقال باحتاد العلة  ولقائل أن يقول ال نسلم لزوم انتفاء
فإنه يلزم من نفيها نفي احلكم ولكن ال نسلم أنه يلزم مثله يف الصفة ضرورة أنه يلزم من تعدد أصناف النوع 

  وأشخاصه تعدد صفاته وإال ملا تعدد بل كان متحدا من كل وجه 
صلى اهللا عليه و سلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا فلو مل يدل على احلجة اخلامسة أنه قال 

عدم الطهارة فيما دون السبع وإال ملا طهر بالسبع ألن السابعة تكون واردة على حمل طاهر فال يكون طهوره 
  بالسبع ويلزم من ذلك إبطال داللة املنطوق 
ضعات لو مل يدل على أن ما دون ذلك ال حيرم ملا كانت اخلمس رضعات وكذلك إذا قال حيرم من الرضاع مخس ر

  حمرمة ملا عرف يف الغسالت 

ولقائل أن يقول ال يلزم من كون الغسالت السبع غري دالة على نفي الطهارة فيما دون السبع ومن كونه الرضعات 
طاهرا وال أن يكون ما دون اخلمس من اخلمس غري دالة على نفي احلرمة فيما دوهنا أن يكون احملل قبل السابعة 

  الرضعات حمرما جلواز ثبوت النجاسة قبل السبع بدليل آخر غري دليل اخلطاب 
  وكذلك جاز أن يكون ما دون الرضعات اخلمس غري حمرمة بدليل غري دليل اخلطاب 

ا القائلون بإبطال دليل وإذ أتينا على حجج القائلني بدليل اخلطاب وتتبع ما فيها فال بد من ذكر حجج عول عليه
  اخلطاب والتنبيه على ما فيها مث نذكر بعد ذلك ما هو املختار 

احلجة األوىل أن تقييد احلكم بالصفة لو دل على نفيه عند نفيها إما أن يعرف ذلك بالعقل أو النقل والعقل ال جمال 
 تفيد غري الظن وهو غري معترب يف إثبات له يف اللغات والنقل إما متواتر وآحاد وال سبيل إىل التواتر واآلحاد ال



اللغات ألن احلكم على لغة ينزل عليها كالم اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم بقول اآلحاد مع جواز اخلطإ 
  والغلط عليه يكون ممتنعا 

إذ املسألة عندنا  ولقائل أن يقول إن سلمنا أن ذلك ال يعرف إال بالنقل ولكن ال نسلم امتناع إثبات ذلك باآلحاد
غري قطعية بل ظنية جمتهد فيها بنفي أو إثبات بل غلبة ظن جتري فيها التخطئة الظنية دون القطعية كما يف سائر 

مسائل الفروع االجتهادية كيف وإن اشتراط التواتر يف إثبات اللغات إما أن يكون يف كل كلمة ترد عن أهل اللغة 
فصيل حتكم غري معقول كيف وأنه ال قائل به وإن كان ذلك شرطا يف الكل أو يف البعض دون البعض القول بالت

فذلك مما يفضي إىل تعطيل التمسك بأكثر اللغة لتعذر التواتر فيها ويلزم من ذلك تعطيل العمل بأكثر ألفاظ الكتاب 
  والسنة واألحكام الشرعية واحملذور يف ذلك فوق احملذور يف قبول خرب 

  الة والضبط واملعرفة وهو تطرق الكذب أو اخلطإ عليه مع أن الغالب صدقه وصحه نقله الواحد املعروف بالعد
وهلذا كان العلماء يف كل عصر وإىل زمننا هذا يكتفون يف إثبات األحكام الشرعية املستندة إىل األلفاظ اللغوية بنقل 

   اآلحاد املعروفني بالثقة واملعرفة كاألصمعي واخلليل وأيب عبيدة وأمثاهلم
احلجة الثانية أنه لو كان تقييد احلكم بالصفة يدل على نفيه عند عدمها ملا حسن االستفهام عن احلكم يف حال نفيها 

ال عن نفيه وال عن إثباته لكونه استفهاما عما دل عليه اللفظ كما لو قال له ال تقل لزيد أف فإنه دل على امتناع 
ك يف حسنه لو قال أد الزكاة عن غنمك السائمة فإنه حيسن أن يقال ضربه فإنه ال حيسن أن يقال فهل أضربه وال ش

وهل أؤديها عن املعلوفة ولقائل أن يقول حسن االستفهام إمنا كان لطلب األجلى واألوضح لكون داللة اخلطاب 
البلد بأن ظاهرة ظنية غري قطعية وهلذا فإهنم مل يستقبحوا االستفهام ممن قال رأيت أسدا أو حبرا أو دخل السلطان 

يقال هل رأيت احليوان املخصوص أو إنسانا شجاعا وهل رأيت البحر الذي هو املاء املخصوص أو إنسانا كرميا 
  وهل رأيت السلطان نفسه أو عسكره مع أن لفظه ظاهر يف أحد املعنيني دون اآلخر 

لكان يف اخلرب كذلك ضرورة احلجة الثالثة لو كان تعليق احلكم على الصفة يدل على نفيه عن غري املتصف هبا 
  اشتراك األمر واخلرب يف التخصيص بالصفة والالزم ممتنع 

  وهلذا فإنه لو قال رأيت الغنم السائمة ترعى فإنه ال يدل على عدم رؤية املعلوفة منها 
  ولقائل أن يقول 

ع عند القائلني بدليل اخلطاب االستشهاد باخلرب وإن كان كثريا ما يستروح إليه املنكرون لدليل اخلطاب إال أنه ممنو
  وال فرق عندهم يف تعليق احلكم بالصفة بني األمر واخلرب 

  وهلذا فإنه لو قال القائل الفقهاء الشافعية فضالء أئمة فإن سامعه من 

فقهاء احلنفية وغريهم تشمئز نفسه من ذلك وتكرب عن مساعه ال لوصفه هلم بذلك بل ملا فيه من اإلشعار بسلب 
  ليس بشافعي ذلك عمن 

وهذا الشعور مما ال خيتلف فيه األمر واخلرب عندهم وإن سلم امتناع ذلك يف اخلرب فحاصل ما ذكروه يرجع إىل 
  القياس يف اللغة وهو ممتنع ملا سبق 

وبتقدير صحة القياس يف اللغة فالفرق بني اخلرب واألمر ظاهر وذلك أنه إذا أخرب وقال رأيت خبزا مسيدا وحلما طريا 
  طبا جنيا إمنا خيرب عما شاهده وعلمه وال يلزم من مشاهدته لذلك أن ال يكون قد شاهد ما ليس على هذه الصفة ور

وإذا قال لعبده اشتر خبزا مسيذا وحلما طريا ورطبا جنيا مع علمه بأن اخلبز اخلشكار واللحم والرطب البايت مما 



  ما يشترى عما ال يشترى فكان النفي مالزما لإلثبات يباع يف السوق فقوله ذلك إمنا يقصد به البيان ومتييز 
احلجة الرابعة أن أهل اللغة فرقوا بني العطف والنقض فقالوا قول القائل اضرب الرجال الطوال والقصار فالقصار 
عطف وليس بنقض لألول ولو كان قوله اضرب الرجال الطوال مقتضيا لنفي الضرب عن القصار لكان نقضا ال 

  يدة عن التحقيق عطفا وهي بع
وذلك أن قول القائل اضرب الرجال الطوال إمنا يدل على امتناع ضرب القصار بتقدير اختصاص الطوال بالذكر 

وإذا عطف عليه القصار فال يكون خمصصا للطوال بالذكر فال يدل على نفي الضرب عن القصار مث هو منتقض 
روب الشمس فإنه يدل على أن حكم ما بعد الغاية خمالف ملا بالتخصيص بالغاية كما لو قال القائل لغريه صم إىل غ

  قبلها ومع ذلك فإنه لو قال له صم إىل غروب الشمس وإىل نصف الليل فإنه ال يكون نقضا 
احلجة اخلامسة أنه لو كان تعليق احلكم بالصفة داال على نفيه عن غري املوصوف هبا ملا حسن اجلمع بني قوله أد 

  قوله واملعلوفة ملا بينهما من التناقض كما ال حيسن أن يقول له ال تقل لزيد أف واضربه زكاة السائمة وبني 

  ولقائل أن يقول إمنا ال حيسن ذلك أن لو قيل باملناقضة وليس كذلك على ما سبق يف احلجة اليت قبلها 
غايته أن صريح قوله أد زكاة  هذا إذا كان بطريق العطف وأما إن قال بعد ذلك أد زكاة املعلوفة فإمنا مل ميتنع ألن

  الغنم املعلوفة وقع معارضا لدليل اخلطاب واملعارضة غري ممتنعة 
وال يلزم من عدم جواز مثل ذلك يف فحوى اخلطاب امتناعه يف دليل اخلطاب إذ هو قياس يف اللغة وهو ممتنع ملا 

  سبق 
 فحوى اخلطاب إمنا كان فيما علم ال فيما وبتقدير صحة القياس يف اللغة فالفرق ظاهر وذلك ألن امتناع ذلك يف

  ظن على ما سبق 
  ودليل اخلطاب فمظنون وال يلزم من امتناع معارضه املقطوع امتناع معارضة املظنون 

  مث يلزم عليه التخصيص بالغاية كما سبق 
ا هو متييز املوصوف احلجة السادسة ذكرها أبو عبد اهللا البصري والقاضي عبد اجلبار وهي أن املقصود من الصفة إمن

  هبا عما سواه 
وكذلك املقصود من االسم إمنا هو متييز املسمى عن غريه وتعليق احلكم باالسم كما لو قال زيد عامل ال يدل على 

  نفي العلم عمن مل يسم باسم زيد فكذلك تعليق احلكم بالصفة 
لغة فال يصح وإن صح فال نسلم أن ولقائل أن يقول قياس التخصيص بالصفة على التخصيص باالسم قياس يف ال

  تعليق احلكم باالسم ال يدل على نفي احلكم عما سواه كما يأيت 
وإن سلم عدم داللته على ذلك فإمنا يلزم مشاركة التعليق بالصفة له يف ذلك أن لو بني أن مناط عدم داللة التعليق 

  باالسم كونه موضوعا للتمييز وهو غري مسلم 
شعور املتكلم باالسم العام املقيد بالصفة اخلاصة مبا ليس له تلك الصفة أمت من شعور املتكلم مث الفرق بينهما أن 

  باسم أحد اجلنسني باجلنس اآلخر 
  وعند ذلك فال يلزم من عدم داللة التخصيص باالسم مثله يف الصفة 

  كيف وهو منقوض بالتخصيص بالغاية فإهنا مقصودة للتمييز 
  حكم ما بعد الغاية خمالف ملا قبلها ومع ذلك فهو دال على أن 

  احلجة السابعة أن تعليق احلكم بالصفة ال يدل على نفيه عن غري 



  املوصوف هبا ألنه يصح أن يقال يف الغنم السائمة زكاة وال زكاة يف املعلوفة منها 
  األخرى لعدم فائدهتا ولو كان قوله يف الغنم السائمة زكاة يدل على نفيها عن املعلوفة ملا احتيج إىل العبارة 

ولقائل أن يقول كون احلكم يف حمل السكوت مستفادا من دليل اخلطاب ال مينع من وضع عبارة خاصة إذ هو أبلغ 
  يف الداللة وأقرب إىل حصول املقصود كما ال ميتنع ذلك يف التقييد بالغاية كما تقدم ذكره 

لة مبنطوقه على وجوب السائمة فلو كان له داللة مفهوم جلاز احلجة الثامنة أن القول يف الغنم السائمة زكاة له دال
أن يبطل حكم املنطوق ويبقى حكم داللة املفهوم كما جيوز أن يبطل حكم دليل اخلطاب ويبقى حكم صريح 

  اخلطاب وهو ممتنع 
ص ومع ولقائل أن يقول دليل اخلطاب إمنا هو متفرع من ختصيص احلكم بالصفة فإذا بطل حكم الصفة فال ختصي

  عدم التخصيص فال داللة لدليل اخلطاب مث هو منقوض بالتخصيص بالغاية 
  احلجة التاسعة أنه ليس يف لغة العرب كلمة تدل على املتضادين معا 

فلو كان قوله يف الغنم السائمة زكاة داال على نفي الزكاة عن املعلوفة لكان اللفظ الواحد داال على الضدين معا 
  وهو ممتنع 
أن يقول ال نسلم أنه ليس يف اللغة لفظ يدل على املتضادين معا بدليل ما ذكرناه من داللة األمساء املشتركة  ولقائل

  على املسميات املتعددة معا كانت أضدادا أو مل تكن 
  سلمنا امتناع ذلك ولكن إمنا ميتنع ذلك بالنظر إىل جهة واحدة من داللة اللفظ 

هنا الدال على وجوب الزكاة يف السائمة صريح اخلطاب والدال على نفي وأما من جهتني فال نسلم ذلك وها 
  الزكاة عن املعلوفة دليل اخلطاب ومها غريان مث ما ذكرمتوه منتقض بالتخصيص بالغاية 

احلجة العاشرة أن صورة الغنم السائمة خمالفة لصورة الغنم اليت ليست بسائمة وعند اختالف الصورتني ال يلزم من 
  كم يف أحديهما ثبوته يف األخرى وال عدمه جلواز اشتراك الصور املختلفة يف أحكام وافتراقها يف أحكام ثبوت احل

وإذا مل يكن ذلك الزما مل يلزم من اإلخبار عن حكم يف إحدى الصورتني اإلخبار عنه يف الصورة األخرى ال وجودا 
  وال عدما 

ى الصورتني نفيه يف الصورة األخرى إذا كان ذلك احلكم قد ولقائل أن يقول مىت ال يلزم من ثبوت احلكم يف إحد
  علق ثبوته باالسم العام املوصوف بصفة خاصة أو إذا مل يكن األول ممنوع ودعواه دعوى حمل النزاع والثاين مسلم 
طلقا وعلى هذا فالقول بأنه ال يلزم من اإلخبار عن حكم إحدى الصورتني املختلفتني اإلخبار عن الصورة األخرى م

ال يكون صحيحا مث إنه منتقض بفحوى اخلطاب فإن صورة املنطوق باحلكم فيها خمالفة للصورة املسكوت عنها ومع 
ذلك فإن احلكم الثابت يف صورة النطق الزم ثبوته يف صورة السكوت واإلخبار عنه يف إحدامها إخبار عنه يف 

  الصورة األخرى 
إبطال احلجج الواهية فال بد من اإلشارة إىل ما هو املختار يف ذلك وأقرب ما  وإذ أتينا على ما أردناه من التنبيه على

يقال فيه مسلكان املسلك األول إنه لو كان تعليق احلكم على الصفة موجبا لنفيه عند عدمها ملا كان ثابتا عند 
  عدمها ملا يلزمه من خمالفة الدليل 

  وهو على خالف األصل لكنه ثابت مع عدمها 
فإن النهي عن قتل األوالد وقع )  ٣١اإلسراء )  ١٧( } وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق { وله تعاىل ودليله ق

معلقا على حترمي القتل حالة اإلمالق وكان التنصيص أوىل من التحرمي حالة خشية عدم خشية اإلمالق خبشية 



  اإلمالق وهو منهي عنه أيضا يف حالة عدم خشية اإلمالق 
احلكم بالصفة عندنا إمنا يكون دليال على نفيه حالة عدم الصفة إذا مل يكن حالة عدم الصفة أوىل فإن قيل تعليق 

  بإثبات حكم الصفة كما ذكرناه من حكم زكاة السائمة واملعلوفة 
وأما إذا كان احلكم يف حالة عدم الصفة أوىل باإلثبات من حالة وجود الصفة فال وها هنا حترمي القتل حالة عدم 

  اإلمالق أوىل من التحرمي حالة خشية اإلمالق  خشية
فكان التنصيص على حترمي القتل حالة خشية اإلمالق حمرما له حالة عدم اخلشية بطريق األوىل وكان ذلك من باب 

  فحوى اخلطاب ال من باب دليل اخلطاب 

آل )  ٣( } با أضعافا مضاعفة ال تأكلوا الر{ قلنا هذا وإن استمر لكم يف هذه الصورة فال يستمر يف قوله تعاىل 
وال تكرهوا { ويف قوله تعاىل )  ٦النساء )  ٤( } وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكربوا { ويف قوله )  ١٣٠عمران 

فإن النهي يف مجيع هذه الصور ليس هو أوىل من صور )  ٣٣النور )  ٢٤( } فتياتكم على البغاء إن أردن حتصنا 
  السكوت فإن النهي 

كل قليل الربا ليس أوىل من كثريه وال النهي عن أكل مال اليتيم من غري إسراف أوىل من اإلسراف وال النهي عن أ
  عن اإلكراه على الزىن حالة إرادة التحصن أوىل من حالة إرادة الزىن 

  ومع ذلك فاحلكم يف الكل مشترك 
  لزم خمالفته عند عدم املعارض فإن قيل خمالفة دليل اخلطاب يف هذه الصور إمنا كانت ملعارض وال ي

قلنا وإن كان ثبوت احلكم يف صورة السكوت على حنو ثبوته يف صورة النطق لدليل ولكن جيب أن يعتقد أنه من 
  غري خمالفة دليل ملا فيه من دفع حمذور املعارضة 

  ولو كان دليل اخلطاب دليال لزم من ذلك التعارض وهو خالف األصل 
ق احلكم بالصفة لو كان مما يستفاد منه نفي احلكم عند عدم الصفة مل خيل إما أن يكون ذلك املسلك الثاين إن تعلي

مستفادا من صريح اخلطاب أو من جهة أن تعليق احلكم بالصفة يستدعي فائدة وال فائدة سوى نفي احلكم عند 
غري صريح بوجوهبا يف عدم الصفة أو من جهة أخرى األول حمال فإن صريح اخلطاب بوجوب الزكاة يف السائمة 

  املعلوفة كيف وإن ذلك مما ال قائل به 

  والثاين أيضا ممتنع ملا ذكرناه من الوجوه الكثرية يف إبطال احلجة األوىل من املعقول للقائلني بدليل اخلطاب 
سائمة والثالث فاألصل عدمه وعلى مدعيه بيانه ويلتحق هبذه املسألة ختصيص األوصاف اليت تطرأ وتزول كقوله ال

  جتب فيها الزكاة واحلكم كاحلكم نفيا وإثباتا واملأخذ من الطرفني فعلى ما عرف واملختار فيها كاملختار مث 

  )إن ( املسألة الثانية اختلفوا يف احلكم املعلق على شيء بكلمة 

ي وأبو هل احلكم على العدم عند عدم ذلك الشيء أوال فذهب ابن سريج واهلراسي من أصحاب الشافعي والكرخ
احلسني البصري إىل أن احلكم على العدم مع عدم ذلك الشرط وذهب القاضي أبو بكر والقاضي عبد اجلبار وأبو 

  عبد اهللا البصري إىل أن احلكم ال يكون على العدم عند عدم الشرط وهو املختار 
طا فإن كان األول فال يلزم إما أن ال يكون شرطا للحكم أو يكون شر) إن ( وبيانه أن ما علق عليه احلكم بكلمة 

من نفيه نفي احلكم وإن كان شرطا فال خيلو إما أن يكون من لوازم الشرط انتفاء احلكم املعلق عليه مطلقا عند 



{ يف قوله تعاىل ) إن ( انتفائه أو ال يكون الزما له األول حمال وإال المتنع وجود القصر املعلق على اخلوف بكلمة 
  قصروا من الصالة فليس عليكم جناح أن ت

  وهو خالف اإلمجاع وإن كان الثاين فهو املطلوب )  ١٠١النساء )  ٤( } إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 
فإن قيل هو من لوزامه بتقدير عدم املعارض وليس من لوازمه بتقدير املعارض مث ما ذكرمتوه معارض مبا يدل على 

ح أهل اللغة بالشرط واألصل يف اإلطالق احلقيقة وألن قول القائل مسماة يف اصطال) إن ( نقيضه وبيانه أن كلمة 
) إن ( لغريه إن دخل زيد الدار فأكرمه يف معىن قوله دخول زيد الدار شرط يف إكرامه فكان ما دخلت عليه كلمة 

  شرطا يف احلكم وإذا كان شرطا لزم من عدمه عدم املشروط 
عدم القصر عند } ان { مية فهم من تعليق القصر على اخلوف بكلمة ويدل عليه ثالثة أمور األول أن يعلى بن أ

فليس عليكم جناح أن تقصروا من { عدم اخلوف حيث سأل عمر قال ما بالنا نقصر وقد أمنا وقد قال تعاىل 
وأقره عمر على ذلك وقال له لقد عجبت مما عجبت منه فسألت النيب )  ١٠١النساء )  ٤( } الصالة إن خفتم 

   عليه و سلم عن ذلك فقال صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته صلى اهللا
  وفهم عمر ويعلى ذلك مع تقرير النيب صلى اهللا عليه و سلم هلما على ما فهماه دليل ظاهر على العدم عند العدم 

شرط لوجوب  الثاين أن األمة متفقة على أن احلياة شرط لوجود العلم والقدرة واإلرادة وحنو ذلك وإن احلول
الزكاة وحكموا بانتفاء العلم والقدرة عند عدم احلياة وبانتفاء وجوب الزكاة عند عدم احلول ولوال أن ذلك 

  مقتضى الشرط ملا كان كذلك 
الثالث أنه إذا كان الشرط مما ال يثبت احلكم مع عدمه على كل حال وهو ال يلزم من وجوده وجود احلكم فيلزم 

  لفني ال يلزم من وجود أحدمها وجود اآلخر وال من عدمه عدمه شرطا وهو حمال متفق عليه أن يكون كل أمرين خمت

  واجلواب قوهلم انه من لوازمه بتقدير عدم املعارض 
  قلنا جيب أن ال يكون مقتضيا لذلك حذرا من التعارض بتقدير وجود املعارض 

شرط ولكن ال نسلم أنه يلزم من عدمه عدم ) إن ( وما ذكروه ثانيا إنا وإن سلمنا أن ما دخلت عليه كلمة 
  املشروط 

وأما االستدالل بقضية يعلى بن أمية فليس فيه ما يدل على أن عدم اخلوف مانع من ثبوت القصر دونه بل لعله فهم 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن { أن األصل عدم القصر وحيث ورد القصر حالة اخلوف بقوله 

د ما يدل على القصر حالة عدم اخلوف فيبقى على حكم األصل فإن قيل ما ذكرمتوه من االحتمال ومل يوج} خفتم 
إمنا يصح أن لو كان األصل يف الصالة اإلمتام وليس كذلك بل األصل يف الصالة عدم اإلمتام ودليله ما روي عن 

يف السفر وزيدت يف احلضر فلم  عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت كانت الصالة يف السفر واحلضر ركعتني فأقرت
  يبق للتعجب وجه سوى داللة اشتراط اخلوف وعدم القصر عند عدمه 

قلنا الصالة املشروعة بديا ركعتني ال تسمى مقصورة كصالة الصبح وال فعلها قصرا وإمنا املقصورة اسم ملا جوز 
لركعتني من الرباعية فإطالق لفظ القصر االقتصار عليه من ركعتني يف الرباعية ولفظ القصر لنفس االقتصار على ا

  يف اآلية مشعر بسابقة وجوب اإلمتام ال حمالة 
وإذا كان اإلمتام هو األصل السابق على القصر فقد بطل ما ذكروه كيف وإن ما ذكرناه من االحتمال هو األوىل 

  عدم اخلوف وإال فلو كان اشتراط اخلوف يف القصر مانعا من القصر مع عدمه ملا جاز القصر مع 



أو كان القصر على خالف الدليل وهو ممتنع من غري ضرورة وأما عدم العلم والقدرة وعدم وجوب الزكاة عند 
عدم احلياة وعدم احلول فليس يف ذلك ما يدل على أن عدم الشرط مانع من وجود احلكم مع عدمه وال بد بل 

فيه وإمنا النزاع يف لزوم انتفائه من انتفاء شرطه وال غايته أن احلكم قد ينتفي يف بعض صور نفي الشرط وال نزاع 
  بد 

وأما الوجه الثالث فالوجه يف جوابه أن يقال ال يلزم من كونه الشرط ال يلزم من ثبوته ثبوت احلكم وال من نفيه 
ض عام نفيه إذا كان غري الشرط مشاركا له يف هذه الصفة أن يكون شرطا ألنه ال ميتنع اشتراك املختلفات يف عار

هلا كيف وإن معىن كون الشيء شرطا لغريه أنه مؤكد حلال املشروط مبعىن أنه حتقق الشرط ال جيوز نفي املشروط 
عند حتقق مقتضيه دفعا لوهم من توهم أن اخلطاب لو ورد مطلقا جلاز أن ال يكون املشروط بذلك الشرط مرادا 

ه لو قال ضحوا بالشاة مطلقا جلاز أن يتوهم متوهم أنه وذلك كما لو قال القائل ضح بالشاة وإن كانت عوراء فإن
  ال جيوز التضحية بالعوراء فكان ذكر الشرط لدفع هذا الوهم 

وعلى هذا فال يلزم أن يكون كل شيء شرطا لكل شيء كما قالوه إال أن يكون الشرط على هذا النحو الذي 
  ذكرناه وليس كذلك 

ط دونه ولكن مىت إذا أمكن قيام شرط مقام ذلك الشرط أو إذا مل يقم وإن سلمنا أن الشرط مينع من وجود املشرو
  مقامه شرط آخر األول ممنوع والثاين مسلم 

  وهذا هو مذهب القاضي عبد اجلبار وأيب عبد اهللا البصري 
قامه فلم وعلى هذا فكونه شرطا يتحقق بانتفاء احلكم عند انتفائه إذا مل يقم غريه مقامه وإن مل يثبت إذا قام غريه م

  قلتم إن غريه مل يقم مقامه يف الشرطية مع أن لفظ االشتراط ال يدل على وجود شرط آخر وال على عدمه 

فإن قيل إذا قال القائل لغريه إن دخل زيد الدار فأعطه درمها معناه أن الشرط هو دخول الدار يف عطيتك له وذلك 
نس تقتضي العموم وألن قوله إن دخل الدار فأعطه يقتضي أن يكون كمال الشرط هو دخول الدار ألن الم اجل

درمها يقتضي عدم اإلعطاء عند عدم الدخول فلو قام شرط آخر مقامه لزم منه جواز اإلعطاء مع عدم الدخول 
  فيقتضي الشرط األول امتناع وجود شرط آخر يقوم مقامه ملا فيه من إخراج الشرط األول عن كونه شرطا 

هو الشرط بل هو شرط وذلك ال مينع من شرط ) إن دخل الدار (  نسلم أن معىن قوله قلنا جواب األول أنا ال
  آخر 

  وتقدير الم اجلنس ها هنا زيادة مل يدل عليها دليل فال يصار إليها 
يقتضي عدم االعطاء عند عدم الدخول مطلقا بل إذا مل يقم ) إن دخل الدار ( وجواب الثاين أنا ال نسلم أن قوله 

لكن قد ميكن أن يقال أمه شرط آخر األول ممنوع والثاين مسلم وهذا هو مذهب القاضي عبد اجلبار ( مه غريه مقا
وأيب عبد اهللا البصري وعلى هذا فكونه شرطا يتحقق بانتفاء احلكم عند انتفائه إذا مل يقم غريه مقامه وإن مل يثبت 

طية مع أن لفظ االشتراط ال يدل على وجود شرط آخر إذا قام غريه مقامه فلم قلتم أن غريه مل يقم مقامه يف الشر
  وال على عدمه 

فإن قيل إذا قال القائل لغريه إن دخل زيد الدار فأعطه درمها معناه أن الشرط هو دخول الدار يف عطيتك له وذلك 
خل الدار يقتضي أن يكون كمال التورط هو دخول الدار ألن ألم اجلنس تقتضي العموم وألن قوله وألن قوله إن د

فأعطه درمها يقتضي عدم االعطاء عند عدم الدخول فلو قام شرط آخر مقامه لزم منه جواز االعطاء مع عدم 
الدخول فيقتضي الشرط األول امتناع وجود شرط آخر يقوم مقامه ملا فيه من إخراج الشرط األول عن كونه 



  شرطا 
هو شرط بل هو شرط وذلك ال مينع من شرط آخر ) دار إن دخل ال( قلنا جواب األول أنا ال نسلم أن معىن قوله 

  وتقدير الم اجلنس ههنا زيادة مل يدل عليها دليل فال يصار إليها 

وجواب الثاين أنا نسلم أن قوله إن دخل الدار يقتضي عدم اإلعطاء عند عدم الدخول مطلقا بل إذا مل يقم غريه 
مل يقم غريه مقامه إن عدمه يقتضي العدم فاألصل عدم قيام غريه  مقامه لكن قد ميكن أن يقال ههنا إذا سلم أنه إذا

  مقامه فاقتضى عدمه العدم 
ورمبا احتج القاضي عبد اجلبار وأبو عبد اهللا البصري بأنه لو منع الشرط من ثبوت احلكم عند عدمه لكان قوله 

مينع من حترمي اإلكراه على الزىن عند )  ٣٣النور )  ٢٤( } وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصنا { تعاىل 
  عدم إرادة التحصن وهو حمال خمالف لإلمجاع 

ولقائل أن يقول ذكر إرادة التحصن إمنا كان لكونه شرطا يف اإلكراه الستحالة حتقق اإلكراه على الزىن يف حق من 
  علم هو مريد له غري مريد للتحصن ال ألنه شرط يف حترمي اإلكراه على الزىن واهللا أ

  املسألة الثالثة اختلفوا يف اخلطاب إذا قيد احلكم بغاية

( } وال تقربوهن حىت يطهرن { وقوله تعاىل )  ١٨٧البقرة )  ٢( } مث أمتوا الصيام إىل الليل { كما يف قوله تعاىل 
حىت يعطوا  {وقوله )  ٢٣٠البقرة )  ٢( } فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه { وقوله )  ٢٢٢البقرة )  ٢

فذهب أكثر الفقهاء ومجاعة من املتكلمني كالقاضي أيب بكر والقاضي عبد اجلبار وأيب احلسني البصري } اجلزية 
وغريهم إىل أن ذلك يدل على نفي احلكم فيما بعد الغاية وخالف يف ذلك أصحاب أيب حنيفة ومجاعة من الفقهاء 

  واملتكلمني وهو 

احلكم بالغاية احملدودة على نفي احلكم فيما بعد الغاية مل خيل إما أن يدل عليه بصريح املختار وذلك ألنه لو دل تقييد
لفظه أو بأنه لو مل يكن داال على نفي احلكم فيما بعد الغاية ملا كان التقييد بالغاية مفيدا أو من جهة أخرى األول 

ا يلزم أن لو مل يكن للتقييد فائدة سوى ما حمال ألن اللفظ بصرحيه مل يدل على نفي احلكم بعد الغاية والثاين إمن
ذكروه وليس كذلك بل جاز أن تكون فائدة التقييد تعريف بقاء ما بعد الغاية على ما كان قبل اخلطاب أي أنه غري 

  متعرض فيه إلثبات احلكم وال نفيه 
  وإن كان الثالث فاألصل عدمه وعلى مدعيه بيانه 

  فيما بعد الغاية مبثل احلكم السابق قبل الغاية باإلمجاع وأيضا فإنه ال مانع من ورود اخلطاب 
وعند ذلك إما أن يكون تقييد احلكم بالغاية نافيا للحكم فيما بعدها أو ال يكون واألول يلزم منه إثبات احلكم مع 

  حتقق ما ينفيه وهو خالف األصل 
  وإن كان الثاين فهو املطلوب 

النتهاء الغاية وهي جارية جمرى ) إىل ( و ) حىت ( نقيضه وبيانه أن كلمة فإن قيل ما ذكرمتوه معارض مبا يدل على 
قوله صوموا صوما أخره الليل ولو قال ذلك ملنع من وجوب الصوم بعد جميء الليل ألنه لو وجب الصوم بعد ذلك 

  لصارت الغاية وسطا وهو حمال 
ضرب عمرا حىت يتوب فإنه ال حيسن االستفهام بعد وهلذا فإنه لو قال القائل لعبده ال تعط زيدا درمها حىت يقوم وا



ذلك وأن يقال فهل أعطيه إذا قام وهل أضربه إذا تاب ولوال أن التقييد بالغاية يدل على عدم احلكم بعدها ملا كان 
  كذلك 

ن اخلالف النتهاء الغاية وأهنا جارية جمرى قوله صوموا صياما آخره الليل غري أ) إىل ( و ) حىت ( قلنا ال ننكر أن 
  إمنا هو يف أن تقييد احلكم بالغاية هل يدل على نفي احلكم فيما بعد الغاية وذلك غري الزم من التقييد 

بالغاية بل غايته أن داللة التقييد بالغاية على أن ما بعدها غري متعرض فيه باخلطاب األول ال بنفي وال إثبات وال 
وسطا بل هي غاية للصوم املأمور به أوال وإمنا تصري وسطا أن لو  يلزم من وجود صوم بعد الغاية أن تصري الغاية

  كان الصوم فيما بعد الغاية مستندا إىل اخلطاب الذي قبل الغاية وليس كذلك 
وأما أنه ال حيسن االستفهام عند قوله ال تعط زيدا درمها حىت يقوم واضرب عمرا حىت يتوب ألن ما بعد الغاية 

بنفي وال إثبات فال حيسن االستفهام فيما ال داللة للفظ عليه كما قبل األمر باإلعطاء مسكوت عنه غري متعرض له 
  والضرب 

  املسألة الرابعة اختلفوا يف تقييد احلكم بعدد خمصوص هل يدل على أن ما عدا

  ذلك العدد خبالفه أو ال 
على ثبوت ذلك احلكم فيما زاد  واحلق يف ذلك إمنا هو التفصيل وهو أن احلكم إذا قيد بعدد خمصوص فمنه ما يدل

على ذلك العدد بطريق األوىل وذلك كما لو حرم اهللا جلد الزاين مائة وقال إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل خبثا فإنه يدل 
على حترمي ما زاد على املائة وإن ما زاد على القلتني ال حيمل خبثا بطريق األوىل وألن ما زاد على املائة وعلى القلتني 

  ه املائة والقلتان وزيادة ففي
وهل يدل ذلك على أن احلكم فيما دون املائة ودون القلتني على خالف احلكم يف املائة والقلتني هذا موضع 

  اخلالف 
ومنه ما ال يدل على ثبوت احلكم فيما زاد على العدد املخصوص بطريق األوىل وذلك كما إذا أوجب جلد الزاين 

  على الوجوب واإلباحة فيما زاد على ذلك بطريق األوىل بل هو مسكوت عنه وخمتلف يف مائة أو أباحه فإنه ال يدل 

داللته على نفي الوجوب واإلباحة فيما زاد ومتفق على أن حكم ما نقص كحكم املائة لدخوله حتتها لكن ال مينع 
  من االقتصار عليه 

ألوىل من هذه الصور أن ختصيص احلكم بالعدد ال واملختار فيما كان مسكوتا عنه ومل يكن احلكم فيه ثابتا بطريق ا
  يدل على انتفاء احلكم فيه ملا ذكرناه يف املسائل املتقدمة 

  ومن نازع يف ذلك فال خيرج يف احتجاجه على مذهبه عما ذكرناه فيما تقدم وقد عرف ما فيه 

  املسألة اخلامسة اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس حبجة

  ب اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا خالفا للدقاق وأصحا
وصورته أن يعلق احلكم إما باسم جنس كالتنصيص على األشياء الستة بتحرمي الربا أو باسم علم كقول القائل زيد 

  قائم أو قام 



واملختار إمنا هو مذهب اجلمهور لكن قد احتج بعض القائلني بإبطاله حبجج ال بد من اإلشارة إليها والتنبيه على ما 
  يها مث نذكر بعد ذلك ما هو املختار ف

احلجة األوىل لو كان مفهوم اللقب حجة لبطل القياس وذلك ممتنع وبيان لزوم ذلك أن القياس ال بد فيه من أصل 
وحكم األصل إما أن يكون منصوصا أو جممعا عليه فلو كان النص على احلكم يف األصل أو اإلمجاع عليه يدل على 

احلكم يف الفرع إن ثبت بالنص أو اإلمجاع فال قياس وإن ثبت بالقياس على األصل فهو نفي احلكم عن الفرع ف
  ممتنع ملا فيه من خمالفة النص أو اإلمجاع الدال على نفي احلكم يف الفرع 

ولقائل أن يقول النص الوارد يف األصل وإن دل على نفي احلكم يف الفرع فليس بصرحيه بل مبفهومه وذلك مما ال 
  د القائلني به من مينع عن

  إثبات احلكم مبعقول النص وهو القياس فال يفضي إىل إبطال القياس وغايته التعارض ال اإلبطال 
احلجة الثانية أنه لو كان مفهوم اللقب حجة ودليال لكان القائل إذا قال عيسى رسول اهللا فكأنه قال حممد ليس 

له ليس مبوجود وهو كفر صراح ومل يقل بذلك قائل ولقائل برسول اهللا وكذلك إذا قال زيد موجود فكأنه قال اإل
أن يقول من اخلصوم إمنا ال يكون املتكلم بذلك كافرا إذا مل يكن متنبها لداللة اللفظ أو كان متنبها هلا غري أنه مل 

  يرد بلفظه ما دل عليه مفهومه وأما إذا كان متنبها لداللة لفظه وهو مريد ملدلوهلا فإنه يكون كافرا 
  احلجة الثالثة أهنم قالوا إذا قال القائل زيد يأكل ال يفهم منه أن عمرا ال يأكل 

  ولقائل أن يقول ال يفهم منه ذلك من يعتقد داللة مفهوم اللقب أو من ال يعتقده األول ممنوع والثاين مسلم 
  وعدم فهم ذلك بالنسبة إىل من ال يعتقد داللته ال يدل على عدم داللته يف نفسه 

جة الرابعة أنه لو كان مفهوم اللقب دليال ملا حسن من اإلنسان أن خيرب أن زيدا يأكل إال بعد علمه أن غريه مل احل
يأكل وإال كان خمربا مبا يعلم أنه كاذب فيه أو مبا ال يأمن فيه من الكذب وحيث استحسن العقالء ذلك مع عدم 

  يد علمه بذلك دل على عدم داللته على نفي األكل عن غري ز
  ولقائل أن يقول إذا أخرب بذلك فال خيلو إما أن يكون عاملا بأن غري زيد يأكل أو غري عامل بذلك 

وعلى كال التقديرين إمنا مل يستقبح منه ذلك لظهور القرينة الدالة على أنه مل يرد سوى مدلول صريح لفظه دون 
غري زيد يف احلالة األخرى فإن الظاهر من حال  مفهومه لعدم علمه بذلك يف إحدى احلالتني وعلمه بوقوع األكل من

العاقل أنه ال خيرب عن نفي ما مل يعلمه وال نفي ما علم وقوعه حىت إنه لو ظهر منه ما يدل على إرادته لنفي ما دل 
  عليه لفظه عند القائلني به لكان مستقبحا 

  واملختار يف إبطال ما سبق يف املسائل املتقدمة 
  اهبا فعلى ما سبق يف مفهوم التقييد بالصفة وأما حجج اخلصوم وجو

  ورمبا احتجوا يف خصوص هذه املسألة حبجج أخرى وهو أنه لو ختاصم شخصان فقال أحدمها لآلخر 
  أما أنا فليس يل أم وال أخت وال امرأة زانية فإنه يتبادر إىل الفهم نسبة الزىن منه إىل زوجة خصمه وأمه وأخته 

  حنبل ومالك بوجوب حد القذف عليه  وهلذا قال أصحاب أمحد بن
  وجوابه أن ذلك إن فهم منه فإمنا يفهم من قرينة حاله ال من داللة مقاله بدليل ما أسلفناه 

ولذلك مل يكن حد القذف عندنا واجبا بذلك وعلى هذا يكون احلكم يف مفهوم االسم العام املشتق كقوله ال تبيعوا 
  الطعام بالطعام 



  تلفوا يف تقييد احلكم بإمنااملسألة السادسة اخ

كقوله صلى اهللا عليه و سلم إمنا الشفعة فيما مل يقسم وإمنا األعمال بالنيات وإمنا الوالء ملن أعتق وإمنا الربا يف 
النسيئة هل يدل على احلصر أو ال فذهب القاضي أبو بكر والغزايل واهلراسي ومجاعة من الفقهاء إىل أنه ظاهر يف 

كيد وذهب أصحاب أيب حنيفة ومجاعة ممن أنكر دليل اخلطاب إىل أنه لتأكيد اإلثبات وال داللة له احلصر حمتمل للتأ
  على احلصر وهو املختار 

قد ترد وال حصر كقوله إمنا الربا يف النسيئة وهو غري منحصر يف النسيئة النعقاد اإلمجاع } إمنا { وذلك ألن كلمة 
  سوى ابن عباس مث رجع عنه  على حترمي ربا الفضل فإنه مل خيالف فيه
وعند ذلك فيجب اعتقاد )  ١١٠الكهف )  ١٨( } إمنا أنا بشر مثلكم { وقد ترد واملراد هبا احلصر كقوله تعاىل 

  كوهنا حقيقة يف القدر املشترك بني الصورتني وهو 

لو كانت ) إمنا ( كلمة  تأكيد إثبات اخلرب للمبتدإ نفيا للتجوز واالشتراك عن اللفظ لكونه على خالف األصل وألن
  للحصر لكان ورودها يف غري احلصر على خالف األصل 

فإن قيل ولو مل تكن للحصر لكان فهم احلصر يف صورة احلصر من غري دليل وهو خالف األصل قلنا إمنا يكون فهم 
  وليس كذلك ) إمنا ( ذلك من غري دليل أن لو كان دليل احلصر منحصرا يف كلمة 

  ة اختلفوا يف قوله صلى اهللا عليه و سلم األعمال بالنيات املسألة السابع
ويف قول القائل العامل زيد وصديقي زيد هل يدل على حصر األعمال فيما كان منويا وعلى حصر العامل والصديق يف 

  زيد 
سي ومجاعة فذهبت احلنيفة والقاضي أبو بكر ومجاعة من املتكلمني إىل أنه ال يدل على احلصر وذهب الغزايل واهلرا

  من الفقهاء إىل أنه يدل على احلصر 
  واملختار أنه ال يدل ملا سبق يف املسائل املتقدمة 

فإن قيل لو مل يكن ذلك داال على حصر األعمال يف املنوي والعامل والصديق يف زيد لكان املبتدأ أعم من خربه وكان 
  ذلك كذبا كما لو قال احليوان إنسان واإلنسان زيد 

يف األعمال للعموم فإهنا تنزل منزلة قوله كل عمل منوى وهو ) األلف والالم ( يلزم الكذب أن لو كانت  قلنا إمنا
كاذب كما يف قوله كل حيوان إنسان وليس كذلك بل هي ظاهرة يف البعض فكأنه قال بعض األعمال بالنيات 

  وذلك صادق غري كاذب 

زيد ليس عاما يف كل صديق بل كأنه قال بعض أصدقائي  وكذلك احلكم يف قوله العامل زيد وكذلك قوله صديقي
إذا دخلت على اسم اجلنس تكون عامة وكان املتكلم مريدا للتعميم فإنه ) األلف والالم ( زيد حىت إنه لو ثبت أن 

  يكون كاذبا بتقدير ظهور عامل آخر وصديق آخر له وكان قوله داال على احلصر ال حمالة 
ل باحلصر إنه لو كان قوله العامل زيد وصديقي زيد يدل على حصر العامل والصديق يف زيد ورمبا قيل يف إبطال القو

لكان إذا قال العامل زيد وعمرو وصديقي زيد وعمرو متناقضا وليس كذلك باتفاق أهل اللغة وليس حبق فإن 
  للخصم أن يقول إمنا يكون ذلك مناقضا بشرط أن يتجرد قوله األول عما يغريه 

طف عليه قوله وعمرو صار الكل كاجلملة الواحدة وكان قوله العامل زيد مع اإلنفراد مغايرا يف داللته وأما إذ ع



لقوله العامل زيد وعمرو وهذا كما لو قال له علي عشرة مث بعد حني قال إال مخسة فإنه ال يقبل ملا فيه من مناقضة 
مقبوال لعدم تناقضه ولوال اختالف الداللة ملا لفظه األول ولو قال له علي عشرة إال مخسة على االتصال كان 

  اختلف احلال بل كان الواجب أن ال يقبل استثناؤه يف الصورتني أو يقبل فيهما وهو حمال 

  املسألة الثامنة اختلفوا يف قوله ال عامل يف البلد إال زيد

إثبات كون زيد عاملا وذهب فالذي عليه اجلمهور وأكثر منكرين املفهوم أنه يدل على نفي كل عامل سوى زيد و
  بعض منكرين املفهوم إىل أن ذلك ال يدل على كون زيد عاملا بل هو نطق باملستثىن منه وسكوت عن املستثىن 

ومعىن خروج املستثىن عن املستثىن منه أنه مل يدخل يف عموم املستثىن منه وأنه مل يتعرض فيه لكون زيد عاملا ال نفيا 
  وال إثباتا 

  هو املذهب اجلمهوري ودليله ما بيناه فيما تقدم من أن واحلق إمنا 

االستثناء من النفي إثبات وأن قول القائل ال إله إال اهللا ناف لأللوهية عن غري اهللا تعاىل ومثبت لصفة األلوهية هللا 
ليه ونقله تعاىل وقررناه أحسن تقرير وحققنا وجه االنفصال عن كل ما ورد عليه من اإلشكاالت فعليك بااللتفات إ

  إىل ها هنا 

  املسألة التاسعة اتفق القائلون باملفهوم على أن كل خطاب خصص حمل النطق

  بالذكر خلروجه خمرج األعم باألغلب ال مفهوم له 
{ وقوله )  ٢٣النساء )  ٤( } وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن { وذلك كقوله تعاىل 

وقوله صلى اهللا عليه و )  ٣٥النساء )  ٤( } فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها  وإن خفتم شقاق بينهما
سلم أميا امرأة نكحت نفسها بغري أذن وليها فنكاحها باطل وقوله صلى اهللا عليه و سلم فليستنج بثالثة أحجار فإن 

ب أن الربيبة إمنا تكون يف احلجر وإن ختصيصه بالذكر حملل النطق يف مجيع هذه الصور إمنا كان ألنه الغالب إذ الغال
اخللع ال يكون إال مع الشقاق وإن املرأة ال تزوج نفسها إال عند عدم إذن الويل هلا وإبائه من تزوجيها وإن 

االستنجاء ال يكون إال باحلجارة وكذلك احلكم يف كل ما ظهر سبب ختصيصه بالذكر كسؤال سائل أو حدوث 
  كره من أسباب التخصيص حادثة أو غري ذلك مما سبق ذ

وعلى هذا فلو مل يظهر سبب يوجب ختصيص حمل النطق بالذكر دون حمل السكوت بل كانت احلاجة إليهما وإىل 
  ذكرمها مع العلم هبما مستوية ومل يكن احلكم يف حمل السكوت أوىل بالثبوت 

ل السكوت فهل جيب القول بنفي وباجلملة لو مل يظهر سبب من األسباب املوجبة للتخصيص سوى نفي احلكم يف حم
احلكم يف حمل السكوت حتقيقا لفائدة التخصيص أو ال جيب إن قلنا إنه ال جيب كان التخصيص بالذكر عبثا خليا 

  عن الفائدة وذلك مما ينزه عنه منصب آحاد البلغاء فضال عن كالم اهللا تعاىل ورسوله 
  م يف هذه الصورة وإن قلنا بوجوب نفي احلكم لزم القول بداللة املفهو

والوجه يف حله أن يقال إذا مل يظهر السبب املخصص فال خيلو إما أن يكون مع عدم ظهوره حمتمل الوجود والعدم 
على السواء أو أن عدمه أظهر من وجوده فإن كان األول فليس القول بالنفي أوىل من القول باإلثبات وعلى هذا 



ذلك نفي احلكم يف حمل السكوت أن لو كان نفي احلكم فيه من مجلة  فال مفهوم وإن كان الثاين فإمنا يلزم من
  الفوائد املوجبة لتخصيص حمل النطق بالذكر وليس كذلك 

وذلك ألن نفي احلكم يف حمل السكوت عند القائلني مبفهوم املخالفة إمنا هو فرع داللة اللفظ يف حمل النطق عليه 
احلكم يف حمل السكوت متوقفة عليه بوجه من الوجوه كان دورا  فلو كانت داللة اللفظ يف حمل النطق عل نفي

  ممتنعا 
  وإىل ها هنا مت الكالم يف أصناف داللة غري املنظوم 

  هذا ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع 
 النسخ ويشتمل على وأما ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غريمها من األدلة فهو النظر يف

  مقدمة ومسائل 
  أما املقدمة فتشتمل على أربعة فصول 

الفصل األول يف تعريف النسخ والناسخ واملنسوخ أما النسخ فهو يف اللغة قد يطلق مبعىن اإلزالة ومنه يقال نسخت 
  الشمس الظل أي أزالته ونسخت الريح أثر املشي أي أزالته 

  نه تناسخ القرون واألزمنة ونسخ الشيب الشباب إذا أزاله وم
  واإلزالة هي 

  اإلعدام وهلذا يقال زال عنه املرض واألمل وزالت النعمة عن فالن ويراد به االنعدام يف هذه األشياء كلها 
  وقد يطلق مبعىن نقل الشيء وحتويله من حالة إىل حالة مع بقائه يف نفسه 

خللية من النحل والعسل إىل أخرى ومنه تناسخ املواريث قال السجستاين من أهل اللغة والنسخ أن حتول ما يف ا
  بانتقاهلا من قوم إىل قوم وتناسخ األنفس بانتقاهلا من بدن إىل غريه عند القائلني بذلك 

)  ٤٥( } إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون { ومنه نسخ الكتاب مبا فيه من مشاهبة النقل وإليه اإلشارة بقوله تعاىل 
املراد به نقل األعمال إىل الصحف أو من الصحف إىل غريها لكن اختلف األصوليون فذهب و)  ٢٩اجلاثية 

القاضي أبو بكر ومن تابعه كالغزايل وغريه إىل أن اسم النسخ مشترك بني هذين املعنيني وذهب أبو احلسني البصري 
إىل أنه حقيقة يف النقل والتحويل  وغريه إىل أنه حقيقة يف اإلزالة جماز يف النقل وذهب القفال من أصحاب الشافعي

وقد احتج أبو احلسني البصري بأن إطالق اسم النسخ على النقل يف قوهلم نسخت الكتاب جماز ألن ما يف الكتاب 
  مل ينقل حقيقة 

  وإذا كان اسم النسخ جماز يف النقل لزم أن يكون حقيقة يف اإلزالة ألنه غري مستعمل فيما سوامها 
  قة يف أحدمها تعني أن يكون حقيقة يف اآلخر وإذا بطل كونه حقي

وقد قرر ذلك بعضهم من وجه آخر فقال إطالق اسم النسخ مبىن اإلزالة واإلعدام واقع كما سبق واألصل يف 
  اإلطالق احلقيقة ويلزم أن ال يكون حقيقة يف النقل دفعا لالشتراك عن اللفظ 

سخ على الكتاب إما أن يكون حقيقة أو جتوزا فإن كان حقيقة ولقائل أن يقول على الوجه األول إن إطالق اسم الن
فهو املطلوب وبطل ما ذكروه وإن كان جمازا ضرورة أن ما يف الكتاب مل ينقل على احلقيقة فيمتنع أن يكون التجوز 

د على امتناع به مستعارا من اإلزالة فإنه غري مزال وال يشبه اإلزالة فال بد من استعارته من معىن آخر واإلمجاع منعق



  إطالق اسم النسخ حقيقة يف اإلزالة والنقل فإذا تعذرت استعارته من اإلزالة تعني أن يكون مستعارا من النقل 
ووجه استعارته منه أن حتصيل ما يف أحد الكتابني يف اآلخر جتري جمرى نقله وحتويله إليه فكان منه بسبب من 

  أسباب التجوز 
جب أن يكون اسم النسخ حقيقة يف النقل إذ اجملاز ال يتجوز به يف غريه بإمجاع أهل وإذا كان مستعارا من النقل و

  اللغة 
مث وإن كان ذلك جمازا يف نسخ الكتاب فما االعتذار عن اطالق اسم التناسخ يف املواريث مع كوهنا منتقلة حقيقة 

  وإطالق اسم النسخ على حتويل النحل والعسل من خلية إىل أخرى 
  ه يف تقرير التجوز يف نسخ الكتاب غري متصور ها هنا فإن ما ذكرو

  وأما الوجه الثاين فمقابل مبثله وهو أن يقال اسم النسخ قد أطلق مبعىن النقل على ما سبق 
واألصل يف اإلطالق احلقيقة ويلزم من كونه حقيقة فيه أن ال يكون حقيقة يف اإلزالة دفعا لالشتراك عن اللفظ 

 من اآلخر فإن قبل الترجيح لكونه حقيقة يف اإلزالة وذلك ألن اإلزالة مطلق إعدام والنقل وليس أحد األمرين أوىل
أخص من اإلزالة ألنه يستلزم إعدام الصفة وحدوث أخرى واإلعدام املستلزم حدوث شيء آخر أخص من اإلعدام 

  تجوز واالشتراك عن اللفظ الذي ال يستلزم ذلك وإذا كانت اإلزالة أعم فجعل النسخ حقيقة فيها أوىل نفيا لل
  قلنا ال نسلم أن اإلزالة أعم من النقل والتحويل وإن كان يستلزم 

إعدام صفة وجتدد أخرى فكل إزالة هكذا ألن اإلزالة على ما قيل هي اإلعدام واإلعدام يستلزم زوال الصفة وهي 
مها حتققت األخرى وإذا تساويا الوجود وجتدد أخرى وهي صفة العدم ومها صفتان متقابلتان مهما انتفت إحدا

  عموما وخصوصا فليس جعل اسم النسخ حقيقة يف أحدمها أوىل من اآلخر 
وإذا تعذر ترجيح أحد األمرين مع صحة اإلطالق فيهما كان القول باالشتراك أشبه اللهم إال أن يوجد يف حقيقة 

  النقل خصوص تبدل الصفة الوجودية بصفة وجودية فيكون النقل أخص 
  هذا كله فالنزاع يف هذا لفظي ال معنوي  ومع

وأما معناه يف اصطالح األصوليني فقد اختلف فيه فقال أبو احلسني البصري هو إزالة مثل احلكم الثابت بقول 
منقول عن اهللا تعاىل أو عن رسوله مع تراخيه عنه على وجه لواله لكان ثابتا وهو فاسد من وجهني األول هو أن 

ن تكون قبل وجود ذلك املثل أو بعد عدمه أو يف حالة وجوده األول حمال فإن ما مل يوجد ال يقال إزالة املثل إما أ
إنه أزيل والثاين أيضا حمال فإن إزالة ما عدم بعد وجوده ممتنع والثالث أيضا حمال ألن اإلزالة هي اإلعدام وإعدام 

  الشيء حال وجوده حمال 
إزالة مثل ما كان ثابتا من األحكام العقلية قبل ورود الشرع خبطاب الشارع  الوجه الثاين أنه غري مانع إذ يدخل فيه

  املتراخي على وجه لوال خطاب الشارع 

  املغري لكان ذلك احلكم مستمرا وليس بنسخ يف مصطلح املتشرعني إمجاعا 
عد استقرار مبرض أو ومنهم من قال هو إزالة احلكم بعد استقراره ويبطل بالوجهني السابقني ومبا لو زال احلكم ب

  جنون أو موت فإنه داخل فيما قيل وليس بنسخ إمجاعا 
ومنهم من قال هو نقل احلكم إىل خالفه ويبطل مبا بطل به احلد الذي قبله ومبا لو نقل احلكم إىل خالفه بالغاية كما 

ل الغاية قد قلب إىل خالفه فيما فإن احلكم فيما قب)  ١٨٧البقرة )  ٢( } مث أمتوا الصيام إىل الليل { يف قوله تعاىل 



  بعد الغاية وليس بنسخ وبه يبطل قول من قال يف حده إنه بيان مدة احلكم 
وقال القاضي أبو بكر إنه اخلطاب الدال على ارتفاع احلكم الثابت باخلطاب املتقدم على وجه لواله لكان ثابتا مع 

تعميم كل خطاب كان من باب املنظوم أو غريه واالحتراز  تراخيه عنه وهو اختيار الغزايل أيضا وقصد بالقيد األول
عن املوت واملرض واجلنون ومجيع األعذار الدالة على ارتفاع األحكام الزائلة هبا مع تراخيها ولوالها لكانت 
م األحكام الزائلة هبا مستمرة وبالقيد الثاين وهو اخلطاب املتقدم االحتراز عن اخلطاب الدال على ارتفاع األحكا

العقلية قبل ورود الشرع وبالقيد الثالث وهو على وجه لواله لكان مستمرا اإلحتراز عما إذا ورد اخلطاب حبكم 
موقت مث ورد اخلطاب عند تصرم ذلك الوقت حبكم مناقض لألول كما لو ورد قوله عند غروب الشمس كلوا بعد 

ال يكون نسخا حلكم اخلطاب األول حيث إنا لو قدرنا  فإنه)  ١٨٧البقرة )  ٢( } مث أمتوا الصيام إىل الليل { قوله 
عدم اخلطاب الثاين مل يكن حكم اخلطاب األول مستمرا بل منتهيا بالغروب وبالقيد الرابع االحتراز عن اخلطاب 

  املتصل كاالستثناء والتقييد بالشرط والغاية فإن يكون بيانا ال نسخا 

ب الدال على ارتفاع احلكم الثابت هو الناسخ والنسخ هو نفس ويرد عليه إشكاالت اإلشكال األول أن اخلطا
  االرتفاع فال يكون الناسخ هو النسخ 

الثاين وهو ما أورده أبو احلسني البصري أنه قال إنه ليس جبامع وال مانع أما أنه ليس جبامع فألنه خيرج منه النسخ 
  رسول وليس فيه ارتفاع حكم ثبت باخلطاب بفعل الرسول مع أنه ليس خبطاب وخيرج منه نسخ ما ثبت بفعل ال

وأما أنه ليس مبانع فألنه لو اختلفت األمة يف الواقعة على قولني وأمجعوا خبطاهبم على تسويغ األخذ بكل واحد من 
القولني للمقلد مث أمجعوا بأقواهلم على أخذ القولني فإن حكم خطاب اإلمجاع الثاين دل على ارتفاع حكم خطاب 

  ول وليس بنسخ إذ اإلمجاع ال ينسخ به اإلمجاع األ
  الثالث هو أن حتديد النسخ بارتفاع احلكم الثاين حتديد له مبا ليس مبتصور لوجوه يأيت ذكرها يف مسألة إثبات النسخ 

فإن ذكر ) على وجه لواله لكان مستمرا ثابتا ( وقوله ) متراخ عنه ( الرابع أن فيه زيادة ال حاجة إليها وهي قوله 
اخي إمنا وقع احترازا عن اخلطاب املتصل كاالستثناء والتقييد بالشرط والغاية ويف احلد ما يدرأ النقض بذلك التر

وهو ارتفاع احلكم واخلطاب املتصل باخلطاب األول يف هذه الصور ليس رافعا حلكم اخلطاب املتقدم يف الذكر بل 
ما خرج عن الشرط والغاية وبالتقييد بالرفع يدرأ النقض هو مبني أن اخلطاب املتقدم مل يرد احلكم فيما استثىن وفي

باخلطاب الوارد مبا خيالف حكم اخلطاب املتقدم إذا كان حكمه موقتا من حيث إن اخلطاب الثاين ال يدل على 
  ارتفاع حكم اخلطاب األول النتهائه بانتهاء وقته 

ل النسخ نفس الرفع املستلزم لالرتفاع والرفع واجلواب عن اإلشكال األول ال نسلم أن النسخ هو ارتفاع احلكم ب
  هو اخلطاب الدال على االرتفاع وذلك ألن النسخ يستدعى ناسخا ومنسوخا والناسخ هو الرافع أي 

الفاعل واملنسوخ هو املرفوع أي املفعول والرافع واملرفوع أي الفاعل واملفعول يستدعي رفعا وارتفاعا أي فعال 
   تعاىل على احلقيقة وانفعاال والرافع هو اهللا

وإن مسي اخلطاب ناسخا فإمنا هو بطريق التجوز كما يأيت حتقيقه واملرفوع هو احلكم والرفع الذي هو الفعل صفة 
  الرافع وذلك هو اخلطاب واالرتفاع الذي هو نفس االنفعال صفة املرفوع املفعول 

قد والفسخ صفة العاقد وهو قوله فسخت وذلك على حنو فسخ العقد فإن الفاسخ هو العاقد واملفسوخ هو الع
  واالنفساخ صفة العقد وهو احنالله بعد انربامه 



وأما النسخ بفعل الرسول فال نسلم أن فعل الرسول ناسخ حقيقة إذ ليس للرسول والية إثبات األحكام الشرعية 
رفعه ففعله إن كان وال بد فإمنا ورفعها من تلقاء نفسه وإمنا هو رسول ومبلغ عن اهللا تعاىل ما يشرعه من األحكام وي

  هو دليل على اخلطاب الدال على ارتفاع احلكم ال أن نفس الفعل هو الدال على االرتفاع 
وأما اإلشكال باإلمجاع ففيه جوابان األول أنه مهما اجتمعت األمة على تسويغ اخلالف يف حكم مسألة معينة وكان 

  ناقضة ما أمجعوا عليه أوال ليصح ما قيل إمجاعهم قاطعا فال نسلم تصور إمجاعهم على م
الثاين أنه وإن صح ذلك فال نسلم أن احلكم نفيا وإثباتا مستند إىل قول أهل اإلمجاع وإمنا هو مستند إىل الدليل 

  السمعي املوجب إلمجاعهم على ذلك احلكم 
  خ وعلى هذا فيكون إمجاعهم دليال على وجود اخلطاب الذي هو النسخ ال أن خطاهبم نس

  وما وعدوا به يف الوجه الثالث فسيأيت اجلواب عنه أيضا 
وأما ما ذكروه من الزيادات فهي غري خملة بصحة احلد وفائدهتا امليز بني النسخ والصور املذكورة مبالغة يف حتصيل 

  الفائدة 

ت من حكم خطاب ومع ذلك فاملختار يف حتديده أن يقال النسخ عبارة عن خطاب الشارع املانع من استمرار ما ثب
  شرعي سابق 

ملا سبق ) لواله لكان مستمرا ثابتا ( وال خيفى ما فيه من االحتراز من غري حاجة إىل التقييد بالتراخي وال بقولنا 
  تقريره 

البقرة )  ٢( } ما ننسخ من آية { وأما الناسخ فإنه قد يطلق على اهللا تعاىل فيقال نسخ فهو ناسخ ومنه قوله تعاىل 
وقد يطلق على اآلية أهنا ناسخة فيقال )  ٥٢احلج )  ٢٢( } فينسخ اهللا ما يلقى الشيطان { وله تعاىل وق)  ١٠٦

  آية السيف نسخت كذا فهي ناسخة 
  وكذلك على كل طريق يعرف به نسخ احلكم من خرب الرسول وفعله وتقريره وإمجاع األمة 

هو ناسخ وعلى املعتقد لنسخ احلكم فيقال وعلى احلكم فيقال وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء ف
  فالن ينسخ القرآن بالسنة أي يعتقد ذلك فهو ناسخ 

غري أن اإلمجاع منعقد على أن إطالق اسم الناسخ على احلكم وعلى املعتقد للنسخ جماز وإمنا اخلالف بيننا وبني 
م فعندهم الناسخ يف احلقيقة هو الطريق حىت املعتزلة يف أنه حقيقة يف اهللا تعاىل أو يف الطريق املعرف الرتفاع احلك

قالوا يف حده إن الناسخ هو قول صادر عن اهللا تعاىل أو عن رسوله أو فعل منقول عن رسوله يفيد إزالة مثل احلكم 
  الثابت بنص صادر عن اهللا تعاىل أو بنص أو فعل منقول عن رسوله مع تراخيه عنه على وجه لواله لكان ثابتا 

  تقدنا أن الناسخ يف احلقيقة إمنا هو اهللا تعاىل وإن وأما حنن فمع

  خطابه الدال على ارتفاع احلكم هو النسخ وإن مسي ناسخا فمجاز 
  وحاصل النزاع يف ذلك آيل إىل اللفظ 

وأما املنسوخ فهو احلكم املرتفع كاملرتفع من وجوب تقدمي الصدقة بني يدي مناجاة النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ية للوالدين واألقربني وحكم التربص حوال كامال عن املتوىف عنها زوجها إىل غري ذلك وحكم الوص



الفصل الثاين يف الفرق بني النسخ والبداء واعلم أن البداء عبارة عن الظهور بعد اخلفاء ومنه يقال بدا لنا سور 
وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا { بقوله تعاىل  املدينة بعد خفائه وبدا لنا األمر الفالين أي ظهر بعد خفائه وإليه اإلشارة

وبدا هلم سيئات ما { )  ٢٨األنعام )  ٦( } بل بدا هلم ما كانوا خيفون من قبل { )  ٤٧الزمر )  ٣٩( } حيتسبون 
وحيث كان فإن النسخ يتضمن األمر مبا هنى عنه والنهي عما أمر به على حده وظن )  ٣٣اجلاثية )  ٤٥( } عملوا 
عل ال خيرج عن كونه مستلزما ملصلحة أو مفسدة فإن كان مستلزما ملصحلة فاألمر به بعد النهي عنه على أن الف

  احلد الذي هنى عنه إمنا يكون لظهور ما كان قد خفي من املصلحة 
وإن كان مستلزما ملفسدة فالنهي عنه بعد األمر به على احلد الذي أمر به إمنا يكون لظهور ما كان قد خفي من 

  ملفسدة وذلك عني البداء ا

وملا خفي الفرق بني البدآء والنسخ على اليهود والرافضة منعت اليهود من النسخ يف حق اهللا تعاىل وجوزت 
الروافض البداء عليه العتقادهم جواز النسخ على اهللا تعاىل مع تعذر الفرق عليهم بني النسخ والبدآء واعتضدوا يف 

  عنه أنه قال لوال البدا حلدثتكم مبا هو كائن إىل يوم القيامة  ذلك مبا نقلوه عن علي رضي اهللا
  ونقلوا عن جعفر الصادق رضي اهللا عنه أنه قال ما بدا هللا تعاىل يف شيء كما بدا له يف إمساعيل أي يف أمره بذحبه 

  ونقلوا عن موسى بن جعفر أنه قال البدآء ديننا ودين آبائنا يف اجلاهلية 
ويف ذلك قال شاعرهم ولوال البدا )  ٣٩الرعد )  ١٣( } ميحو اهللا ما يشاء ويثبت { تعاىل ومتسكوا أيضا بقوله 

مسيته غري هائب وذكر البدا نعت ملن يتقلب ولوال البدا ما كان فيه تصرف وكان كنار دهره يتلهب وكان كضوء 
لزم الروافض على ذلك وصف بطبيعة وباهللا عن ذكر الطبائع يرغب فلزم اليهود على ذلك إنكار تبدل الشرائع و

الباري تعاىل باجلهل مع النصوص القطعية واألدلة العقلية الدالة على استحالة ذلك يف حقه وانه ال خيفى عليه شيء 
  يف األرض وال يف السماء 

عامل الغيب { وقوله تعاىل )  ٣احلديد )  ٥٧( } وهو بكل شيء عليم { أما النصوص الكتابية فكقوله تعاىل 
وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال { وقوله )  ٩الرعد )  ١٣( } ادة والشه

ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف { وقوله )  ٥٩األنعام )  ٦( } يابس إال يف كتاب مبني 
  } كتاب من قبل أن نربأها 

  إىل غري ذلك من اآليات 
لية فما استقصيناه يف كتبنا الكالمية وما نقلوه عن علي وعن أهل بيته فمن األحاديث اليت انتحلها وأما األدلة العق

الكذاب الثقفي على أهل البيت فإنه كان يدعي العصمة لنفسه وخيرب بأشياء فإذا ظهر كذبه فيها قال إن اهللا وعدين 
  رويج أكاذيبه بذلك غري أنه بدا له منه وأسند ذلك إىل أهل البيت مبالغة يف ت

إن احلسنات { وأما اآلية فاملراد هبا إمنا هو حمو املنسوخ وإثبات الناسخ وحمو السيئات باحلسنات كما قال تعاىل 
ومن يرتدد منكم عن دينه { وحمو احلسنات بالردة على ما قال تعاىل )  ١١٤هود )  ١١( } يذهنب السيئات 

أو حمو املباحات وإثبات الطاعات على ما قاله )  ٢١٧البقرة  ) ٢( } فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم 
  أهل التفسري أو حمو ما يشاء من اآلجال أو األرزاق وإثبات غريها 

  وجيب احلمل على ذلك مجعا بينه وبني األدلة القاطعة الدالة على امتناع اجلهل يف حق اهللا تعاىل 
داء فنقول إذا عرف معىن البدآء وأنه مستلزم للعلم بعد وكشف الغطاء عن ذلك يتحقق بالفرق بني النسخ والب



اجلهل والظهور بعد اخلفاء وأن ذلك مستحيل يف حق اهللا تعاىل على ما بيناه يف كتبنا الكالمية فالنسخ ليس كذلك 
نسخه فإنه ال يبعد أن يعلم اهللا تعاىل يف األزل استلزام األمر بفعل من األفعال للمصلحة يف وقت معني واستلزام 

للمصلحة يف وقت آخر فإذا نسخه يف الوقت الذي علم نسخه فيه فال يلزم من ذلك أن يكون قد ظهر له ما كان 
خفيا عنه وال أن يكون قد أمر مبا فيه مفسدة وال هنى عما فيه مصلحة وذلك كإباحته األكل يف الليل من رمضان 

  وحترميه يف هناره 

تعاىل قد علم استمرار أمره بالفعل املعني أبدا أو إىل وقت معني وعلم أنه ال فإن قيل ال خيلو إما أن يكون الباري 
يكون مأمورا بعد ذلك الوقت فإن كان األول استحال نسخه ملا فيه من انقالب علمه جهال وإن كان الثاين فاحلكم 

إذا كان منتهيا بنفسه يكون منتهيا بنفسه يف ذلك الوقت فال يتصور بقاؤه بعده وإال النقلب علم الباري جهال و
فالنسخ ال يكون مؤثرا فيه ال يف حالة علم اهللا تعاىل أنه يكون الفعل مأمورا فيها وال يف حالة علم اهللا أنه ال يكون 

  مأمورا فيها ملا فيه من انقالب علمه إىل اجلهل وإذا مل يكن الناسخ مؤثرا فيه فال يتصور نسخه 
مر بالفعل ينتهي بالناسخ يف الوقت الذي علم أن النسخ يقع فيه ال أنه علم قلنا األمر مطلق والباري علم أن األ

  انتهاءه إىل ذلك الوقت مطلقا بل علم انتهاءه بالنسخ فلو مل يكن منتهيا بالنسخ النقلب علمه جهال 
  وعلى هذا فال يلزم من انتهاء األمر يف ذلك الوقت بالنسخ أن ال يكون األمر منسوخا 

 الفرق بني التخصيص والنسخ نقول إن التخصيص والنسخ وإن اشتركا من جهة أن كل واحد الفصل الثالث يف
منهما قد يوجب ختصيص احلكم ببعض ما تناوله اللفظ لغة غري أهنما يفترقان من عشرة أوجه األول أن التخصيص 

أن ما خرج مل يرد التكليف به  يبني أن ما خرج عن العموم مل يكن املتكلم قد أراد بلفظه الداللة عليه والنسخ يبني
  وإن كان قد أراد بلفظه الداللة عليه 

  الثاين أن التخصيص ال يرد على األمر مبأمور واحد والنسخ قد يرد على األمر مبأمور واحد 
الثالث أن النسخ ال يكون يف نفس األمر إال خبطاب من الشارع خبالف التخصيص فإنه جيوز بالقياس وبغريه من 

  لعقلية والسمعية األدلة ا
الرابع أن الناسخ ال بد وأن يكون متراخيا عن املنسوخ خبالف املخصص فإنه جيوز أن يكون متقدما على املخصص 

  ومتأخرا عنه كما سبق حتقيقه 
اخلامس أن التخصيص ال خيرج العام عن االحتجاج به مطلقا يف مستقبل الزمان فإنه يبقى معموال به فيما عدا 

  خبالف  صورة التخصيص

النسخ فإنه قد خيرج الدليل املنسوخ حكمه عن العمل به يف مستقبل الزمان بالكلية وذلك عندما إذا ورد النسخ 
  على األمر مبأمور واحد 

  السادس أنه جيوز التخصيص بالقياس وال جيوز به النسخ 
  السابع أن النسخ رفع احلكم بعد أن ثبت خبالف التخصيص 

  ريعة بشريعة وال جيوز ختصيص شريعة بأخرى الثامن أنه جيوز نسخ ش
  التاسع أن العام جيوز نسخ حكمه حىت ال يبقى منه شيء خبالف التخصيص 

العاشر وهو ما ذكره بعض املعتزلة أن التخصيص أعم من النسخ وأن كل نسخ ختصيص وليس كل ختصيص نسخا 



ختصيص احلكم ببعض األشخاص وبعض  إذ النسخ ال يكون إال بتخصيص احلكم ببعض األزمان والتخصيص يعم
األحوال وبعض األزمان وفيه نظر وذلك أنه إن ثبت أن ما ذكر من صفات التخصيص الفارقة بينه وبني النسخ 
داخلة يف مفهوم التخصيص أو مالزمة خارجة فال وجود هلا يف النسخ فال يكون التخصيص أعم من النسخ ألن 

يع صفاته الالزمة لذاته على األخص وذلك مما ال يصدق على النسخ فال األعم ال بد وأن يصدق احلكم به مع مج
  يكون النسخ ختصيصا 

وإال فلقائل أن يقول ما ذكر من الصفات الفارقة بني التخصيص والنسخ إمنا هي فروق بني أنواع التخصيص 
وهو قادح ال غبار وليست من لوازم مفهوم التخصيص بل التخصيص أعم من النسخ ومن مجيع الصور املذكورة 

عليه اللهم إال أن يرجع إىل االصطالح وإطالق اسم التخصيص على بعض هذه األنواع والنسخ على البعض اآلخر 
  فحاصل النزاع يرجع إىل اإلطالق اللفظي وال منازعة فيه بعد فهم عوز املعىن 

   الفصل الرابع يف شروط النسخ الشرعي وهي منقسمة إىل متفق عليه وخمتلف فيه
أما املتفق عليه فأن يكون احلكم املنسوخ شرعيا وأن يكون الدليل الدال على ارتفاع احلكم شرعيا متراخيا عن 

  اخلطاب املنسوخ حكمه وأن ال يكون اخلطاب املرفوع حكمه مقيدا بوقت معني 
التمكن من وأما الشروط املختلف فيها فأن يكون قد ورد اخلطاب الدال على ارتفاع احلكم بعد دخول وقت 

االمتثال وأن يكون اخلطاب املنسوخ حكمه مما ال يدخله االستثناء والتخصيص وأن يكون نسخ القرآن بالقرآن 
والسنة بالسنة وأن يكون الناسخ واملنسوخ نصني قاطعني وأن يكون الناسخ مقابال للمنسوخ مقابلة األمر بالنهي 

  واملضيق باملوسع وأن يكون النسخ ببدل 
له خمتلف فيه واحلق أن هذه األمور غري معتربة كما يأيت وإذ أتينا على ما أردناه من املقدمة فال بد من فإن ذلك ك

  العود إىل املسائل املتشعبة عن النسخ وهي عشرون مسألة 

  املسألة األوىل يف إثبات النسخ على منكريه

لف يف ذلك من املسلمني سوى أيب مسلم وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقال وعلى وقوعه شرعا ومل خيا
األصفهاين فإنه منع من ذلك شرعا وجوزه عقال ومن أرباب الشرائع سوى اليهود فإهنم انقسموا ثالث فرق 

فذهبت الشمعنية إىل امتناعه عقال وذهبته العنانية منهم إىل امتناعه مسعا ال عقال وذهبت العيسوية إىل جوازه عقال 
  ا بنبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم لكن إىل العرب خاصة ال إىل األمم كافة ووقوعه مسعا واعترفو

  والدليل على اجلواز العقلي العقل والسمع 
أما العقل فهو أن املخالف ال خيلو إما أن يكون ممن يوافق على أن اهللا تعاىل له أن يفعل ما يشاء كما يشاء من غري 

ترب احلكمة والغرض يف أفعاله تعاىل فإن كان األول فال ميتنع عليه تعاىل نظر إىل حكمة وغرض وإما أن يكون ممن يع
أن يأمر بالفعل يف وقت وينهى عنه يف وقت كما أمر بالصيام يف هنار رمضان وهنى عنه يف يوم العيد وإن كان الثاين 

ل يف وقت معني للمصلحة فمع بطالنه على ما عرفناه يف كتب الكالم فال ميتنع أن يعلم اهللا استلزام األمر بالفع
واستلزام النهي عنه للمصلحة يف وقت آخر فإن املصاحل مما خيتلف باختالف األشخاص واألحوال حىت إن مصلحة 

بعض األشخاص يف الغىن أو الصحة أو التكليف ومصلحة اآلخر يف نقيضه فكذلك جاز أن ختتلف املصلحة 



 املداراة واملساهلة ومصلحة أهل زمان آخر يف الشدة باختالف األزمان حىت أن مصلحة بعض أهل األزمان يف
  والغلظة عليهم إىل غري ذلك من األحوال 

وإذا عرف جواز اختالف املصلحة باختالف األزمان فال ميتنع أن يأمر اهللا تعاىل املكلف بالفعل يف زمان لعلمه 
ب باملريض حيث يأمره باستعمال دواء مبصلحته فيه وينهاه عنه يف زمن آخر لعلمه مبصلحته فيه كما يفعل الطبي

خاص يف بعض األزمنة وينهاه عنه يف زمن آخر بسبب اختالف مصلحته عند اختالف مزاجه وكما يفعل الوالد 
  بولده من التأديب له وضربه يف زمان واللني له والرفق به يف زمان آخر على حسب ما يتراءى له من املصلحة 

ة غري عبادة الزمن اآلخر كأوقات الصلوات واحلج والصيام ولوال اختالف وهلذا خص الشارع كل زمان بعباد
  املصاحل باختالف األزمنة ملا كان كذلك 

  ومع جواز اختالف املصاحل باختالف األزمنة ال يكون النسخ ممتنعا 
  هذا ما يدل على اجلواز العقلي من جهة العقل 

أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها أمل تعلم أن اهللا على كل شيء ما ننسخ من آية { وأما من جهة السمع فقوله تعاىل 
  فهذه اآلية تدل على جواز النسخ على اهللا تعاىل شرعا )  ١٠٦البقرة )  ٢( } قدير 

  أما بالنسبة إىل من خالف يف ذلك من املسلمني فظاهر ملوافقته على أن اآلية من كالم اهللا تعاىل وأن كالمه صدق 
ىل اليهود فألنه إذا ثبت أن حممدا رسول اهللا مبا أثبتناه من األدلة القاطعة يف علم الكالم وأنه صادق وأما بالنسبة إ

فيما يدعيه من الوحي إليه من اهللا تعاىل فقد ادعى كون هذه اآلية من كالم اهللا فكان صادقا يف ذلك وكانت اآلية 
  حجة على جواز النسخ 

ع إما بالنسبة إىل من خالف من املسلمني يف ذلك فهو أن الصحابة والسلف وأما ما يدل على وقوع النسخ يف الشر
  أمجعوا على أن شريعة حممد صلى اهللا عليه و سلم ناسخة جلميع الشرائع السالفة وأمجعوا 

على نسخ وجوب التوجه إىل بيت املقدس باستقبال الكعبة وعلى نسخ الوصية للوالدين واألقربني بآية املواريث 
م عاشوراء بصوم رمضان ونسخ وجوب تقدمي الصدقة بني يدي مناجاة النيب صلى اهللا عليه و سلم ونسخ صو

إن { ووجوب التربص حوال كامال عن املتوىف عنها زوجها ووجوب ثبات الواحد للعشرة املستفاد من قوله تعاىل 
)  ٦٦األنفال )  ٨( } نكم اآلن خفف اهللا ع{ اآلية بقوله )  ٦٥األنفال )  ٨( } يكن منكم عشرون صابرون 

  اآلية إىل غري ذلك من األحكام املتعددة 
وأما بالنسبة إىل منكر ذلك من اليهود فيدل عليه أنه ورد يف التورية أن اهللا تعاىل أمر آدم أن يزوج بناته من بنيه 

علت لك كل دابة وقد حرم ذلك يف شريعة من بعده وأيضا فإن اهللا تعاىل قال لنوح عند خروجه من الفلك إين ج
مأكال لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خال الدم فال تأكلوه وقد حرم كثريا من الدواب على 

  من بعده من أرباب الشرائع وهو عني النسخ 
فإن قيل حيتمل أن أمر آدم واإلباحة لنوح وذريته كان مقيدا بظهور شريعة من بعده فتحرمي ذلك على من بعده ال 

  نسخا النتهاء مدة احلكم األول لكونه كان مقيدا بظهور شريعة من بعده  يكون
  قلنا األمر آلدم واإلباحة لنوح كان مطلقا 

  واألصل عدم التقييد 
  وإن قيل إنه كان ذلك مقيدا يف علم اهللا تعاىل بظهور شريعة أخرى 



 بأنه سينسخه ويعلم وقت نسخه فتقييده يف قلنا فهذا هو عني النسخ فإن اهللا تعاىل إذا أمر بالفعل مطلقا فهو عامل
  علمه ال خيرجه عن حقيقة النسخ 

  وقد احتج عليهم بإلزامات أخر منها أن العمل كان مباحا يف يوم السبت مث حرم على موسى وقومه 

ني ومنها أن اخلتان كان يف شرع إبراهيم جائزا بعد الكرب وقد أوجبه موسى يوم والدة الطفل ومنها أن اجلمع ب
  األختني كان مباحا يف شريعة يعقوب وقد حرم ذلك يف شريعة من بعده 

ولقائل أن يقول العمل يف يوم السبت وكذلك اخلتان يف حالة الكرب وكذلك اجلمع بني األختني كان مباحا حبكم 
  األصل ورفع ما كان ثابتا حبكم األصل العقلي ال يكون نسخا كما علم فيما تقدم 

لنسخ جائزا عقال مل خيل نسخ ما أمر به إما أن يكون حلكمة ظهرت مل تكن ظاهرة حالة األمر أو فإن قيل لو كان ا
ال يكون كذلك فإن مل يكن حلكمة ظهرت له كان عابثا والعبث على احلكيم حمال وإن كان األول فقد بدا له ما مل 

  يكن والبدآء على اهللا تعاىل حمال 
عية لكون التكليف هبا مصلحة يف وقت ومفسدة يف وقت جلاز نسخ ما وأيضا فإنه لو جاز نسخ األحكام الشر

  وجب من االعتقادات يف التوحيد وما جيوز على اهللا تعاىل وما ال جيوز وهو حمال 
وأيضا فإن اخلطاب املنسوخ حكمه إما أن يكون موقتا بوقت أو هو دال على التأبيد فإن كان األول فهو غري قابل 

هاء ذلك الوقت وإن كان الثاين فهو حمال من أربعة أوجه األول إنه من ذلك اعتقاد املكلف دوام للنسخ النتهائه بانت
  احلكم وتأييده وهو جهل قبيح وما لزم منه القبيح فهو قبيح 

 الثاين أنه يلزم منه أن ال يبقى لنا طريق إىل معرفة التأبيد بتقدير إرادة التأبيد وذلك مما يوجب إعجاز الرب تعاىل عن
  إعالمنا بالتأبيد وهو حمال 

الثالث أنه لو جاز النسخ مع أن اللفظ للتأبيد ملا بقي لنا وثوق بوعد اهللا تعاىل ووعيده وال بشيء من الظواهر 
  اللفظية وال خيفى ما يف ذلك من اختالف الشرائع واجتاه قول الباطنية 

أيضا فإنه لو جاز رفع احلكم بعد وقوعه فإما أن الرابع أنه يلزمكم على هذا جواز نسخ شريعتكم ومل تقولوا به و
يكون رفعه قبل وجوده أو بعد عدمه أو يف حال وجوده األول حمال ألن رفع ما مل يوجد غري متصور والثاين حمال 

  ألن رفع املعدوم ممتنع والثالث يلزم منه أن يكون الشيء حالة وجوده مرتفعا وذلك أيضا ممتنع 
ر به إما أن يكون حسنا أو قبيحا فإن كان األول فقد هنى عن احلسن وإن كان الثاين فقد أمر وأيضا فإن الفعل املأمو

  بالقبيح 
  وأيضا فإنه إما أن يكون طاعة أو معصية فإن كان طاعة فقد هنى عن الطاعة وإن كان معصية فقد أمر باملعصية 

ي مكروها وإن كان مكروها فقد صار باألمر وأيضا فإما أن يكون مرادا أو مكروها فإن كان مرادا فقد صار بالنه
  مرادا 

  وأما ما ذكرمتوه من الدليل السمعي على اجلواز العقلي فال وجه له 
فاملراد بالنسخ اإلزالة ونسخ اآلية )  ١٠٦البقرة )  ٢( } ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها { أما قوله تعاىل 

  بإزالتها عن اللوح احملفوظ 



  رمتوه على الوقوع الشرعي فال نسلم أن شريعة حممد ناسخة لشرائع من تقدم على ما يأيت تقريره وأما ما ذك
وأما وجوب استقبال بيت املقدس فإنه مل يزل بالكلية جلواز التوجه إليه عند اإلشكال ومع العذر فكان ذلك 

  ختصيصا ال نسخا 
سلم فإمنا زالت لزوال سببها وهو امتياز املنافقني من  وأما تقدمي الصدقة بني يدي مناجاة النيب صلى اهللا عليه و

  حيث إهنم ال يتصدقون على املؤمنني 
ووجوب التربص حوال كامال مل يزل بالكلية لبقائه عندما إذا كانت مدة محلها سنة فكان ذلك أيضا من باب 

  التخصيص ال من باب النسخ 
ال يأتيه { يانه من وجهني األول قوله تعاىل يف صفة القرآن سلمنا اجلواز العقلي ولكن ال نسلم اجلواز الشرعي وب

فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل وهذه حجة من منع جواز )  ٤٢فصلت )  ٤١( } الباطل من بني يديه وال من خلفه 
  نسخ القرآن مطلقا 

رسالته وقد نقل عنه نقال الثاين أن موسى الكليم كان نبيا حقا باإلمجاع منا ومنكم وبالدالئل الدالة على صدقه يف 
متواترا أنه قال هذه الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت السموات واألرض وروي عنه أنه قال الزموا يوم السبت أبدا 

  فقد كذب بذلك من ادعى نسخ شريعته فلو قيل جبواز نسخ شريعته لزم منه أن يكون كاذبا وهو حمال 
حلكمة ظهرت له بعد أن مل تكن ظاهرة بل إن قلنا برعاية احلكمة واجلواب عن اإلشكال األول أن النسخ مل يكن 

  حبكمة كان عاملا هبا على ما سبق يف الفرق بني النسخ والبداء 

وعن اإلشكال الثاين أن اعتقاد التوحيد وكل ما مستند معرفته دليل العقل ال خيلو إما أن يقال بأن وجوبه ثابت 
كما نقوله حنن فإن كان األول فال خيفى إحالة نسخ ما ثبت وجوبه عقال ألن بالعقل كما قاله املعتزلة أو بالشرع 

  الشارع ال يأيت مبا خيالف العقل 
  وإن كان الثاين فالعقل جيوز أن ال يرد الشرع بوجوبه ابتداء فضال عن نسخه بعد وجوبه 

إنه لو قال يف رمضان حجوا يف وعن الثالث قوهلم إن اخلطاب إن كان موقتا فال يكون قابال للنسخ ال نسلم ذلك ف
هذه السنة مث قال قبل يوم عرفة ال حتجوا فإنه يكون جائزا عندنا على ما يأيت يف جواز نسخ األمر قبل التمكن من 

  االمتثال 
  قوهلم وإن كان داال على التأبيد فهو حمال ال نسلم ذلك 

فقد أجاب عنه أبو احلسني البصري بأنه إمنا يفضي  قوهلم يف الوجه األول إنه يلزم منه جهل املكلف باعتقاد التأبيد
إىل ذلك إن لو مل يكن قد اقترن باخلطاب املنسوخ ما يشعر بنسخه وليس كذلك وقد بينا إبطال ما ذهب إليه يف 

  تأخري البيان إىل وقت احلاجة 
از النسخ فإذا اعتقد املكلف والوجه يف اجلواب أن نقول داللة اخلطاب على التأبيد ال يلزمها التأبيد مع القول جبو

التأبيد فاجلهل إمنا جاءه من قبل نفسه ال من قبل ما اقتضاه اخلطاب بل الواجب أن يعتقد التأبيد بشرط عدم الناسخ 
مث وان أفضى ذلك إىل اجلهل يف حق العبد فالقول بقبح ذلك من اهللا تعاىل مبين على التحسني والتقبيح العقلي وقد 

   أبطلناه فيما تقدم

مث مىت يكون ذلك قبيحا إذا استلزم مصلحة تربو على مفسدة جهله أو إذا مل يكن كذلك األول ممنوع والثاين 
  مسلم 



وبيان لزوم املصلحة الزائدة هنا ما فيه من زيادة الثواب باعتقاده دوام ما أمر به والعزم على فعله واالنقياد لقضاء 
روه منتقض مبا حيدثه اهللا تعاىل للعبد من الغىن والصحة فإن ذلك مما اهللا وحكمه يف األمر والنهي كيف وإن ما ذك

  يوجب اعتقاد دوامه له مع جواز إزالته بالفقر واملرض 
قوهلم يف الوجه الثاين إنه يفضي إىل تعجيز الرب تعاىل عن إعالمنا بالتأبيد ليس كذلك جلواز أن خيلق لنا العلم 

  الضروري بذلك 
ثالث فمندفع فإنه إن كان اللفظ الوارد يف اخلطاب مما ال حيتمل التأويل فالوثوق به حاصل ال وما ذكروه يف الوجه ال

حمالة وإن كان مما حيتمل التأويل فيجب أن يكون الوثوق به على حسب ما اقتضاه الظاهر ال قطعا وذلك غري 
  مستحيل 

نا عقال وإمنا مننع منه شرعا لورود خرب وما ذكروه يف الوجه الرابع فغري صحيح فإنا ال مننع من جواز نسخ شرع
وقوله صلى اهللا عليه و سلم أال إنه )  ٤٠األحزاب )  ٣٣( } وخامت النبيني { الصادق بذلك عندنا وهو قوله تعاىل 

  ال نيب بعدي واخلالف يف خرب الصادق حمال 
  ومع ذلك فإنا ال حنيل عقال أن يكون ذلك اخلرب مشروطا بقيد 

  احلكم إما أن يكون قبل وقوعه فمندفع  قوهلم لو جاز رفع
فإنا وإن أطلقنا لفظة الرفع يف النسخ إمنا نريد به امتناع استمرار املنسوخ وأنه لوال اخلطاب الدال على االنقطاع 

  الستمر وذلك ال يلزم عليه شيء مما قيل 

  تقبيح العقلي وقد أبطلناه قوهلم الفعل املأمور به إما أن يكون حسنا أو قبيحا فهو مبين على التحسني وال
قوهلم إما أن يكون طاعة أو معصية قلنا هو طاعة حالة كونه مأمورا ومعصية حالة كونه منهيا فالطاعة واملعصية 

  ليست من صفات األفعال بل تابعة لألمر والنهي 
اإلرادة والكراهة  قوهلم إما أن يكون مرادا أو مكروها ال نسلم احلصر جلواز أن ال يكون مرادا وال مكروها إذ

  عندنا غري الزمة لألمر والنهي 
  وبتقدير أن يكون ما أمر به مرادا جاز أن يكون مرادا حالة األمر دون حالة النهي 

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت { قوهلم املراد من نسخ اآلية إزالتها عن اللوح احملفوظ ليس كذلك فإنه قال تعاىل 
والقرآن خري كله من غري تفاوت فيه فلو كان املراد من نسخ اآلية )  ١٠٦البقرة  ) ٢( } خبري منها أو مثلها 

إزالتها عن اللوح احملفوظ وكتابة أخرى بدهلا ملا حتقق هذا الوصف وإمنا يتحقق اخلريية بالنسبة إلينا فيما يرجع إىل 
ن البعض فيما يرجع إىل حتمل أحكام اآليات املرفوعة عنا واملوضوعة علينا من حيث إن البعض قد يكون أخف م

املشقة أو أن ثواب البعض أجزل من ثواب البعض على اختالف املذاهب فوجب محل النسخ على نسخ أحكام 
  اآليات ال على ما ذكروه 

  وأما منع كون شريعة حممد صلى اهللا عليه و سلم ناسخة لشرع من تقدم فمخالف إلمجاع السلف قاطبة 
ا هو مع منكر النسخ من اإلسالميني وما يذكرونه يف تقدير ذلك فسيأيت اجلواب عنه أيضا والكالم يف هذا املقام إمن

  وأما ما ذكروه على باقي صور النسخ فهو أيضا خالف إمجاع السلف 

  كيف وإن ما ذكروه من التخريج ال وجه له 
  قوهلم إن التوجه إىل بيت املقدس مل يزل بالكلية 



  وجه إليه حالة عدم اإلشكال والعذر وقد زال ذلك بالكلية فكان نسخا قلنا ال خالف أنه كان جيب الت
  قوهلم إن وجوب تقدمي الصدقة إمنا زال لزوال سببه 

قلنا األصل بقاء السبب وما ذكروه من السبب يلزم منه أن كل من مل يتصدق من الصحابة أن يكون منافقا ومل 
  الرواة وذلك ممتنع  يتصدق أحد منهم سوى علي عليه السالم على ما نقله

  قوهلم إن وجوب التربص مل يزل بالكلية 
قلنا ال خالف بني أهل امللة يف أنه كان التربص حوال كامال واجبا سواء كانت مدة احلمل سنة أو مل تكن وذلك مما 

  رفع بالكلية 
ليس فيه ما يدل على اآلية ف)  ٤٢فصلت )  ٤١( } ال يأتيه الباطل { وما ذكروه من امتناع نسخ القرآن بقوله 

  امتناع النسخ إال أن يكون النسخ إبطاال له وليس كذلك 
وبيانه أن النسخ ال معىن له سوى قطع احلكم الذي دل عليه اللفظ مع كون املخاطب مريدا لقطعة على ما سبق 

  وذلك ال يكون إبطاال له بل حتقيقا ملقصوده 
  موسى عليه السالم وما ذكروه من قول موسى فمختلق مل تثبت صحته عن 

وقد قيل إن أول من وضع ذلك هلم ابن الراوندي ليعارض به دعوى الرسالة من حممد صلى اهللا عليه و سلم ملا 
  ظهر من تسمحه يف الدين 

  ويدل على ذلك أن 

 أحبارهم ككعب األحبار وابن سالم ووهب ابن منبه وغريهم كانوا أعرف من غريهم مبا يف التورية وقد أسلموا ومل
يذكروا شيئا من ذلك ولو كان ذلك صحيحا لكان من أقوى ما يتمسك به اليهود يف زمن النيب صلى اهللا عليه و 
سلم يف معارضته ومل ينقل عنهم شيء من ذلك مث أهنم خمتلفون يف نفس منت احلديث فإن منهم من قال احلديث إن 

سموات واألرض وليس يف ذلك ما يدل على إحالة أطعتموين ملا أمرتكم به وهنيتكم عنه ثبت ملككم كما ثبتت ال
  النسخ 

وإن سلمنا صحة ما نقلوه فيحتمل أنه أراد بالشريعة التوحيد وحيتمل أنه أراد بقوله مؤبدة ما مل تنسخ بشريعة نيب 
عة آخر ومع احتمال هذه التأويالت فال يعارض قوله ما ظهر على يد النيب صلى اهللا عليه و سلم من املعجزات القاط

الدالة على صدقه يف دعواه الرسالة ونسخ شريعة من تقدم كيف وإن لفظ التأبيد قد ورد يف التورية ومل يرد به 
الدوام كقوله إن العبد يستخدم ست سنني مث يعتق يف السابعة فإن أيب العتق فلتثقب أذنه ويستخدم أبدا وكقوله يف 

  ه قربوا كل يوم خروفني قربانا دائما البقرة اليت أمروا بذحبها هذه سنة لكم أبدا وكقول
وأما العيسوية فيمتنع عليهم بعد التسليم بصحة رسالته وصدقه يف دعواه مبا اقترن هبا من املعجزة القاطعة تكذيبه 

يا أيها الناس { فيما ورد به التواتر القاطع عنه بدعوى البعثة إىل األمم كافة ونزول القرآن بذلك وهو قوله تعاىل 
  } ول اهللا إليكم مجيعا إين رس

وقال يف وصف ما أنزل عليه هذا هدى للناس )  ٢٨سبأ )  ٣٤( } وما أرسلناك إال كافة للناس { وقوله تعاىل 
ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم بعثت إىل األمحر واألسود وقوله بعثت إىل الناس كافة وقوله لو كان أخي 

  لى ذلك ما اشتهر عنه وتواتر من دعائه لطوائف اجلبابرة واألكاسرة موسى حيا ملا وسعه إال اتباعي ويدل ع
  وتنفيذه إىل أقاصي البالد وطلب الدخول يف ملته والقتال ملن جاحده من العرب وغريهم يف نبوته واهللا أعلم 



  املسألة الثانية اتفق القائلون جبواز النسخ على جواز نسخ حكم الفعل بعد

  خروج وقته 
واز ذلك قبل دخول الوقت وذلك كما لو قال الشارع يف رمضان حجوا يف هذه السنة مث قال قبل واختلفوا يف ج

  يوم عرفة ال حتجوا 
فذهبت األشاعرة وأكثر أصحاب الشافعي وأكثر الفقهاء إىل جوازه ومنع من ذلك مجاهري املعتزلة وأبو بكر الصرييف 

  من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب اإلمام أمحد بن حنبل 
  واملختار جوازه 

  وقد احتج األصحاب حبجج ضعيفة 
دل على أنه ميحو كل ما يشاء حموه )  ٣٩الرعد )  ١٣( } ميحو اهللا ما يشاء ويثبت { احلجة األوىل قوله تعاىل 

  على كل وجه فيدخل فيه حمو العبادة قبل دخول 

س فيها ما يدل على أنه يشاء حمو العبادة قبل وقتها وال داللة فيه ألن اآلية إمنا تدل على حمو كل ما يشاء حموه ولي
دخول وقتها مع كون ذلك ممتنعا عند اخلصم وإن بني إمكان مشيئة ذلك بغري اآلية ففيه ترك االستدالل باآلية كيف 

وإنه قد أمكن محل احملو على ما هو حقيقة فيه وهو حمو الكتابة مما يكتبه امللكان من املباحات وتبقيه املعاصي 
  عات والطا

ومنهم من احتج بقصة إبراهيم عليه السالم وأمر اهللا له بذبح ولده ونسخه عنه بذبح الفداء ودليل أمره بذلك انه 
يا بين إين أرى يف { والقرآن دل عليه بقوله } واحدك { وروي } اذبح ولدك { قد روي انه تعاىل قال إلبراهيم 
  املنام أين أذحبك فانظر ماذا ترى 

)  ٣٧( } وفديناه بذبح عظيم { وانه نسخ بذبح الفدا بقوله )  ١٠٢الصافات ( } عل ما تؤمر قال يا أبت اف
وهذا أيضا مما يضعف االحتجاج به جدا غري أنه قد وجه اخلصوم على هذه احلجة اعتراضات )  ١٠٧الصافات 

وجه الضعيف يف اآلية  واهية ال بد من ذكرها واإلشارة إىل االنفصال عنها تكثريا للفائدة مث نذكر بعد ذلك
  املذكورة 

  أما األسئلة فأوهلا أهنم قالوا إن ذلك إمنا كان مناما ال أصل له فال يثبت به األمر وهلذا قال إين أرى يف املنام 
  سلمنا أن منامه أصل يعتمد عليه ولكن ال نسلم أنه كان قد أمر 
  هلذا علقه على املستقبل وقول ولده افعل ما تؤمر ليس فيه داللة على أنه كان قد أمر و

  ومعناه افعل ما يتحقق من األمر يف املستقبل 
  سلمنا أنه كان مأمورا 

لكن ال نسلم أنه كان مأمورا بالذبح حقيقة بل بالعزم على الذبح امتحانا له بالصرب على العزم وذلك بالء عظيم 
  بالذبح أو مبقدمات  والفداء إمنا كان عما يتوقعه من األمر بالذبح ال عن نفس وقوع األمر

الذبح من إخراجه إىل الصحراء وأخذ املدية واحلبل وتله للجبني فاستشعر إبراهيم أنه مأمور بالذبح ولذلك قال 
سلمنا أنه كان مأمورا بالذبح حقيقة إال أنه قد وجد منه فإن )  ١٠٥الصافات )  ٣٧( } قد صدقت الرؤيا { تعاىل 

)  ٣٧( } قد صدقت الرؤيا { د ملتحما إىل آخر الذبح وهلذا قال اهللا تعاىل قد روي أنه كان كلما قطع جزءا عا



  وإذا كان ما أمر به من الذبح قد وقع فالفداء ال يكون نسخا )  ١٠٥الصافات 
سلمنا أن الذبح حقيقة مل يوجد لكن قد روي أن اهللا تعاىل منعه من الذبح بأن جعل على عنق ولده صفيحة من 

  ة من الذبح ال أن ذلك كان بطريق النسخ حناس أو حديد مانع
واجلواب عن األول أن منام األنبياء فيما يتعلق باألوامر والنواهي وحي معمول به وأكثر وحي األنبياء كان بطريق 

املنام وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن وحيه كان ستة أشهر باملنام وهلذا قال عليه السالم الرؤيا الصاحلة 
من ستة وأربعني جزأ من النبوة فكانت نسبة الستة أشهر من ثالثة وعشرين سنة من نبوته كذلك ويدل على  جزء

ذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم ما احتلم نيب قط يعين ما تشكل له الشيطان يف املنام على الوجه الذي يتشكل 
هيم العزم على الذبح احملرم مبنام ال أصل له وملا ألهل االحتالم كيف وإنه لو كان ذلك خياال ال وحيا ملا جاز ألبرا

  مساه بالء مبينا وملا احتاج إىل الفداء 
وإن مل يكن ظاهرا يف املاضي لكنه قد يرد ويراد )  ١٠٢الصافات )  ٣٧( } افعل ما تؤمر { وعن الثاين أن قوله 

  به املاضي 
  أن يقال له افعل ما تؤمر أي ما أمرت به وأنت مأمور وهلذا فإنه لو قال القائل قد أمرين السلطان بكذا فإنه يصح 

وجيب احلمل عليه ضرورة محل الولد على إخراجه إىل الصحراء وأخذ آالت الذبح وترويع الولد فإن ذلك كله مما 
  حيرم من غري أمر وال إذن يف ذلك 

  وعن الثالث أن محل األمر على العزم أو على مقدمات الذبح على 

مث لو كان مأمورا بالعزم على الذبح )  ١٠٢الصافات )  ٣٧( } أرى يف املنام أين أذحبك  إين{ خالف قوله 
ستجدين { ومقدمات الذبح ال غري ملا مساه بالء مبينا وملا احتاج إىل الفداء لكون املأمور به مما وقع وملا قال الذبيح 

  ضرر عليه فيه فإن ذلك مما ال )  ١٠٢الصافات )  ٣٧( } إن شاء اهللا من الصابرين 
  معناه أنك عملت يف املقدمات عمل مصدق للرؤيا بقلبه )  ١٠٥الصافات )  ٣٧( } قد صدقت الرؤيا { وقوله 

لكن لقائل أن يقول إذا كان قد أمر بإخراج الولد إىل الصحراء وأخذ املدية واحلبل وتله للجبني مع إهبام عاقبة 
أن عاقبة األمر إمنا هي الذبح وذلك عني البالء به يتحقق قول  األمر عليه وعلى ولده فإنه يظهر من ذلك هلما

وأما تسمية الكبش فداء فإمنا كان عن )  ١٠٢الصافات )  ٣٧( } ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين { الذبيح 
ط املكلف األمر املتوقع ال عن األمر الواقع غري أن هذا مما ال يستقيم على أصل أيب احلسني البصري ملا فيه من توري

  يف اجلهل حيث أوجب عليه ما يظهر منه األمر بالذبح وال أمر 
وعن الرابع أنه لو كان قد أتى مبا أمر به من الذبح ملا احتاج إىل الفداء وال اشتهر ذلك وظهر ألنه من أكرب اآليات 

  الباهرات وحيث مل ينقله سوى بعض اخلصوم دل على ضعفه 
  ال يصح ألهنم ال يرون التكليف مبا ال يطاق وعن اخلامس أن ذلك من املعتزلة 

  وهذا تكليف مبا ال يطاق كيف وإنه لو كان كما ذكروه لنقل أيضا واشتهر لكونه من املعجزات العظيمة 
  هذا ما يف هذه األسئلة واألجوبة 

مر بالذبح وأما وجه الضعف يف االحتجاج بقصة إبراهيم فمن جهة أن لقائل أن يقول وإن سلمنا أنه نسخ عنه األ
  لكن ال نسلم أنه نسخ قبل التمكن من االمتثال 

  بل إمنا كان ذلك بعد التمكن من االمتثال واخلالف إمنا هو فيما قبل التمكن ال بعده 
  وال سبيل إىل بيان أنه نسخ قبل التمكن من 



ضيقا ال جيوز التأخري عنه االمتثال إال بعد بيان أن مطلق األمر يقتضي الوجوب على الفور أو أن وقت األمر كان م
  للنيب عليه السالم وأن النيب عليه السالم ال جيوز عليه صغائر املعاصي والكل ممنوع على ما عرف 

احلجة الثانية أن اهللا تعاىل نسخ تقدمي الصدقة بني يدي مناجاة النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل فعلها وأيضا فإن النيب 
فإن { شا يوم احلديبية على رد من هاجر إليه مث نسخ ذلك قبل الرد بقوله تعاىل صلى اهللا عليه و سلم صاحل قري

وأيضا فإن اإلمجاع من اخلصوم واقع على )  ١٠املمتحنة )  ٦٠( } علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار 
خ للصوم فيما بقي من أن اهللا تعاىل لو أمرنا باملواصلة يف الصوم سنة جاز أن ينسخه عنا بعد شهر منها وذلك نس

السنة قبل حضور وقته وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أحلت يل مكة ساعة من هنار ومع ذلك منع من 
  القتال فيها وهو نسخ قبل وقت الفعل 

  وهذه احلجج أيضا ضعيفة 
وقت ويدل عليه أمران األول أما األوىل فألن لقائل أن يقول ال نسلم أن نسخ تقدمي الصدقة كان قبل التمكن من ال

اآلية ولو مل يكن } أأشفقتم أن تقدموا بني يدي جنواكم صدقة فإن مل تفعلوا وتاب اهللا عليكم { عتاب اهللا هلم بقوله 
  وقت الفعل قد حضر ملا حسن ذلك 

  الثاين أن عليا رضي اهللا عنه ناجى بعد تقدمي الصدقة وذلك يدل على حضور وقت الفعل 
  فألنه ال ميتنع أن يكون ذلك بعد مضي وقت متكن املهاجرة  وأما الثانية

  فيه إليه مع ردهن وال دليل على وقوع نسخ ذلك قبل دخول وقت الفعل فال يكون حجة 
وأما الثالثة فألن النسخ ورد على بعض ما تناوله اللفظ فكان بيانا أن مراده من اللفظ إمنا هو بعض السنة ويكون 

ا تناوله األمر وذلك غري ممتنع وهذا خبالف ما إذا نسخ قبل دخول شيء من الوقت ألن النهي النهي متناوال لغري م
  يكون متناوال لغري ما تناوله األمر وال يلزم من جواز ذلك مث جوازه ها هنا 

النهي وأما الرابعة فألن إباحة القتال يف تلك الساعة ال يقتضي وقوع القتال وال بد وعلى هذا فال ميتنع أن يكون 
عن القتال بعد مضي تلك الساعة وال دليل يدل على وقوع النسخ قبل دخول الوقت كيف وأنه ال داللة يف قوله 

أحلت يل مكة ساعة على إباحة القتال بل لعله أراد بذلك إباحة قتل أناس معينني كابن خطل وغريه فالنهي عن 
  القتال ال يكون نسخا إلباحة القتال 

ان احلجة األوىل التمسك بقصة اإلسراء وهو ما صح بالرواية أن اهللا تعاىل فرض ليلة اإلسراء واألقرب يف ذلك حجت
على نبيه وعلى أمته مخسني صالة فأشار عليه موسى بالرجوع وقال له أمتك ضعفاء ال يطيقون ذلك فاستنقص اهللا 

  س صلوات ينقصك وأنه قبل ما أشار عليه وسأل اهللا يف ذلك فنسخ اخلمسني إىل أن بقي مخ
  وذلك نسخ حلكم الفعل قبل دخول وقته 

احلجة الثانية أنه جيوز أن يأمر اهللا تعاىل زيدا بفعل يف الغد ومينعه منه مبانع عائق له عنه قبل الغد فيكون مأمورا 
  بالفعل يف الغد بشرط انتفاء املانع 

عل بشرط انتفاء الناسخ مع تعقيبه بالنسخ إذ الفعل وإذا جاز األمر بشرط انتفاء املانع مع تعقيبه باملنع جاز األمر بالف
  ال يفرق بني احلالتني وهو إلزام ملزم 

فإن قيل أما قصة اإلسراء فهي خرب واحد فال ميكن إثبات مثل هذه املسألة به وإن كان حجة إال أنه يقتضي نسخ 
لك مما ال حيصل معه الثواب بالعزم حكم الفعل قبل التمكن وقبل متكن املكلف من العلم به لنسخه قبل اإلنزال وذ

  على االدواء واالعتقاد لوجوبه ومل يقولوا به 



وأما احلجة الثانية فال نسلم أنه جيوز أن يأمر زيدا يف الغد ومينعه منه قبل الغد ألنه ال خيلو إما أن يأمره مطلقا ويريد 
  ون تكليفا مبا ال يطاق وهو حمال منه الفعل أو بشرط زوال املنع فإن كان األول فمنعه منه بعد ذلك يك

وإن كان الثاين فاألمر بالشرط مما ال جيوز وقوعه من العامل بعواقب األمور على ما سبق تقريره يف األوامر وهذا 
خبالف ما إذا أمر مجاعة بفعل يف الغد فإنه جيوز أن مينع بعضهم من الفعل ألن ذلك يدل على أنه مل يرد خبطابه من 

  مل جيز يف املنع فكذلك يف النسخ  علم منعه وإذا
مث ما ذكرمتوه معارض مبا يدل على نقيضه وبيانه من وجوه األول أنه إذا هنى املكلف عن الفعل الذي أمر به قبل 

دخول وقته فاألمر والنهي قد تواردا على شيء واحد من جهة واحدة يف وقت واحد وهو حمال وذلك ألن الفعل 
  أن يكون حسنا أو قبيحا  يف نفسه يف ذلك الوقت إما

وعند ذلك فال خيلو الباري تعاىل عند األمر بالفعل إما أن يكون عاملا مبا هو عليه الفعل من احلسن والقبح وكذلك 
يف حالة النهي أو ال يكون عاملا به أصال أو هو عامل به يف حالة النهي دون حالة األمر أو يف حالة األمر دون حالة 

ل فإن كان الفعل حسنا فقد هنى عن احلسن مع علمه به وإن كان قبيحا فقد أمر بالقبيح مع النهي فإن كان األو
  علمه به وهو قبيح وإن كان الثاين فهو حمال ملا يلزمه من اجلهل يف حق اهللا تعاىل وكذلك إن كان الثالث أو الرابع 

  ر فهو عني البدآء والبدآء على اهللا حمال كيف وإنه إذا ظهر له يف حالة النهي ما مل يكن قد ظهر له يف حالة األم
الوجه الثاين أنه إذا أمر بالفعل يف وقت معني مث هنى عنه فقد بان أنه مل يرد إيقاعه ويكون قد أمر مبا مل يرده ولو جاز 

  ذلك ملا بقي لنا وثوق 

  ك حمال بقول من أقوال الشارع جلواز أن يكون املراد بذلك القول ضد ما هو دال على إرادته وذل
الثالث أن ذلك مما يفضي إىل أن يكون الفعل الواحد مأمورا منهيا واألمر والنهي عندكم كالم اهللا وكالمه صفة 

  واحدة فيكون الكالم الواحد أمرا هنيا بشيء واحد يف وقت واحد وذلك حمال 
  واجلواب قوهلم يف قصة اإلسراء إهنا خرب واحد 

  قلنا 
  جتهاد ولذلك ال يكفر املخالف فيها وال يبدع واملسألة عندنا من مسائل اال

  قوهلم إنه نسخ عن املكلفني قبل علمهم به 
قلنا فقد نسخ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد علمه وإن سلمنا أنه نسخ عن املكلفني قبل علمهم به ولكن مل 

  قالوا بامتناعه 
م على الفعل فهو مبين على رعاية احلكمة يف أفعال اهللا قوهلم إنه ال يتعلق به فائدة الثواب باعتقاد الوجوب والعز

  تعاىل وهو ممنوع على ما عرف من أصلنا 
  قوهلم على احلجة الثانية إنا ال نسلم األمر مع املنع 

  قلنا قد سبق تقريره يف األوامر 
  قوهلم إن أراد منه الفعل فهو تكليف مبا ال يطاق 

  ما تقرر قبل قلنا وإن كان كذلك فهو جائز عندنا على 
  قوهلم وإن مل يكن مريدا له فهو أمر بشرط عدم املنع من العامل بعواقب األمور وذلك حمال ملا سبق 

  قلنا وقد سبق أيضا يف األوامر جواز ذلك وإبطال كل ما ختيلوه مانعا 



وقت واحد وهو  قوهلم يف املعارضة األوىل إنه يلزم من ذلك أن يكون الرب تعاىل آمرا وناهيا عن فعل واحد يف
  حمال ال نسلم إحالته 

  قوهلم إما أن يكون حسنا أو قبيحا فهو مبين على احلسن والقبح العقلي وهو باطل ملا سبق 
  فلئن قالوا وإن مل يكن حسنا وال قبيحا فال خيلو إما أن يكون مشتمال على مصلحة أو مفسدة 

  د أمر مبا فيه مفسدة فإن كان األول فقد هنى عما فيه مصلحة وإن كان الثاين فق
قلنا وهذا أيضا مبين على رعاية احلكمة يف أفعال اهللا تعاىل وهو باطل ملا عرف من أصلنا بل جاز أن يكون األمر 

  والنهي ال ملصلحة وال ملفسدة 
وإن سلم عدم خلوه عن املصلحة واملفسدة ولكن ال نسلم أنه يلزم من ذلك األمر باملفسدة والنهي عن املصلحة بل 

جاز أن يقال إنه مشتمل على املصلحة حالة األمر ومشتمل على املفسدة حالة النهي وال مفسدة حالة األمر وال 
  مصلحة حالة النهي على ما تقرر قبل 

وال يلزم من ذلك اجلهل يف حق اهللا تعاىل وال البدآء لعلمه حالة األمر مبا الفعل مشتمل عليه من املصلحة وانه 
  ال ملا يالزمه من املفسدة املقتضية للنسخ حالة النسخ كما علم سينسخه يف ثاين احل

  قوهلم يف املعارضة الثانية إذا أمر بالفعل مث هنى عنه فتبني أنه أمر مبا مل يرد مسلم 
  وعندنا ليس من شرط األمر إرادة املأمور به كما سبق تعريفه 

ا بذلك أنه إذا خاطب مبا حيتمل التأويل أنا ال نقطع قوهلم يلزم من ذلك عدم الوثوق جبميع أقوال الشارع إن أرادو
بإرادته ملا هو الظاهر من كالمه فمسلم ولكن ال نسلم امتناع ذلك وهذا هو أول املسألة وإن أرادوا به أنه ال ميكن 

 االعتماد على ظاهره مع احتمال إرادة غريه من االحتماالت البعيدة فغري مسلم وإن أرادوا غري ذلك فال نسلم
  تصوره 

  قوهلم يف املعارضة الثالثة إنه يلزم منه أن يكون الفعل الواحد يف وقت واحد مأمورا منهيا 
  قلنا مأمور منهي معا أو ال معا األول ممنوع والثاين مسلم 

قوهلم إن كالم اهللا عندكم صفة واحدة ال نسلم ذلك إن سلكنا مذهب عبد اهللا بن سعد من أصحابنا وإن سلكنا 
  يخ أيب احلسن فلم قالوا باإلحالة مذهب الش

  قوهلم يلزم منه أن تكون الصفة الواحدة أمرا هنيا 
قلنا إمنا تسمى الصفة الواحدة هبذه األمساء بسبب اختالف تعلقاهتا ومتعلقاهتا فإن تعلقت بالفعل مسيت أمرا وإن 

  الترك تعلقت بالترك مسيت هنيا وذلك إمنا ميتنع أن لو احتد زمان التعلق بالفعل و
  وأما إذا كان زمان التعلق خمتلفا فال 

  واملأمور واملنهي وإن كان زمانه متحدا لكن زمان تعلق األمر به غري زمان تعلق النهي به ومع التغاير فال امتناع 

  املسألة الثالثة اتفق اجلمهور على جواز نسخ حكم اخلطاب إذا كان بلفظ

  التأبيد 
  ن األصوليني كقوله صوموا أبدا خالفا لشذوذ م

ودليل جوازه أن اخلطاب إذا كان بلفظ التأبيد غايته أن يكون داال على ثبوت احلكم يف مجيع األزمان بعمومه وال 



ميتنع مع ذلك أن يكون املخاطب مريدا لثبوت احلكم يف بعض األزمان دون البعض كما يف األلفاظ العامة جلميع 
  األشخاص 

  نع ورود الناسخ املعرف إلرادة املخاطب لذلك وإذا مل يكن ذلك ممتنعا فال ميت
  ولو فرضنا ذلك ملا لزم عنه احملال وكان جائزا 

  فإن قيل لفظ التأبيد جار جمرى التنصيص على كل وقت من أوقات 

  الزمان خبصوصه والتنصيص على وجوب الفعل يف الوقت املعني خبصوص ال جيوز نسخه فكذلك هذا 
دة بلفظ يقتضي االستمرار جاز النسخ فلو جاز ذلك مع التقييد بلفظ التأبيد مل يكن وأيضا فإنا لو أمرنا بالعبا

  للتقييد معىن 
  وأيضا فإنه لو جاز نسخ ما ورد بلفظ التأبيد ملا بقي لنا طريق إىل العلم بدوام العبادة يف زمان إرادة التكليف 

   غري اخلرب وأيضا فإن املخاطب إذا أخرب بلفظ التأبيد مل جيز نسخه فكذلك يف
واجلواب عن األول ال نسلم أن لفظ التأبيد ينزل منزلة التنصيص على كل وقت بعينه بل هو يف العرف قد يطلق 

  للمبالغة كما يف قول القائل الزم فالنا أبدا وفالن أبدا يكرم الضيف وأدام اهللا ملك األمري أبدا 
ة فعندنا ال ميتنع نسخ حكم اخلطاب إذا كان مقيدا بوقت وإن سلمنا أنه ينزل منزلة التنصيص على األوقات املعين

معني كما إذا قال صل وقت زوال الشمس ركعتني فإنه جيوز نسخه بعد دخول الوقت وقبله على ما عرف من 
  أصلنا 

 وعن الثاين أن فائدة التأبيد تأكيد االستمرار فإذا ورد النسخ كانت فائدته تأكيد املبالغة يف االستمرار ال نفس
  االستمرار 

مث يلزمهم على ما ذكروه ما إذا أتى بلفظ عام كما لو قال كل من دخل داري فأكرمه فإنه جيوز ختصيصه مع 
  تأكيده بكل ومجيع فما هو جواهبم يف التخصيص فهو جواب لنا يف النسخ 

واألمران ممنوعان أما  عن الثالث أن ما ذكروه إمنا يصح إن لو كان لفظ التأبيد يفيد العلم وال طريق يفيده سواه
األول فلما سبق وأما الثاين فلجواز أن خيلق اهللا تعاىل العلم الضرروي بذلك أو مبا يقترن باللفظ من القرائن املفيدة 

  لليقني كما يف القرائن املقترنة خبرب التواتر مث ما ذكروه 

  سخ بعينه عليه الزم عليهم يف ختصيص العام املؤكد فإنه جائز مع توجه ما ذكروه يف الن
  واجلواب أن ذلك يكون متحدا 

  وعن الرابع مبنع ذلك يف اخلرب أيضا 

  املسألة الرابعة مذهب اجلميع جواز نسخ حكم اخلطاب ال إىل بدل خالفا لبعض

  الشذوذ 
وال  ودليله أمران األول ما يدل على اجلواز العقلي وهو أنا لو فرضنا وقوع ذلك مل يلزم عنه لذاته حمال يف العقل

معىن للجائز عقال سوى هذا وألنه ال خيلو إما أن ال يقال برعاية احلكمة يف أفعال اهللا تعاىل أو يقال بذلك فإن كان 
  األول فرفع حكم اخلطاب بعد ثبوته ال يكون ممتنعا ألن اهللا تعاىل له أن يفعل ما يشاء 

  كم دون بدله وإن كان الثاين فال ميتنع يف العقل أن تكون املصلحة يف نسخ احل



الثاين ما يدل على اجلواز الشرعي وهو أن ذلك مما وقع يف الشرع كنسخ تقدمي الصدقة بني يدي مناجاة النيب صلى 
اهللا عليه و سلم ونسخ االعتداد حبول كامل يف حق املتوىف عنها زوجها ونسخ وجوب ثبات الرجل لعشرة ونسخ 

ادخار حلوم األضاحي وكل ذلك من غري بدل إىل غري ذلك من وجوب اإلمساك بعد الفطر يف الليل ونسخ حترمي 
  األحكام اليت نسخت ال إىل بدل 

  والوقوع يف الشرع أدل الدالئل على اجلواز الشرعي 
  ما { فإن قيل ما ذكرمتوه معارض مبا يدل على نقيضه وهو قوله تعاىل 

  خ إال ببدل واخللف يف خرب الصادق حمال أخرب أنه ال ينس} ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها 
قلنا ما ذكروه إمنا هو دليل لزوم البدل يف نسخ لفظ اآلية وليس فيه داللة على نسخ حكمها وذلك هو موضع 

اخلالف سلمنا داللة ما ذكروه على نسخ احلكم لكن ال نسلم العموم يف كل حكم وإن سلمنا ولكنه خمصص مبا 
غري خمصص لكن ما املانع أن يكون رفع احلكم بدل إثباته وهو خري منه يف الوقت  ذكرناه من الصور سلمنا أنه

الذي نسخ فيه لكون املصلحة يف الرفع دون اإلثبات وإن سلم امتناع وقوع ذلك شرعا لكنه ال يدل على عدم 
  اجلواز العقلي 

  املسألة اخلامسة وكما جيوز نسخ حكم اخلطاب من غري بدل كما بيناه جيوز

  إىل بدل أخف منه  نسخه
كنسخ حترمي األكل بعد النوم يف ليل رمضان إىل حله وإىل بدل مماثل كنسخ وجوب التوجه إىل القدس بالتوجه إىل 

  الكعبة وهذان مما ال خالف فيهما عند القائلني بالنسخ 
  وإمنا اخلالف يف نسخ احلكم إىل بدل أثقل منه 
قهاء جوازه خالفا لبعض أصحاب الشافعي وبعض أهل الظاهر ومنهم ومذهب أكثر أصحابنا ومجهور املتكلمني والف

  من أجازه عقال ومنع منه مسعا 

  ودليل جوازه عقال ما سبق يف املسألة املتقدمة ودليل اجلواز الشرعي وقوع ذلك يف الشرع 
ونسخه بتحتم الصوم فمن ذلك أن اهللا تعاىل أوجب صيام رمضان يف ابتداء اإلسالم خمريا بينه وبني الفداء باملال 

  وهو أثقل من األول 
ومن ذلك أن اهللا تعاىل أوجب يف ابتداء اإلسالم احلبس يف البيوت والتعنيف حدا على الزىن ونسخه بالضرب 

  بالسياط والتغريب عن الوطن يف حق البكر وبالرجم باحلجارة يف حق الثيب ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان 
  وكل ذلك أثقل من األول 

  قيل ما ذكرمتوه معارض مبا يدل على نقيضه  فإن
  وبيانه من جهة العقل والسمع 

أما من جهة العقل فهو أن النسخ إما أن يكون ال ملصلحة أو ملصلحة فإن كان األول فهو عبث وقبيح فال يكون 
ة عليها فإن جائزا على الشارع وإن كان ملصلحة فإما أن تكون أدىن من مصلحة املنسوخ أو مساوية هلا أو راجح

كان األول فهو أيضا ممتنع ملا فيه من إمهال أرجح املصلحتني واعتبار أدنامها وإن كان الثاين فليس الناسخ أوىل من 
  املنسوخ فلم يبق غري الثالث 



وإذا كان النسخ إمنا يكون لألصلح واألنفع واألقرب إىل حصول الطاعة وذلك إمنا يكون بنقل املكلفني من األشد 
خف ومن األصعب إىل األسهل لكونه أقرب إىل حصول الطاعة وأسهل يف االنقياد وإذا كان بالعكس كان إىل األ

إضرارا باملكلفني ألهنم إن فعلوا التزموا املشقة الزائدة وإن تركوا استضروا بالعقوبة واملؤاخذة وذلك غري الئق 
  حبكمة الشارع 

  يد اهللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ير{ وأما من جهة السمع فنصوص أوهلا قوله تعاىل 

  وال ختفيف يف نسخ األخف إىل األثقل ) ضعيفا 
ويف نسخ األخف إىل األثقل )  ١٨٥البقرة )  ٢( } يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر { وثانيها قوله تعاىل 

  إرادة العسر وفيه تكذيب خرب الصادق 
واألصر هو الثقل )  ١٥٧األعراف )  ٧( } واألغالل اليت كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم { وثالثها قوله تعاىل 

  أخرب أنه يضع عنهم الثقل الذي محله لألمم قبلهم فلو نسخ ذلك مبا هو أثقل منه كان تكذيبا خلربه تعاىل وهو حمال 
وليس املراد منه أنه )  ١٠٦البقرة )  ٢( } ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها { ورابعها قوله تعاىل 

يأيت خبري من اآلية يف نفسها إذ القرآن كله خري ال تفاضل فيه وإمنا املراد به ما هو خري بالنسبة إلينا وذلك هو 
  األخف واألسهل يف األحكام 

واجلواب عن املعقول أن ما ذكروه الزم عليهم يف ابتداء التكليف ونقل اخللق من اإلباحة واإلطالق إىل مشقة 
التكليف وكذلك يف نقلهم من الصحة إىل السقم ومن الشبيبة إىل اهلرم ومن اجلدة إىل العدم وإعدام القوي 

  واحلواس بعد وجودها فإن ما نقلهم إليه أشق عليهم مما نقلهم عنه 
  وكل ما ذكروه فهو بعينه الزم ها هنا وما هو اجلواب يف صورة اإللزام فهو جوابنا يف حمل النزاع 

ية األوىل أنه ال عموم فيها حىت يلزم من ذلك إرادة التخفيف يف كل شيء وبتقدير العموم فليس فيه ما يدل وعن اآل
  على إرادة التخفيف على الفور بل 

جاز أن يكون املراد من ذلك التخفيف يف املآل برفع أثقال اآلخرة والعقاب على املعاصي مبا حيصل لنا من الثواب 
  شاقة علينا يف الدنيا وعلى طباعنا تسمية للشيء بعاقبته اجلزيل على األعمال ال

)  ٤( } إمنا يأكلون يف بطوهنم نارا { وقوله تعاىل )  ١٧٥البقرة )  ٢( } فما أصربهم على النار { ومنه قوله تعاىل 
خص بأثقال وبتقدير إرادة الفور فال ميتنع التخصيص كما ) لدوا للموت وابنوا للخراب ( ومنه يقال )  ١٠النساء 

  تكاليفه املبتدأة وابتالئه يف األبدان واألموال كما سبق تقريره 
  وما ذكرناه من األدلة الدالة على وقوع ذلك صاحل لتخصيص هذه اآلية 

وعن اآلية الثانية أنه جيب محلها على ما فيه اليسر والعسر بالنظر إىل املآل حىت ال يلزم منه كثرة التخصيص بابتداء 
  ما وقع به االبتالء يف الدنيا يف األبدان واألموال التكاليف و

وال خيفى أن التكليف مبا هو أشق يف الدنيا إذا كان ثوابه املآيل أكثر وأدفع للعقاب اجملتلب باملعاصي أنه يسر ال 
  عسر 

   األدلة وإن سلمنا أن املراد به إرادة اليسر وعدم إرادة العسر العاجل لكنه جيب ختصيصه مبا ذكرناه مجعا بني
وعن اآلية الثالثة أنه ال يلزم من وضع األصر والثقل الذي كان على من قبلنا عنا امتناع ورود نسخ األخف باألثقل 

  يف شرعنا 



وعن اآلية الرابعة أنه لو كان ذلك عائدا إىل نسخ التالوة فال حجة فيه إذ النزاع إمنا هو يف نسخ احلكم األخف 
  نسخ حكم اآلية فاخلري يف األمور الدينية يرجع إىل ما هو أكثر يف الثواب باألثقل وإن كان عائدا إىل 

ومنه يقال الفرض خري من النفل مبعىن أنه أكثر يف الثواب وإن كان أشق من النفل على النفس ويف األمور الدنيوية 
  يرجع إىل ما هو خري يف العاجل وأصلح وال خيتص ذلك باألسهل 

  ب وهلذا حيسن أن يقول الطبي

للمريض اجلوع والعطش أصلح لك وخري من الشبع والري وعلى هذا فال ميتنع أن يكون التكليف باألشق أكثر 
)  ٩( } ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة يف سبيل اهللا { ثوابا وأصلح يف املآل على ما قال تعاىل 

فمن يعمل مثقال ذرة { وقال تعاىل )  ١٢٠التوبة  ) ٩( } إال كتب هلم به عمل صاحل { إىل قوله )  ١٢٠التوبة 
)  ٤٦( } جزاء مبا كانوا يعملون { وقال تعاىل )  ٨ ٧الزلزلة )  ٩٩( } خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 

وقال صلى اهللا عليه و سلم لعائشة رضي اهللا عنها ثوابك على قدر نصبك فكان التكليف باألشق )  ١٤األحقاف 
  ألخف خريا من ا

  املسألة السادسة اتفق العلماء على جواز نسخ التالوة دون احلكم وبالعكس

  ونسخهما معا 
  خالفا لطائفة شاذة من املعتزلة 

  ويدل على ذلك العقل والنقل أما العقل فهو أن جواز تالوة اآلية حكم وهلذا يثاب عليها باإلمجاع 
ه فله بكل حرف منه عشر حسنات وما يترتب عليها من وقد قال صلى اهللا عليه و سلم من قرأ القرآن فأعرب

الوجوب والتحرمي وغري ذلك حكم وإذا كانا حكمني جاز أن يكون إثباهتما مصلحة يف وقت ومفسدة يف وقت وأن 
اليكون إثبات أحدمها مصلحة مطلقا وإثبات أحدمها مصلحة يف وقت دون وقت وإذا كان كذلك جاز رفعهما معا 

  اآلخر كما سبق تقريره ورفع أحدمها دون 
وأما النقل أما نسخ التالوة واحلكم فيدل عليه ما روت عائشة أهنا قالت فيما أنزل عشر رضعات حمرمات فنسخت 

  خبمس وليس يف املصحف عشر رضعات حمرمات وال حكمها فهما منسوخان 
  صية للوالدين وأما نسخ احلكم دون التالوة فكنسخ حكم آية االعتداد باحلول ونسخ حكم آية الو

وأما نسخ التالوة دون احلكم فما روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال كان فيما أنزل الشيخ والشيخة 
  إذا زنيا فارمجومها البتة نكاال من اهللا ورسوله فإنه منسوخ التالوة دون احلكم 

  وهل جيوز بعد نسخ تالوة اآلية أن ميسها احملدث ويتلوها اجلنب 
  مما تردد األصوليون فيه فذلك 

  واألشبه املنع من ذلك 
فإن قيل احلكم مع التالوة ينزل منزلة العلم مع العاملية واحلركة مع املتحركية واملنطوق مع املفهوم وكما ال ميكن 

  االنفكاك بني العلم والعاملية واملنطوق مع املفهوم فكذلك التالوة مع حكمها 
الوة فهو أن احلكم إذا نسخ وبقيت التالوة كانت مومهة بقاء احلكم وذلك مما وأما ما خيص نسخ احلكم دون الت

  يعرض املكلف إىل اعتقاد اجلهل واحلكيم يقبح منه ذلك 



  وأيضا إذا بقيت التالوة دون حكمها تبقى عرية عن الفائدة وميتنع خلو القرآن عن الفائدة 
اآلية ذريعة إىل معرفة احلكم فإذا نسخت اآلية دون وأما ما خيص نسخ التالوة دون احلكم فوجهان األول أن 

  احلكم أشعر ذلك بارتفاع احلكم وفيه تعريض املكلف العتقاد اجلهل وهو قبيح من الشارع 
الثاين أن نسخ التالوة دون حكمها يكون عريا عن الفائدة حيث إنه مل يلزم من ذلك إثبات حكم وال رفعه وما 

  ان عبثا والعبث على اهللا حمال عرى من التصرفات عن الفائدة ك
واجلواب عن األول ال نسلم أوال أن العاملية مغايرة لقيام العلم بالذات وال املتحركية مغايرة لقيام احلركة بالذات 

  وال املالزمة بني املنطوق واملفهوم ليصح التمثيل 
  وإن سلمنا مجيع ذلك ولكن ال نسلم أن التالوة 

  كروه بل هي نازلة منزلة األمارة والعالمة على احلكم يف ابتداء ثبوته دون حالة دوامه مع احلكم نازلة منزلة ما ذ
  وعلى هذا فال يلزم من انتفاء األمارة يف طرف الدوام انتفاء ما دلت عليه 

  وذكلك ال يلزم من انتفاء احلكم لدليل انتفاء األمارة الدالة عليه 
كم عرضت املكلف العتقاد اجلهل مىت إذا نصب اهللا تعاىل دليال على وعن قوهلم إن التالوة إذا ثبتت بعد نسخ احل

  نسخ احلكم أو إذا مل ينصب األول ممنوع والثاين مسلم 
  وذلك ألن الناظر إذا كان جمتهدا عرف دليل النسخ وإن كان مقلدا فغرضه تقليد اجملتهد العارف بدليل النسخ 

يف حق اهللا تعاىل إال على فاسد أصل من يقول بالتحسني والتقبيح  مث وإن كان كما ذكروه فال نسلم أن ذلك ممتنع
  العقلي وقد أبطلناه 

وعن قوهلم إنه ليس يف بقاء التالوة فائدة بعد نسخ احلكم أن ذلك مبين على رعاية احلكمة يف أفعال اهللا تعاىل وهو 
  غري مسلم 

حكمة استأثر هبا وحنن ال نشعر بذلك وعن قوهلم وإن سلما ذلك فال ميتنع أن يكون الباري تعاىل قد علم يف ذلك 
إن اآلية إذا نسخت عرضت املكلف العتقاد اجلهل إمنا يلزم ذلك ان لو كان يلزم من انتفاء الداللة على احلكم يف 

  الدوام انتفاء احلكم وهو غري مسلم وال يلزم من الدليل الدال على نسخ التالوة أن يكون داال على نسخ احلكم 
  هلم إنه ال فائدة يف نسخ التالوة مع بقاء احلكم ما سبق يف قوهلم إن بقاء التالوة غري مفيد مع نسخ احلكم وعن قو

  املسألة السابعة فيما يتعلق بنسخ األخبار

  والنسخ إما أن يكون لنسخ اخلرب أو ملدلوله ومثرته 

أن خنرب بشيء فينسخ عنا التكليف بذلك فإن كان األول فإما أن تنسخ تالوته أو تكليفنا به بأن نكون قد كلفنا 
األخبار وكل واحد من األمرين جائز من غري خالف بني القائلني جبواز النسخ وسواء كان ما نسخت تالوته ماضيا 
أو مستقبال وسواء كان ما نسخ تكليف اإلخبار به مما ال يتغري مدلوله كاإلخبار بوجود اهللا تعاىل وحدوث العامل أو 

ار بكفر زيد وإميانه ألن كل ذلك حكم من األحكام الشرعية فجاز أن يكون مصلحة يف وقت يتغري كاإلخب
ومفسدة يف وقت آخر لكن هل جيوز أن ينسخ تكلفنا باإلخبار عما ال يتغري بتكليفنا باإلخبار بنقيضه قالت املعتزلة 

على أصوهلم يف التحسني  ال جيوز ألنه كذب والتكليف بالكذب قبيح وهو غري متصور من الشارع وهو مبين
  والتقبيح العقلي ووجوب رعاية املصلحة يف أفعال اهللا تعاىل وقد أبطلناه 



  وعلى هذا فال مانع من نسخ التكليف باخلرب بنقيض اخلرب 
وأما إن كان النسخ ملدلول اخلرب وفائدته فذلك املدلول إما أن يكون مما ال يتغري كمدلول اخلرب بوجود اإلله سبحانه 

دوث العامل أو مما يتغري فإن كان األول فنسخه حمال باإلمجاع وأما إن كان مدلوله مما يتغري وسواء كان ماضيا وح
  كاإلخبار مبا وجد من إميان زيد وكفره أو مستقبال وسواء كان وعدا أو وعيدا أو حكما شرعيا 

  فقد اختلف يف رفعه ونسخه 
  اعة من املتكلمني والفقهاء إىل امتناع رفعه فذهب القاضي أبو بكر واجلبائي وأبو هاشم ومج

  وذهب أبو عبد اهللا البصري والقاضي عبد اجلبار وأبو احلسني البصري إىل جوازه 
  ومنهم من فصل بني اخلرب املاضي واملستقبل فمنعه يف املاضي وجوزه يف املستقبل 

  واملختار جوازه ماضيا كان أو مستقبال 
ن اإلخبار متكررا واخلرب عام فيه فأمكن أن يكون الناسخ مبينا إلخراج بعض ما تناوله وذلك ألنه إذا ما دل عليه كا

  اللفظ وإن املراد بعض ذلك املذكور كما يف األوامر والنواهي 
فإن قيل الفرق بني اخلرب وبني األمر والنهي أن نسخ اخلرب يؤذن بكونه كذبا وهلذا فإنه لو قال أهلك اهللا زيدا مث قال 

  اهللا زيدا كان كذبا خبالف األمر والنهي  ما أهلك
  وإن سلمنا إمكان نسخ مدلول اخلرب لكن إذا كان مدلوله حكما شرعيا تكليفا 

  أما إذا مل يكن كذلك فال 
  وذلك ألنه إذا كان حكمه تكليفا كان اخلرب يف معىن األمر والنهي 

  خبالف ما إذا مل يكن كذلك  واألمر جيوز نسخ حكمه كما لو قال أمرتكم وهنيتكم وأوجبت عليكم
واجلواب عن األول أن ذلك إمنا يفضي إىل الكذب إن لو مل ميكن محل الناسخ على غري ما أريد من اخلرب وليس 

األمر كذلك على ما حققناه وأما إذا قال أهلك اهللا زيدا فإهالكه إمنا مل يدخله النسخ ألنه ال يتكرر حىت ميكن رفع 
  منا يقع دفعة واحدة فلو أخرب عن عدمه مع احتاده كان كذبا الحتاد املثبت واملنفي بعضه وتبقية البعض بل إ

وعن الثاين أهنم إن أرادوا بقوهلم إن اخلرب باحلكم الشرعي يف معىن األمر أن صيغته كصغيته فهو خالف احلسن وإن 
هو فإنه ال يلزم من اشتراك شيئني  أرادوا به أنه يفيد إجياب الفعل كما يف األمر فمسلم ولكن ال يلزم أن يكون هو

خمتلفني يف الزم واحد عام هلما احتادمها وغايته تسليم نسخ مدلول بعض األخبار وليس فيه ما يدل على امتناع نسخ 
  غريه مما قد بينا 

  املسألة الثامنة اتفق القائلون بالنسخ على

ك كما بيناه من نسخ االعتداد باحلول بأربعة جواز نسخ القرآن بالقرآن لتساويه يف العلم به ووجوب العمل وذل
  } أأشفقتم { أشهر وعشر ونسخ تقدمي الصدقة بني يدي مناجاة الرسول بقوله 

اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن { ونسخ وجوب ثبوت الواحد للعشرة بقوله تعاىل )  ١٣اجملادلة )  ٥٨( اآلية 
جواز نسخ السنة املتواترة باملتواترة منها ونسخ اآلحاد منها واتفقوا أيضا على )  ٦٦األنفال )  ٨( } فيكم ضعفا 

باملتواتر ونسخ اآلحاد باآلحاد كما روي أنه صلى اهللا عليه و سلم حرم زيارة القبور بنهيه عنها مث نسخ ذلك بقوله 
مر فإن شرهبا كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها وكما روي عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يف شارب اخل



  الرابعة فاقتلوه فنسخ ذلك مبا روي عنه أنه محل إليه من شرهبا الرابعة فلم يقتله 
  وأما نسخ املتواتر منها باآلحاد فقد اتفقوا على جوازه عقال واختلفوا يف وقوعه مسعا 

  فأثبته داود وأهل الظاهر ونفاه الباقون 
  وقد احتج النافون لذلك باإلمجاع واملعىن 

إلمجاع فما روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة ال ندري أما ا
أصدقت أم كذبت وأيضا ما روي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول أعرايب بوال 

 حيكما به على القرآن وما ثبت من السنة تواترا وكان على عقبيه ووجه االحتجاج به أهنما مل يعمال خبرب الواحد ومل
  ذلك مشتهرا فيما بني الصحابة ومل ينكر عليهما منكر فكان ذلك إمجاعا 

  وأما املعىن فهو أن اآلحاد ضعيف واملتواتر أقوى منه فال يقع األضعف يف مقابلة األقوى 
بول خرب الواحد مطلقا وذلك ألنه ال مانع أن يكون ولقائل أن يقول عدم قبول خرب الواحد فيما ذكر ال مينع من ق

  امتناع قبوله لعدم حصول الظن بصدقه 
  وهلذا قال عمر ال ندري أصدقت أم كذبت وقال علي يف األعرايب ما قال 

وإال فكيف ميكن القول بعدم قبول خرب الواحد معما بينا من كون خرب الواحد حجة ومعما بيناه من جواز ختصيص 
  اآلحاد التواتر ب

وما ذكروه من املعىن فهو باطل بالتخصيص على ما سبق كيف وإنه وإن كان أضعف من املتواتر من جهة كونه 
  آحادا إال أنه أقوى من املتواتر من جهة كونه خاصا واملتواتر عاما 

إىل الواحد والظن احلاصل من اخلاص إذا كان آحادا أقوى من الظن احلاصل من العام املتواتر ألن تطرق الضعف 
من جهة كذبه واحتمال غلطه وتطرق الضعف إىل العام من جهة ختصيصه واحتمال إرادة بعض ما دل عليه دون 

البعض واحتمال تطرق التخصيص إىل العام أكثر من تطرق اخلطإ والكذب إىل العدل فكان الظن املستفاد من خرب 
  الواحد أقوى 

   وأما املثبتون فقد احتجوا بالنقل واملعىن
  أما النقل فمن وجهني 

األول أن وجوب التوجه إىل بيت املقدس كان ثابتا بالسنة املتواترة ألنه مل يوجد يف الكتاب ما يدل عليه وإن أهل 
قبا كانوا يصلون إىل بيت املقدس بناء على السنة املتواترة فلما نسخ جاءهم منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  د حولت فاستداروا خبربه والنيب صلى اهللا عليه و سلم مل ينكر عليهم فدل على اجلواز فقال هلم إن القبلة ق
الثاين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ينفذ اآلحاد إىل أطراف البالد لتبليغ الناسخ واملنسوخ ولوال قبول خرب 

  الواحد يف ذلك ملا كان قبوله واجبا 
  سخ أحد البيانني فكان جائزا خبرب الواحد كالتخصيص وأما املعىن فمن وجهني األول أن الن

  الثاين أن نسخ القرآن خبرب الواحد جائز على ما سيأيت بيانه فنسخ السنة املتواترة به أوىل 
  ولقائل أن يقول أما قصة أهل قبا فمن أخبار اآلحاد وال نسلم ثبوت مثل هذه القاعدة به 

قرائن أوجبت العلم بصدقه من قرهبم من مسجد رسول اهللا صلى اهللا كيف وإنه حيتمل أن يكون قد اقترن بقوله 
  عليه و سلم ومساعهم لضجة اخللق يف ذلك نازال منزلة اخلرب املتواتر 



  وأما تنفيذ اآلحاد للتبليغ فإمنا جيوز فيما جيوز فيه خرب الواحد وما ال فال 
التخصيص وهو إمنا يفيد يف األمور الظنية فلم وما ذكروه من املعىن األول فحاصله يرجع إىل قياس النسخ على 

  قالوا إمنا حنن فيه من هذا القبيل 
كيف والفرق حاصل وذلك أن النسخ رفع ملا ثبت خبالف التخصيص على ما سبق معرفته فلم قالوا بأنه إذا قبل 

  خرب الواحد فيما ال يقتضي الرفع ملا ثبت يقبل يف رفع ما ثبت 
  نسلم صحة نسخ القرآن خبرب الواحد على ما يأيت وأما املعىن الثاين فال 

  املسألة التاسعة املنقول عن الشافعي

  رضي اهللا عنه يف أحد قوليه إنه ال جيوز نسخ السنة بالقرآن 
  ومذهب اجلمهور من األشاعرة واملعتزلة والفقهاء جوازه عقال ووقوعه شرعا 

  احتج املثبتون على اجلواز العقلي والوقوع الشرعي 
وما ينطق عن اهلوى إن هو إال { ا اجلواز العقلي فهو أن الكتاب والسنة وحي من اهللا تعاىل على ما قال تعاىل أم

  غري أن الكتاب متلو والسنة غري متلوة ونسخ حكم أحد الوحيني باآلخر غري ممتنع عقال } وحي يوحى 
  عنه لذاته حمال عقال  وهلذا فإنا لو فرضنا خطاب الشارع جبعل القرآن ناسخا للسنة ملا لزم

وأما الوقوع الشرعي فيدل عليه أمور األول أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صاحل أهل مكة عام احلديبية على أن 
فإن علمتموهن { من جاءه مسلما رده حىت إنه رد أبا جندل ومجاعة من الرجال فجاءت امرأة فأنزل اهللا تعاىل 

وهذا قرآن نسخ ما صاحل عليه رسول اهللا صلى اهللا )  ١٠املمتحنة )  ٦٠ (} مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار 
  عليه و سلم وهو من السنة 

} فول وجهك شطر املسجد احلرام { الثاين أن التوجه إىل بيت املقدس مل يعرف إال من السنة وقد نسخ بقوله تعاىل 
فثم وجه اهللا { كان معلوما بالقرآن وهو قوله  وال ميكن أن يقال بأن التوجه إىل بيت املقدس)  ١٤٤البقرة )  ٢( 
  ألن قوله فثم وجه اهللا ختيري بني القدس وغريه من اجلهات )  ١١٥البقرة )  ٢( } 

  واملنسوخ إمنا هو وجوب التوجه إليه عينا 
  وذلك غري معلوم من القرآن 

  } فاآلن باشروهن { قوله تعاىل الثالث أن املباشرة يف الليل كانت حمرمة على الصائم بالسنة وقد نسخ ذلك ب

} فمن شهد منكم الشهر فليصمه { الرابع أن صوم عاشوراء كان واجبا بالسنة ونسخ بصوم رمضان يف قوله تعاىل 
  )  ١٨٥البقرة )  ٢( 

  اخلامس أن تأخري الصالة إىل اجنالء القتال كان جائزا بالسنة 
رهم نارا حلبسهم له عن الصالة وقد نسخ ذلك اجلواز بصالة وهلذا قال يوم اخلندق وقد أخر الصالة حشا اهللا قبو

  اخلوف الواردة يف القرآن 
فإن قيل ما ذكرمتوه من صور نسخ السنة بالقرآن ما املانع أن يكون احلكم يف مجيع ما ذكرمتوه ثابتا بقرآن نسخ 

بالسنة وداللة ما ذكرمتوه من رمسه وبقي حكمه وإن سلمنا أنه ثابت بالسنة ولكن ما املانع أن يكون النسخ وقع 
اآليات على أحكامها ليس فيه ما يدل على عدم ارتفاع األحكام السابقة بالسنة ويدل على أن األمر على ما 



ذكرناه أن الشافعي كان من أعلم الناس بالناسخ واملنسوخ وأحكام التنزيل وقد أنكر نسخ السنة بالقرآن ولوال أن 
  إنكاره صحيحا  األمر على ما ذكرناه ملا كان

{ مث وإن سلمنا داللة ما ذكرمتوه على نسخ السنة بالقرآن غري أنه معارض بالنص واملعقول أما النص فقوله تعاىل 
جعل السنة بيانا فلو نسخت خلرجت عن كوهنا بيانا وذلك غري )  ٤٤النحل )  ١٦( } لتبني للناس ما نزل إليهم 

  جائز 
ه لو نسخت السنة بالقرآن لزم تنفري الناس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن وأما املعقول فمن وجهني األول أن

وما أرسلنا من { طاعته إليهامهم أن اهللا تعاىل مل يرض ما سنه الرسول وذلك مناقض ملقصود البعثة ولقوله تعاىل 
  } رسول إال ليطاع بإذن اهللا 

  ومتلو وحمرم  الثاين أن السنة ليست من جنس القرآن ألن القرآن معجزة

تالوته على اجلنب وال كذلك السنة وإذا مل يكن القرآن من جنس السنة امتنع نسخه هلا كما ميتنع نسخ القرآن 
  حبكم دليل العقل وبالعكس 

واجلواب عن السؤال األول أن إسناد إثبات ما ذكرناه من األحكام املنسوخة إىل ما وجد من السنة من أفعال النيب 
و سلم وأقواله وتقريراته صاحل إلثباهتا وقد اقترن هبا اإلثبات فكان اإلثبات مستندا إليها وكذلك  صلى اهللا عليه

الكالم يف إسناد نسخها إىل ما وجد من اآليات الصاحلة للنسخ من ترتب النسخ عليها فبتقدير وجود خطاب آخر 
ة ناسخة هلا مع عدم االطالع عليها يكون إسناد األحكام املذكورة إليه بتقدير نسخه وكذلك تقدير وجود سن

  وإمكان إسناد نسخها إىل ما وجد من اآليات الصاحلة لنسخها من غري ضرورة يكون ممتنعا 
ولو فتح هذا الباب ملا استقر ألحد قدم يف إثبات ناسخ وال منسوخ ألن ما من ناسخ يقدر إال وحيتمل أن يكون 

تمل أن يكون إسناد ذلك احلكم إىل غريه وهو خالف إمجاع األمة الناسخ غريه وما من منسوخ حكمه يقدر إال وحي
يف االكتفاء باحلكم على كون ما وجد من اخلطاب الصاحل لنسخ احلكم هو الناسخ وأن ما وجد من الدليل الصاحل 

  عنه  إلثبات احلكم هو املثبت وإن احتمل إضافة احلكم والنسخ إىل غري ما ظهر مع عدم الظفر به بعد البحث التام
إمنا هو التبليغ وذلك )  ٤٤النحل )  ١٦( } لتبني للناس { وعن املعارضة بالنص من وجهني األول أن املراد بقوله 

  يعم تبليغ الناس من القرآن وغريه وليس فيه ما يدل على امتناع كون القرآن ناسخا للسنة 
مل والعام واملطلق واملنسوخ لكن ال نسلم داللة ذلك الثاين وإن سلمنا أن املراد بقوله لتبني للناس إمنا هو بيان اجمل

  على احنصار ما ينطق به 

  يف البيان بل جاز مع كونه مبينا أن ينطق بغري البيان ويكون حمتاجا إىل بيان 
  وعن املعارضة األوىل من جهة املعقول من ثالثة أوجه 

ء نفسه وليس كذلك بل إمنا هي من الوحي األول أن ذلك إمنا يصح أن لو كانت السنة من عند الرسول من تلقا
  )  ٣النجم )  ٥٣( } وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى { على ما قال تعاىل 

الثاين أنه لو امتنع نسخ السنة بالقرآن لداللته على أن ما شرعه أوال غري مرضي المتنع نسخ القرآن بالقرآن 
  سخ والسنة بالسنة وهو خالف إمجاع القائلني بالن

الثالث أن ما ذكروه إمنا يدل على أن املشروع أوال غري مرضي أن لو كان النسخ رفع ما ثبت أوال وليس كذلك 
  بل هو عبارة عن داللة اخلطاب على أن الشارع مل يرد خبطابه األول ثبوت احلكم يف وقت النسخ دون ما قبله 



القرآن بعد اشتراكهما يف الوحي مبا اختص بكل واحد وعن املعارضة الثانية أنه ال يلزم من اختالف جنس السنة و
  منهما امتناع نسخ أحدمها باآلخر 

  وعلى هذا فنقول القرآن يكون رافعا حلكم الدليل العقلي وإن مل يسم ناسخا 

  املسألة العاشرة قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ

  الكتاب بالسنة املتواترة 
محد بن حنبل يف إحدى الروايتني عنه وأجاز ذلك مجهور املتكلمني من األشاعرة واملعتزلة ومن الفقهاء وإليه ذهب أ

  مالك وأصحاب أيب حنيفة وابن سريج واختلف هؤالء يف الوقوع 
  واملختار جوازه عقال ملا ذكرناه يف املسألة املتقدمة 

األقربني نسخت بقوله صلى اهللا عليه و سلم أال ال وصية وأما الوقوع فقد احتج القائلون به بأن الوصية للوالدين و
لوارث قالوا وال ميكن أن يقال بأن الناسخ للوصية آية املرياث ألن اجلمع ممكن من حيث إن املرياث ال مينع من 
يلزم  الوصية لألجانب وهو ضعيف ملا فيه من نسخ حكم القرآن املتواتر خبرب اآلحاد وهو ممتنع على ما يأيت وألنه ال

  من كون املرياث مانعا من الوصية للوارث أن يكون مانعا من الوصية لغري الوارث 
)  ٢٤( } الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة { واحتجوا أيضا بأن جلد الزاين الثابت بقوله تعاىل 

اد السنة وهو ممتنع على ما يأيت ويف نسخ بالرجم الثابت بالسنة وهو ضعيف ملا فيه من نسخ القرآن بآح)  ٢النور 
حق الشيخ والشيخة من جهة أنه أمكن أن يقال إن نسخ اجللد بالرجم إمنا كان بقرآن نسخ رمسه وهو ما روي عن 

  عمر أنه قال كان فيما أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاال من اهللا ورسوله 

ا مبا روي عن عمر أنه قال لوال أنين أخشى أن يقال زاد عمر يف القرآن ما وال ميكن أن يقال إن ذلك مل يكن قرآن
  ليس منه لكتبت الشيخ والشيخة إذا زنيا على حاشية املصحف وذلك يدل على أنه مل يكن قرآنا 

ألنا نقول غاية قول عمر الداللة على إخراج ذلك عن املصحف والقرآن لنسخ تالوته وليس فيه داللة على أنه مل 
  كن قرآنا ي

مل يثبت بالتواتر بل بقول عمر ونسخ املتواتر باآلحاد ممتنع على ما يأيت وسواء كان ) الشيخ والشيخة ( فإن قيل 
  ذلك قرآنا أو سنة 

  قلنا والسنة وهو رجم النيب صلى اهللا عليه و سلم للزاين مل يثبت بالتواتر بل بطريق اآلحاد 
مجاع ليس بناسخ بل هو دليل وجود الناسخ املتواتر وليس إحالته على سنة وغايته أن األمة جممعة على الرجم واإل

  متواترة مل تظهر لنا أوىل من إحالته على قرآن متواتر مل يظهر لنا تواتره بسبب نسخ تالوته 
  وأما النافون لذلك فقد احتجوا حبجج نقلية وعقلية أما النقلية فمن مخسة أوجه 

وصف نبيه بكونه مبينا والناسخ رافع والرفع )  ٤٤النحل )  ١٦( } اس ما نزل إليهم لتبني للن{ األول قوله تعاىل 
  غري البيان 

  أخرب أنه إمنا يبدل اآلية باآلية ال بالسنة )  ١٠١النمل )  ١٦( } وإذا بدلنا آية مكان آية { الثاين قوله تعاىل 
قل نزله روح { مفتر فأزال اهللا تعاىل ومههم بقوله الثالث أن املشركني عند تبديل اآلية مكان آية قالوا إمنا أنت 



  وذلك يدل على أن التبديل ال يكون إال مبا نزله روح القدس )  ١٠٢النحل )  ١٦( } القدس من ربك باحلق 
قال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غري هذا أو بدله قل ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي { الرابع قوله تعاىل 

  وهو دليل على أن القرآن ال ينسخ بغري القرآن )  ١٥يونس )  ١٠( } أتبع إال ما يوحى إيل إن 
)  ٢( } ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير { اخلامس قوله تعاىل 

  وذلك يدل على أن اآلية ال تنسخ إال بآية )  ١٠٦البقرة 
والسنة ليست خريا من القرآن )  ١٠٦البقرة )  ٢( } نأت خبري منها أو مثلها { جوه األول أنه قال وبيانه من و

  وال مثله 

  الثاين أن اهللا تعاىل وصف نفسه بأنه الذي يأيت خبري منها وذلك ال يكون إال والناسخ قرآن ال سنة 
  ن البدل من جنس املبدل الثالث وصف البدل بأنه خري أو مثل وكل واحد من الوصفني يدل على أ

  أما املثل فظاهر 
  وأما ما هو خري 

  فألنه لو قال القائل لغريه ال آخذ منك درمها إال وآتيك خبري منه فإنه يفيد أنه يأتيه بدرهم خري من األول 
تص دل على أن الذي يأيت به هو املخ)  ١٠٦البقرة )  ٢( } أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير { الرابع قوله 

  بالقدرة عليه وذلك هو القرآن دون غريه 
وما أتاكم به الرسول { وأما من جهة املعقول فمن وجهني األول أن السنة إمنا وجب اتباعها بالقرآن يف قوله تعاىل 

وقوله فاتبعوه وذلك يدل على أن السنة فرع القرآن والفرع ال يرجع على أصله )  ٧احلشر )  ٥٩( } فخذوه 
  سقاط كما ال ينسخ القرآن والسنة بالفرع املستنبط منهما وهو القياس باإلبطال واإل

  الثاين أن القرآن أقوى من السنة ودليله من ثالثة أوجه 
  األول قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ملعاذ مب حتكم قال بكتاب اهللا 

  اهللا عليه و سلم أقره على ذلك قال فإن مل جتد قال بسنة رسول اهللا قدمه يف العمل به على السنة والنيب صلى 
  وذلك دليل قوته 

  الثاين أنه أقوى من جهة لفظه ألنه معجز والسنة ليست معجزة 

الثالث أنه أقوى من جهة حكمه حيث اعتربت الطهارة يف تالوته عن اجلنابة واحليض وىف مس مسطوره مطلقا 
  واألقوى ال جيوز رفعه باألضعف 
الثة أوجه األول أنه جيب محل قوله لتبني للناس على معىن لتظهر للناس لكونه أعم واجلواب عن اآلية األوىل من ث

  من بيان اجململ والعموم ألنه يتناول إظهار كل شيء حىت املنسوخ وإظهار املنسوخ أعم من إظهاره بالقرآن 
  تبيينه بالقرآن  وتبني القرآن أعم من} لتبني للناس { الثاين أن نسخ حكم اآلية بيان هلا فيدخل يف قوله 

الثالث أنه وإن مل يكن النسخ بيانا غري أن وصف النيب صلى اهللا عليه و سلم بكونه مبينا ال خيرجه عن اتصافه بكونه 
  ناسخا 

وعن اآلية الثانية من وجهني األول أهنا ظاهرة يف تبديل رسم آية بآية النزاع إمنا هو يف تبديل حكم اآلية وليس فيه 
  ل حكمها بآية أخرى ما يدل على تبدي

الثاين أن اهللا تعاىل أخرب أنه إذا بدل آية مكان آية قالوا إمنا أنت مفتر وليس يف ذلك ما يدل على أن تبديل اآلية ال 



  يكون إال بآية 
وذلك كما لو قال القائل لغريه إذا أكلت يف السوق سقطت عدالتك فإن ذلك ال يدل على أنه ال يأكل إال يف 

  السوق 
أن ذلك ال يدل عل امتناع نسخ القرآن بالسنة إال أن )  ١٠٢النحل )  ١٦( } قل نزله روح القدس { له وعن قو

  تكون السنة مل ينزل هبا روح القدس وليس كذلك إذ السنة من الوحي وإن كانت ال تتلى ما سبق تقريره 
أي يف تبديل آية )  ٥٠األنعام )  ٦ (} إن أتبع إال ما يوحى إيل { وعن اآلية الرابعة من وجهني األول أن قوله 

  مكان 

  آية وليس فيه ما يدل على امتناع تبديل حكم اآلية بغري اآلية 
  الثاين أن النسخ وإن كان بالسنة فهي من الوحي على ما تقدم فلم يكن متبعا إال ما يوحى إليه به 

  سخ حكم اآلية بغري اآلية وعن اآلية األخرية من ثالثة أوجه األول ال نسلم داللتها على امتناع ن
  قوهلم يف الوجه األول إن السنة ليست خريا من القرآن وال مثله 

إما أن يراد به نسخ رمسها أو نسخ حكمها فإن كان األول )  ١٠٦البقرة )  ٢( } ما ننسخ من آية { قلنا قوله 
  على بعض فهو ممتنع فإنه وصف البدل بكونه خريا منها والقرآن خري كله وال يفضل بعضه 

وإن كان الثاين فذلك يدل على أن احلكم الناسخ يكون خريا من احلكم املنسوخ أو مثله وحنن نقول إنه ال ميتنع أن 
  يكون احلكم الناسخ أصلح يف التكليف وأنفع للمكلف 

والرسول مبلغ وال وأما الوجه الثاين فال داللة فيه ألن السنة إذا كانت ناسخة فاآليت مبا هو خري إمنا هو اهللا تعاىل 
  يدل ذلك على أن الناسخ ال يكون إال قرآنا بل اإلتيان مبا هو خري أعم من ذلك 

وأما الوجه الثالث فال داللة فيه على لزوم اجملانسة بني اآلية املنسوخ حكمها وبني ناسخه ألنه وصفه بكونه خريا 
إمنا هي راجعة إىل احلكم املنسوخ واحلكم الناسخ والقرآن ال تفاوت فيه على ما سبق فعلم أن املفاضلة واملماثلة 

  على ما سبق 
وعلى هذا فال نسلم أنه إذا قال له ما آخذ منك درمها إال وآتيك خبري منه أنه يدل على اجملانسة فإن ما هو خري أعم 

  من اجلنس فكأنه قال آتيك بشيء هو خري مما أخذت منك واملذكور أوال 
   قوله خبري منها وإن كان عائدا إليها فال يلزم منه اجملانسة بني املضمر واملضهر وإن كان هو اآلية والضمري يف

  وأما الوجه الرابع فنحن قائلون مبوجبه فإن املتمكن من إزالة احلكم مبا هو خري منه إمنا هو اهللا عز و جل 
منها أو مثلها ضرورة اإلخبار  الوجه الثاين أن اآلية تدل على أنه ال بد يف نسخ كل آية من اإلتيان بآية هي خري

ولكن ليس يف ذلك داللة على أن اآلية املأيت هبا هي الناسخة إلمكان أن يكون بدال عن اآلية األوىل وإن كان 
  الناسخ غريها 

الثالث أن ظاهر اآلية يتناول نسخ رسم اآلية واألصل تنزيل اللفظ على حقيقته ويف محله على نسخ احلكم صرفه 
  از وهو خالف األصل والنزاع إمنا وقع يف نسخ احلكم ال يف نسخ الرسم إىل جهة اجمل

  وعن املعارضة األوىل من جهة املعقول من ثالثة أوجه 
األول أن ذلك إمنا ميتنع إن لو كانت السنة رافعة ملا هي فرع عليه من القرآن وليس كذلك بل ما هي فرع عليه 

  عليه  غري مرفوع هبا وما هو مرفوع هبا ليست فرعا



الثاين أن ما ذكروه حجة عليهم فإن القرآن قد دل على وجوب األخذ مبا يأيت به الرسول ووجوب اتباعه فإذا أتى 
  بنسخ حكم اآلية ومل يتبع كان على خالف ما ذكروه 

وما الثالث أن السنة ليست رافعة للقرآن وإمنا هي رافعة حلكمه وحكمه ليس أصال هلا فإذا املرتفع ليس هو األصل 
  هو األصل غري مرتفع 

وعن املعارضة الثانية أن القرآن وإن كان معجزا يف نظمه وبالغته ومتلوا وحمترما فليس فيه ما يدل على أن داللة 
كل آية منه أقوى من داللة غريه من األدلة وهلذا فإنه لو تعارض عام من الكتاب وخاص من السنة املتواترة كانت 

  يضا لو تعارضت آية ودليل عقلي فإن الدليل العقلي يكون حاكما عليها السنة مقدمة عليه وكذلك أ

  وكذلك اإلمجاع وكثري من األدلة على ما يأيت يف الترجيحات 
  وعلى هذا فال ميتنع رفع حكم اآلية بدليل السنة 

  كيف وإن السنة الناسخة ليست معارضة وال نافية ملقتضى اآلية بل مبينة وخمصصة على ما سبق 

  ألة احلادية عشرة اختلفوا يف جواز نسخ احلكم الثابت باإلمجاعاملس

  فنفاه األكثرون وأثبته األقلون 
واملختار مذهب اجلمهور ودليله أن ما وجد من اإلمجاع بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وانقراض زمن الوحي 

س ال جائز أن يكون بنص ألن ذلك لو نسخ حكمه فإما أن يكون بنص من كتاب أو سنة أو بإمجاع آخر أو قيا
النص ال بد وأن يكون موجودا يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم سابقا على هذا اإلمجاع الستحالة حدوث نص 

بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولو كان ذلك النص متقدما على اإلمجاع لكان إمجاعهم على خالف 
مة وال جائز أن يكون بإمجاع آخر ألن اإلمجاع الثاين إما أن يكون بناء على مقتضاه خطأ وهو غري متصور من األ

دليل رافع حلكم اإلمجاع األول أو ال بناء على دليل فإن مل يكن مبينا على دليل كان خطأ واألمة مصونة عنه وإن 
د وأن يكون متقدما على كان ذلك بدليل فذلك الدليل إما أن يكون نصا أو قياسا ال جائز أن يكون نصا ألنه ال ب

  اإلمجاعني متحققا يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم ويلزم من ذلك اخلطأ يف اإلمجاع األول وهو حمال 
وال جائز أن يكون قياسا ألنه ال بد له من أصل واحلكم يف ذلك األصل إما أن يكون بدليل متجدد بعد اإلمجاع 

  فهو إما إمجاع أو قياس الستحالة جتدد النص فإن كان إمجاعا  األول أو سابق عليه فإن كان بدليل متجدد

فال بد له من دليل وذلك الدليل ال بد وأن يكون نصا أو قياسا على أصل آخر فإن قياسا على أصل آخر فالكالم 
م منه يف ذلك األصل كالكالم يف األول فإما أن يتسلسل أو ينتهي إىل أصل ثابت بالنص والتسلسل حمال والثاين يلز

  أن يكون النص على أصل القياس سابقا على اإلمجاع األول 
وعند ذلك فصحة القياس عليه مشروطة بعدم اإلمجاع األول على مناقضته ونسخ اإلمجاع األول به متوقف على 

  صحته وهو دور ممتنع 
  هذا كله إن كان دليل أصل القياس الذي هو مستند اإلمجاع متجددا 

مجاع األول فعدول أهل اإلمجاع عنه دليل على عدم صحة القياس عليه وإال كان إمجاعهم وإن كان سابقا على اإل
  خطأ وهو حمال 

وأما إن كان الناسخ حلكم اإلمجاع األول هو القياس فال بد وأن يكون مستندا إىل أصل ثابت بالنص والكالم يف 



  نسخ النص به مما يفضي إىل الدور كما قررناه قبل 
  تلفت األمة يف املسألة على قولني فقد أمجعت على أن املقلد له األخذ بأي القولني شاء فإن قيل فلو اخ

ولو أمجعت بعد ذلك على أحد القولني فقد أمجعت على حصر ما أمجعت أوال عل جتويزه وهو نسخ حكم اإلمجاع 
  باإلمجاع 

  اع قلنا حنن ال نسلم تصور انعقاد اإلمجاع الثاين على ما سبق يف مسائل اإلمج

  املسألة الثانية عشرة مذهب اجلمهور أن اإلمجاع ال ينسخ به

  خالفا لبعض املعتزلة وعيسى بن أبان 
  ودليل االمتناع أن املنسوخ به إما أن يكون حكم نص أو إمجاع أو قياس 

 دليل فهو األول حمال ألن اإلمجاع إما أن يكون مستندا إىل دليل أو ليس مستندا إىل دليل فإن مل يكن مستندا إىل
  خطأ 

  وإن كان مستندا إىل دليل فذلك الدليل إما أن يكون نصا أو قياسا ال جائز أن يكون قياسا ملا سنبينه بعد 
وإن كان نصا فالناسخ ذلك النص ال اإلمجاع وإن قيل إن اإلمجاع ناسخ فليس إال مبعىن أنه يدل على الناسخ وإن 

  يف املسألة اليت قبلها كان ناسخا حلكم إمجاع سابق فهو باطل مبا 
وإن كان ناسخا حلكم قياس فالقياس إما أن يكون صحيحا أو ال يكون صحيحا فإن كان صحيحا فإمجاع األمة 

على خالف مقتضاه إن كان ال لدليل فهو خطأ وإن كان لدليل فذلك الدليل إما أن يكون نصا أو قياسا فإن كان 
كان قياسا فإما أن يكون راجحا على القياس األول أو مرجوحا أو نصا فالرافع حلكم ذلك القياس هو النص وإن 

مساويا فإن كان راجحا فاألول ال يكون مقتضاه ثابتا ألن شرط ثبوت احلكم رجحان مقتضيه وكذلك إن كان 
  مساويا وإن كان القياس األول راجحا فاإلمجاع على القياس الثاين خطأ وهو ممتنع 

  لنقل واملعىن فإن قيل ما ذكرمتوه معارض با
فإن كان له { أما النقل فهو أن ابن عباس حني قال لعثمان كيف حتجب األم عن الثلث باألخوين واهللا تعاىل يقول 

واألخوان ليسا بإخوة قال عثمان حجبها قومك يا غالم وذلك دليل )  ١١النساء )  ٤( } إخوة فألمه السدس 
  النسخ باإلمجاع 

  دليل من أدلة الشرع القطعية فجاز النسخ به كالقرآن والسنة املتواترة وأما املعىن فهو أن اإلمجاع 

قلنا أما قصة ابن عباس مع عثمان إمنا يصح االستدالل هبا إن لو كان حكم األم مع األخوين منسوخا وليس كذلك 
  إال أن يكون األخوان ليسا بإخوة وليس كذلك على ما سبق بيانه يف مسائل العموم 

املعىن فحاصله يرجع إىل إثبات كونه ناسخا بالقياس على النص وهو غري مسلم الصحة يف مثل هذه وما ذكروه من 
  املسائل وإن كان صحيحا غري أنه مما ميتنع التمسك به ملا بيناه 

  املسألة الثالثة عشرة اختلفوا يف نسخ حكم القياس



أقواله مصريا منهم إىل أن القياس إذا كان  فمنهم من منع من ذلك مطلقا كاحلنابلة والقاضي عبد اجلبار يف بعض
  مستنبطا من أصل فالقياس باق ببقاء األصل فال يتصور رفع حكمه مع بقاء أصله 

ومنهم من جوز ذلك مطلقا كأيب احلسني البصري لكنه فصل بني القياس املوجود يف زمن النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم والقياس املوجود بعده فقال 

  إن كان 

س موجودا يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن يكون قد نص على أصل كتنصيصه على حترمي بيع الرب بالرب القيا
متفاضال وتعبد الناس بقياس غري الرب على الرب بواسطة الكيل مثال بإمارة تدل عليه فإذا قضى بتحرمي بيع األرز بناء 

أما النص فبأن ينص بعد ذلك على إباحة بيع األرز وينسخ  على القياس على الرب فال ميتنع نسخه بالنص وبالقياس
حترميه وأما القياس فبأن ينص على إباحة بيع بعض املأكوالت ويتعبد بالقياس عليه بواسطة كونه مأكوال بأمارة هي 

  أقوى من اإلمارة الدالة على أن علة حترمي الرب هي الكيل 
يه و سلم بأن يكون قد اجتهد بعض اجملتهدين فأداه القياس إىل حترمي وإن كان القياس موجودا بعد النيب صلى اهللا عل

شيء بعد البحث عن األدلة املعارضة وعدم الظفر هبا مث اطلع بعد ذلك على نص أو إمجاع متقدم أو قياس أرجح 
  من قياسه فإنه يلزم من ذلك رفع حكم قياسه األول وإن كان ذلك ال يسمى نسخا 

  على القول بأن كل جمتهد مصيب حيث إنه تعبد بالقياس األول مث رفع  قال وهذا كله إمنا يتم
  وأما من ال يقول بأن كل جمتهد مصيب فإنه ال يقول بتعبده بالقياس األول فرفعه ال يكون متحققا 

  وهذا مجلة ما ذكره أبو احلسني 
  ر اجملتهد وأما حنن فنقول العلة اجلامعة يف القياس إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة بنظ

فإن كانت منصوصة فهي يف معىن النص وما مثل هذا القياس فليكن نسخ حكمه بنص أو بقياس يف معناه ولو ذهب 
إليه ذاهب بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم لعدم اطالعه على ناسخه بعد البحث عنه فإنه وإن كان متعبدا باتباع ما 

الناسخ ال يكون نسخا متحددا بل تبني أنه كان منسوخا وفرق بني أوجبه ظنه فرفع حكمه يف حقه بعد اطالعه على 
  األمرين 

وأما إن كانت العلة اجلامعة مستنبطة بنظر اجملتهد فحكمها يف حقه غري ثابت باخلطاب فرفعه يف حقه عند الظفر 
ن كانت بدليل يعارضه ويترجح عليه ال يكون نسخا على قولنا إن النسخ رفع حكم خطاب على ما قررناه وإ

  مشاركا للنسخ يف رفع احلكم وقطع استمراره وسواء قلنا إن كل جمتهد مصيب أو مل نقل بذلك 

  املسألة الرابعة عشرة اختلفوا يف النسخ بالقياس على ثالثة أقوال

  ثالثها الفرق بني القياس اجللي واخلفي وهو قول أيب القاسم األمناطي من أصحاب الشافعي 
انت غري العلة اجلامعة يف القياس منصوصة فهي يف معىن النص فيصح النسخ به وإن ك واملختار أنه إن كانت

  منصوصة فإما أن يكون القياس قطعيا أو ظنيا بأن تكون العلة فيه مستنبطة بنظر اجملتهد 
فإن كان قطعيا كقياس األمة على العبد يف تقومي النصيب على السيد املعتق فإنه وإن كان مانعا من إثبات حكم 

لكونه ليس خبطاب عل ما بيناه من أن  دليل آخر كان نصا أو قياسا فال يكون ذلك نسخا وإن كان يف معىن النسخ
  النسخ إمنا هو اخلطاب الدال على ارتفاع حكم خطاب آخر 



وإن كان القياس ظنيا فيمنع أن يكون ناسخا ألن املنسوخ حكمه إما أن يكون نصا أو إمجاعا أو قياسا األول والثاين 
لى القياس الظين باالتفاق وإن كان عاما حمال إن كان النص واإلمجاع خاصا لكون النص اخلاص واإلمجاع مقدما ع

  فال نسخ ألن القياس ليس خبطاب على ما سبق 
  وإن كان قياسا فال بد وأن يكون القياس الثاين راجحا على األول 

وعند ذلك فتارة نقول إن القياس األول ال يكون قياسا لعدم ترجحه وإن الترجح شرط يف االقتضاء وتارة نقول إنه 
فع حكمه فهو يف معىن النسخ ولكنه ليس بنسخ ملا بيناه من أن النسخ هو اخلطاب الدال على ارتفاع وإن لزم منه ر
  حكم خطاب 

  وهو غري متحقق فيما حنن فيه 
اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا { وللمخالف شبهتان األوىل قوله تعاىل 

أوجب نسخ ثبات الواحد للعشرة وليس )  ٦٦األنفال )  ٨( } يغلبوا ألفني بإذن اهللا مائتني وإن يكن منكم ألف 
  مصرحا به وإمنا هو منبه عليه وذلك هو نفس نسخ حكم النص بالقياس 

  الثاين أهنم قالوا النسخ أحد البيانني فجاز بالقياس كالتخصيص 
ثنني الرافع ثبوت الواحد للعشرة مستفادا من القياس واجلواب عن األوىل أهنا إمنا تصح إن لو كان ثبوت الواحد لال

  وليس كذلك بل استفادته إمنا هي من نفس مفهوم اللفظ 
  وعن الثانية أهنا منقوضة باإلمجاع وبدليل العقل وخبرب الواحد فإنه خيصص به وال ينسخ به 

  املسألة اخلامسة عشرة اتفق الكل على جواز النسخ بفحوى اخلطاب

على حترمي الضرب وغريه من أنواع األذى وعلى )  ٢٣اإلسراء )  ١٧( } وال تقل هلما أف { عاىل كداللة قوله ت
  جواز نسخ حكمه 

  وإمنا اختلفوا يف جواز نسخ األصل دون الفحوى والفحوى دون األصل 
ع ارتفاع غري أن األكثر على أن نسخ األصل يفيد نسخ الفحوى ألن الفحوى تابع لألصل وال يتصور بقاء التابع م

  املتبوع 
وأما نسخ الفحوى دون األصل فقد تردد فيه قول القاضي عبد اجلبار فجوزه تارة نظرا إىل أن ذلك جار جمرى 

  التنصيص على حترمي التأفيف 

وحترمي الضرب العنيف فكأنه قال ال تقل هلما أف وال تضرهبما فرفع حكم أحدمها يفيد رفع حكم اآلخر ومنع منه 
  لى املنع أبو احلسني البصري مصريا منهما إىل أن حترمي التأفيف إمنا كان إعظاما للوالدين تارة ووافقه ع

  فإذا أبيح ضرهبما كان ذلك نقضا للغرض من حترمي التأفيف 
واملختار يف ذلك أن يقال إثبات حترمي الضرب يف حمل السكوت إما أن يقال إنه ثابت بالقياس على حترمي التأفيف يف 

  أو أنه ثابت بداللة اللفظ لغة على اختالف املذاهب فيه حمل النطق 
فإن كان األول فيجب أن يقال بأن نسخ حكم األصل يوجب رفع حكم الفرع الستحالة بقاء الفرع دون أصله 

  وإن مل يسم ذلك نسخا ملا سبق 
  وإن رفع حكم الفرع ال يوجب رفع حكم األصل إذ ال يلزم من رفع التابع رفع املتبوع 



كان الثاين فال خيفى أن داللة اللفظ على حترمي التأفيف جبهة صريح اللفظ وعلى حترمي الضرب جبهة الفحوى  وإن
  ومها داللتان خمتلفتان غري أن داللة الفحوى تابعة لداللة املنطوق 

  وعند ذلك أمكن أن يقال بأن رفع حكم إحدى الداللتني ال يلزم منه رفع حكم الداللة األخرى 
فإذا كانت داللة الفحوى تابعة لداللة املنطوق فرفع األصل مما ميتنع معه بقاء التابع وأيضا فإن الغرض من فإن قيل 

  داللة املنطوق إعظام الوالدين فرفع حكم الفحوى مما خيل بالغرض من داللة املنطوق فيمتنع معه بقاء حكم املنطوق 
نت تابعة لداللة املنطوق فنسخ حكم املنطوق ليس نسخا قلنا أما األول فمندفع وذلك ألن داللة الفحوى وإن كا

  لداللته بل نسخا حلكمه وداللة الفحوى تابعة لداللة املنطوق على حكمه ال أهنا تابعة حلكمه 

وداللته باقية بعد نسخ حكمه كما كانت قبل نسخه فما هو أصل لداللة الفحوى غري مرتفع وما هو املرتفع ليس 
  أصال للفحوى 

ثاين فغاية ما يلزم من نسخ حكم الفحوى إبطال الغرض من أصل إثبات احلكم فيه وال خيفى أن غرض إثبات وأما ال
التحرمي للتأفيف مغاير لغرض ختصيصه بالذكر تنبيها باألدىن على األعلى وال يلزم من إبطال أحد الغرضني إبطال 

  الغرض اآلخر 

  قياس هل يبقى معه حكماملسألة السادسة عشرة اختلفوا يف نسخ حكم أصل ال

  الفرع أو ال 
فذهب بعض أصحاب أيب حنيفة إىل بقائه والباقون إىل امتناعه وهو املختار ألن ثبوت احلكم يف الفرع تابع العتبار 

علته حبكم األصل فإذا نسخ حكم األصل خرجت العلة املستنبطة منه عن أن تكون معتربة يف نظر الشارع فبطل ما 
  ها كان تابعا العتبار

فإن قيل يلزم مما ذكرمتوه نسخ حكم الفرع بالقياس على حكم األصل حيث جعلتم رفع حكم الفرع تابعا لرفع 
حكم األصل والنسخ بالقياس غري جائز على ما قررمتوه مث ما ذكرمتوه من انتفاء التابع النتفاء املتبوع مىت يلزم ذلك 

ذا مل يفتقر األول مسلم والثاين ممنوع فلم قلتم بافتقاره إليه وإن إذا كان احلكم يفتقر يف دوامه إىل دوام سببه أو إ
سلمنا ذلك ولكن ما ذكرمتوه منتقض باألب فإنه يتبعه ولده الطفل يف اإلسالم والكفر ولو زال إسالم األب بالردة 

  مل يلزم منه زوال ما كان ثابتا للولد من اإلسالم تبعا له 
فع احلكم يف الفرع كان بالقياس على رفع حكم األصل وإال الفتقر إىل علة قلنا جواب األول أنا ال نسلم أن ر

  جامعة نافية هلما وليس كذلك 

  وإمنا قيل برفعه النتفاء علته وفرق بني انتفاء احلكم النتفاء موجبه وبني انتفائه بالقياس 
وإن مل يقل بذلك فال خالف بني أئمة وجواب الثاين أنه إن قيل بافتقار احلكم يف دوامه إىل دوام علته فهو املطلوب 

الفقه أنه وإن مل يفتقر احلكم يف دوامه إىل دوام ضابط حكمة احلكم املعرف للحكم يف الفرع يف ابتدائه انه ال بد من 
دوام احتمال احلكمة حىت إنه لو انتهت حكمة احلكم قطعا امتنع بقاؤه بعدها وإذا مل يكن بد من دوام احتمال 

من أن تكون معتربة الستحالة بقاء احلكم حلكمة غري معتربة وبنسخ حكم األصل زال اعتبارها  احلكمة فال بد
  وانتفاء ما ال بد منه يف دوام احلكم يوجب رفع احلكم 



وعلى هذا فقد اندفع النقض فإنا ال نسلم أن إسالم األب علة موجبة إلسالم االبن حىت يلزم من انتفاء إسالمه 
  وال أن دوام إسالم األب معترب يف دوام إسالم االبن ليلزم من انتفائه انتفاؤه انتفاء إسالم االبن 

  املسألة السابعة عشرة ال نعرف خالفا بني األمة يف أن الناسخ إذا كان مع

  جربيل عليه السالم مل ينزل به إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يثبت له حكم يف حق املكلفني 
  م األول على ما كانوا عليه قبل إلقاء الناسخ إىل جربيل بل هم يف التكليف باحلك

وإمنا اخلالف فيما إذا ورد النسخ إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يبلغ األمة هل يتحقق بذلك النسخ يف حقهم 
 أو ال فذهب بعض أصحاب الشافعي إىل اإلثبات وبعضهم إىل النفي وبه قال أصحاب أيب حنيفة واإلمام أمحد بن

  حنبل وهو املختار 
وبيانه أن النسخ له الزم وهو ارتفاع حكم اخلطاب السابق وامتناع اخلروج بالفعل الواجب أوال عن العهدة ولزوم 

  اإلتيان بالفعل الواجب الناسخ واألمث بتركه والثواب على فعله 
  وهذه اللوازم منتفية ويلزم من انتفاء الالزم 

  انتفاء امللزوم 
لسابق مل يرتفع فهو أن املكلف يثاب على فعله وخيرج به عن العهدة ويأمث بتركه له قبل بلوغ النسخ أما أن احلكم ا
  إليه باإلمجاع 

وهلذا فإن أهل قبا ملا بلغهم نسخ التوجه إىل بيت املقدس بالتوجه إىل الكعبة استداروا والنيب صلى اهللا عليه و سلم 
  النسخ قبل علمهم بالنسخ ومل ينكر عليهم  اعتد هلم بالركعات اليت أتوا هبا بعد نزول

  وأما أن اخلطاب بالنسخ غري الزم للمكلف قبل البلوغ فبيانه بالنص واحلكم 
لئال يكون للناس { وقوله تعاىل )  ١٥اإلسراء )  ١٧( } وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال { أما النص فقوله تعاىل 

وما كان ربك مهلك القرى حىت يبعث يف أمها { وقوله تعاىل )  ١٦٥النساء )  ٤( } على اهللا حجة بعد الرسل 
  )  ٥٩القصص )  ٢٨( } رسوال 

وأما احلكم فهو أن املكلف لو فعل العبادة اليت ورد هبا الناسخ على وجهها كان آمثا عاصيا غري خارج به عن 
ج به عن العهدة وملا كان عاصيا العهدة كما لو صلى إىل الكعبة قبل بلوغ النسخ إليه ولو كان خماطبا بذلك خلر

  بفعل ما خوطب به وللمخالفني مخس شبه 
الشبهة األوىل أن املكلف متصرف باإلذن من الشارع فلزم رفعه برفع الشرع له وإن مل يعلم املكلف بالرفع كما لو 

  عزل املوكل الوكيل عن التصرف فإنه ال ينعقد تصرفه بعد ذلك وإن مل يعلم بعزله 
  النسخ إسقاط حق ال يعترب فيه رضي من يسقط عنه فال يعترب فيه علمه كالطالق والعتق واإلبراء الثانية أن 

الثالثة أن النسخ إباحة ترك الفعل بعد إجيابه أو إباحة فعله بعد خطره فال يتوقف ذلك على علم من أبيح له كما لو 
علم فإنه يثبت حكم اإلباحة يف حق الزوجة قال لزوجته إن خرجت بغري إذين فأنت طالق مث أذن هلا من حيث ال ت

  وال يقع الطالق خبروجها 
الرابعة أن نسخ احلكم إباحة ترك املنسوخ الذي هو حق الشارع فوجب أن يثبت قبل علم املباح له كما لو قال 

  القائل أحبت مثرة بستاين لكل من دخله فإنه يباح لكل داخل وإن مل يعلم بذلك 



يتحقق بعد علم املكلف بالنسخ فرفعه إما أن يكون بعلمه أو بالنسخ والعلم غري مؤثر يف اخلامسة أن رفع احلكم 
  الرفع فكان الرفع بالنسخ ولزم رفعه عند حتقق النسخ 

  واجلواب عن األول مبنع عزل الوكيل قبل علمه بالعزل 
  ى علمه وعن الثانية مل قالوا بأن النسخ إذا مل يتوقف على رضى املنسوخ عنه ال يتوقف عل

وال يلزم من عدم اعتبار العلم يف صورة االستشهاد عدم اعتباره يف النسخ فإنه ال مانع أن يكون عدم اعتبار العلم 
  مث لعدم تضمنه رفع حكم خطاب سابق خبالف ما حنن فيه فكان العلم مشترطا فيه ملا ذكرناه 

  د وعن الثالثة والرابعة مبنع احلكم فيما ذكروه من صوره االستشها
  وعن اخلامسة أن رفع احلكم بالنسخ مشروط بالعلم وال حتقق للمشروط دون شرطه 

  املسألة الثامنة عشرة الزيادة على النص هل تكون نسخا

وقد اتفق العلماء على أن الزيادة إذا كانت عبادة منفردة بنفسها عن العبادة املزيد عليها أهنا ال تكون نسخا حلكم 
ة صالة على صلوات أو صوم أو حجة أو زكاة إال ما نقل عن بعض العراقيني أهنم قالوا إن املزيد عليه وذلك كزياد

  زيادة صالة سادسة على الصلوات اخلمس 

حافظوا على الصلوات والصالة { يكون نسخا من جهة أن الصالة الوسطى املأمور باحملافظة عليها يف قوله تعاىل 
هنا وسطى وهو غري صحيح لوجهني األول أن النسخ إمنا يكون حلكم خترج عن كو)  ٢٣٨البقرة )  ٢( } الوسطى 

  شرعي على ما تقدم وكون العبادة وسطى أمر حقيقي ليس حبكم شرعي 
الثاين أنه يلزم عليه أن لو أوجب الشارع أربع صلوات مث أوجب صالة خامسة أو زكاة أو صوما أن يكون ذلك 

  ة وإخراج العبادات السابقة عن كوهنا أربعا وهو خالف اإلمجاع نسخا إلخراج العبادة األخرية عن كوهنا أخري
وإمنا اختلفوا يف غري هذه الزيادة كزيادة ركعة على ركعات صالة واحدة وزيادة جلدات على جلدات حد واحد 

تزلة وزيادة صفة يف رقبة الكفارة كاإلميان إىل غري ذلك من الزيادات فذهبت الشافعية واحلنابلة ومجاعة من املع
  كاجلبائي وأيب هاشم إىل أهنا ال تكون نسخا 
  وقالت احلنفية تكون نسخا ومنهم من فصل 

مث القائلون بالتفصيل منهم من قال إن كانت الزيادة قد أفادت خالف ما أفاده مفهوم املخالفة والشرط كانت 
هللا عليه و سلم يف الغنم السائمة زكاة الزيادة نسخا كإجياب الزكاة يف معلوفة الغنم فإنه خالف ما أفاده قوله صلى ا

  من نفي الزكاة عن املعلوفة وإال فال 
ومنهم من قال إن كانت الزيادة مغرية حلكم املزيد عليه يف املستقبل كزيادة التغريب يف املستقبل على احلد وزيادة 

نسخا وسواء كانت  عشرين جلدة على حد القذف كانت نسخا وإن مل تغري حكمه يف املستقبل فإهنا ال تكون
الزيادة ال تنفك عن املزيد عليه كما لو وجب علينا ستر الفخذ فإنه جيب ستر بعض الركبة ضرورة أن ما ال يتم 

  الواجب 

إال به فهو واجب أو كانت الزيادة عند تعذر املزيد عليه وذلك كإجياب قطع رجل السارق بعد قطع يديه وهذا هو 
  صري من املعتزلة مذهب الكرخي وأيب عبد اهللا الب

ومنهم من قال إن كانت الزيادة قد غريت املزيد عليه تغريا شرعيا حبيث صار املزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على 



حسب ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استئنافه كزيادة ركعة على ركعيت الفجر كان ذلك نسخا 
ه يكون نسخا لتحرمي ترك الفعلني السابقني وإال فال وذلك كزيادة أو كان قد خري بني فعلني فزيد فعل ثالث فإن

التغريب على احلد وزيادة عشرين جلدة على حد القذف وزيادة شرط منفصل يف شرائط الصالة كزيادة الوضوء 
  وهذا هو مذهب القاضي عبد اجلبار 

عدد واالنفصال كزيادة ركعتني على ومنهم من قال إن كانت الزيادة متصلة باملزيد عليه اتصال احتاد رافع للت
  ركعيت الصبح فهو نسخ وإن مل تكن الزيادة كذلك كزيادة عشرين جلدة على حد القذف فال تكون نسخا 

وهذا هو الذي اختاره الغزايل واملختار أنه إن كانت الزيادة متأخرة عن املزيد عليه وكانت رافعة حلكم شرعي كان 
  لزيادة فإن كان مما جيوز مبثله نسخ حكم النص فهو نسخ وإال فال ذلك نسخا ووجب النظر يف دليل ا

وإن مل تكن الزيادة متأخرة عن املزيد عليه أو كانت رافعة حلكم العقل األصلي ال غري مل يكن ذلك نسخا شرعيا 
لواحد وإن كان نسخا لغويا وجاز بكل ما يصلح أن يكون دليال يف موضعه وإن مل جيز به النسخ كالقياس وخرب ا

  وحنوه وهذا هو اختيار أيب احلسني البصري 
وإذ أتينا على شرح املذاهب بالتفصيل فال بد من النظر فيما يتفرع على هذه املذاهب من املسائل الفرعية والكشف 
عن وجه احلق يف كل واحدة منها تتمة للمقصود وهي عشرة فروع الفرع األول إذا وجبت الزكاة يف معلوفة الغنم 

  ن ذلك نسخا ال يكو

حلكم قوله صلى اهللا عليه و سلم يف الغنم السائمة زكاة ألنه ال يقتضي نفي الزكاة عن املعلوفة كما سبق يف إبطال 
دليل اخلطاب وإمنا يقتضي نفي الزكاة عن املعلوفة بناء على حكم العقل األصلي فرفعه ال يكون نسخا ملا تقدم وإن 

على نفي الزكاة عن املعلوفة فال خيفى أن وجوب الزكاة فيها يكون رافعا ملا  سلمنا أن دليل اخلطاب حجة وأنه يدل
  اقتضاه دليل اخلطاب فيكون نسخا 

الفرع الثاين إذا زيدت ركعة على ركعيت الصبح حبيث صارت صالة الصبح ثالث ركعات قال أبو احلسني البصري 
يادة الركعة إما أن تكون نسخا للركعتني أو هذا ليس بنسخ حلكم الدليل الدال على وجوب صالة الصبح ألن ز

نسخا ألجزائها ووجوهبا أو نسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتني ال جائز أن يكون نسخا للركعتني ألن النسخ ال 
يتعلق باألفعال كيف وإن الركعتني قارتان مل يرتفعا وال جائز أن يكون نسخا ألجزائها وإال كان زيادة غسل عضو 

الصالة ناسخا ألجزائها ووجوهبا الذي كان قبل إجياب غسل العضو الزائد ومل يقل به من قال هبذا  آخر يف طهارة
املذهب كالقاضي عبد اجلبار كما عرف من مذهبه وال جائز أن يكون نسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتني ألنه 

الصالة فإن آخرها كان بآخر الركعتني إمنا كان واجبا آخر الصالة وذلك غري مرتفع وال متغري وإمنا املتغري آخر 
  واآلن صار آخر الثالث 

وقد قيل يف إبطاله ال نسلم احلصر فإنه كان حيرم الزيادة على الركعتني والتحرمي حكم شرعي وقد ارتفع بالزيادة 
وليس  وليس حبق إذ لقائل أن يقول إمنا يصح ذلك أن لو كان األمر بالركعتني مقتضيا للنهي عن الزيادة عليهما

  كذلك بل أمكن أن يكون ذلك مستفادا من دليل آخر فزيادة الركعة 

  على الركعتني ال يكون نسخا حلكم الدليل الدال على وجوب الركعتني 
وقد قيل يف إبطاله أيضا إن النسخ إمنا هو ألجزاء الركعتني بتقدير انفرادمها وهو حكم شرعي وقد ارتفع بالزيادة 

ال معىن كون الركعتني جمزية أنه خيرج هبا عن عهدة األمر ومعىن اخلروج هبا عن العهدة أنه وفيه نظر إذ ميكن أن يق



ال جيب مع فعلها شيء آخر وليس ذلك حكما شرعيا ليكون رفعه نسخا شرعيا بل هو من مقتضيات النفي األصلي 
ن كان الزما على القاضي عبد وإمنا طريق الرد عليه أن يقال ما ذكره من اإللزام باشتراط غسل العضو الزائد وإ

اجلبار فغري الزم لغريه كالغزايل وحنوه من القائلني يكون ذلك نسخا فال بد من الداللة عليه ومل يتعرض لذلك وإن 
  قدر لزوم ذلك فال خيفى أن وجوب التشهد بعد الركعتني حكم شرعي وقد ارتفع بزيادة الركعة 

س كذلك فإن التشهد كان واجبا عقيب الركعتني وبالزيادة صار غري والقول بأن املغري إمنا هو آخر الصالة لي
  واجب 

الفرع الثالث زيادة التغريب على احلد وزيادة عشرين جلدة على الثمانني ليس بنسخ ألن النسخ يستدعي رفع ما 
  ها ثبت للثمانني من احلكم الشرعي وال حتقق له إذ األصل بقاء ما كان هلا من احلكم قبل الزيادة بعد

فإن قيل بيان ارتفاع حكم الثمانني من مخسة أوجه األول أن الثمانني قبل الزيادة كانت كل احلد الواجب وقد 
  صارت بعد الزيادة بعض احلد 

  الثاين أن الثمانني كانت جمزئة قبل الزيادة وقد ارتفع إجزاؤها بالزيادة 
  الثالث الثمانون وحدها كان يتعلق هبا التفسيق 

  ة وبعد الزيادة زال تعلق ذلك بالثمانني ورد الشهاد

  الرابع أن الثمانني قبل الزيادة كان جيب االقتصار عليها وبعد الزيادة زال هذا الوجوب 
  اخلامس أن قبل الزيادة كانت الزيادة غري واجبة وقد زال هذا احلكم بإجياب الزيادة 

كل الواجب إال أهنا واجبة وغريها ليس بواجب ووجوهبا واجلواب عن األول أنه ال معىن لكون الثمانني قبل الزيادة 
  مل يرتفع وإمنا املرتفع بالزيادة عدم وجوب الزيادة وذلك معلوم بالرباءة األصلية فال يكون رفعه نسخا شرعيا 

  وعن الثاين ما سبق يف الفرع الذي قبله 
ذف وإن سلمنا تعلق ذلك بالثمانني إال أن وعن الثالث ال نسلم أن التفسيق ورد الشهادة متعلق بالثمانني بل بالق

معىن التفسيق يرجع إىل عدم موافقة أمر الشارع ورد الشهادة إىل عدم قبوهلا وذلك معلوم بالنفي األصلي ورد 
فليس من مقتضيات دليل إجياب الثمانني فرفعه } وال تقبلوا هلم شهادة { الشهادة وإن كان معلوما من قوله تعاىل 

  شرعيا ال يكون نسخا 
وعن الرابع أن معىن وجوب االقتصار على الثمانني قبل الزيادة أهنا واجبة وال جتوز الزيادة عليها ووجوهبا مل يرتفع 

  وإمنا املرتفع عدم اجلواز املستند إىل الرباءة األصلية وذلك ليس بنسخ على ما تقدم 
  وعلى هذا فقد خرج اجلواب عن اإللزام اخلامس أيضا 

إذا أوجب اهللا تعاىل غسل الرجلني على التعيني مث خرينا بني ذلك وبني املسح على اخلفني أو خرينا يف  الفرع الرابع
الكفارة بني اإلطعام والصيام مث زاد ثالثا وهو اإلعتاق هل يكون ذلك نسخا لوجوب غسل الرجلني على التعيني 

نسخ ألن معىن كون العمل واجبا على التعيني أنه ووجوب التخيري بني اإلطعام والصيام على التعيني احلق إنه ليس ب
  واجب وأن غريه اليقوم مقامه وكونه واجبا مل يرتفع وإمنا املرتفع كون غريه اليقوم مقامه 

وذلك حكم ثابت مبقتضى النفي األصلي فرفعه اليكون نسخا شرعيا وكذلك لتخيري بني اإلطعام والصيام على 
هما وأن غريمها ال يقوم مقامهما ووجوب أحدمها ال بعينه غري مرتفع وإمنا املرتفع التعيني معناه أن الواجب واحد من

  كون غريمها ال يقوم مقامهما وذلك ثابت مبقتضى النفي األصلي فرفعه ال يكون نسخا شرعيا 



إذا ف)  ٢٨٢البقرة )  ٢( } فاستشهدوا شهيدين { الفرع اخلامس إذا وقف اهللا تعاىل احلكم على شاهدين بقوله 
جوز احلكم بشاهد وميني خبرب الواحد فهل يكون ذلك نسخا للحكم بالشاهدين على التعيني احلق أنه ليس بنسخ 
وذلك ألن مقتضى اآلية جواز احلكم بالشاهدين وأن شهادهتما حجة وليس فيه ما يدل على امتناع احلكم حبجة 

  أخرى إال بالنظر إىل املفهوم وال حجة فيه على ما تقدم 
  كان حجة فرفعه يكون نسخا وال جيوز خبرب الواحد وإن 

الفرع السادس إذا أوجب اهللا تعاىل عتق رقبة مطلقة يف كفارة الظهار فتقييدها بعد ذلك باإلميان إن ثبت أن اهللا 
تعاىل أراد بكالمه الداللة على أجزاء الرقبة الكافرة وغريها كان التقييد باإلميان نسخا وال جيوز بدليل العقل 

  والقياس وخرب الواحد وإال كان تقييدا للمطلق ال نسخا 
الفرع السابع إذا أوجب اهللا تعاىل قطع يد السارق ورجله على التعيني فإباحة قطع رجله األخرى بعد ذلك إن كان 

ن رافعا لعدم اإلباحة الثابتة حبكم العقل األصلي فال يكون نسخا شرعيا وإن كان رافعا للتحرمي وإن جاز أن يكو
  نسخا فليس نسخا ملقتضى النص األول لعدم داللته عليه 

الفرع الثامن إذا زيد يف الطهارة اشتراط غسل عضو زائد على األعضاء الستة فال يكون ذلك نسخا لوجوب 
غسل األعضاء الستة إذ هي واجبة مع وجوب غسل العضو الزائد وال إلجزائها عند االقتصار عليها ألن معىن 

ن امتثال األمر بفعلها غري متوقف على أمر آخر وامتثال األمر بفعلها غري مرتفع وإمنا املرتفع عدم كوهنا جمزئة أ
التوقف على شرط آخر وذلك املرتفع وهو عدم اشتراط أمر آخر إمنا كان مستندا إىل حكم العقلي األصلي فال 

  يكون رفعه نسخا شرعيا 

  رط آخر وعلى هذا يكون احلكم فيما إذا زيد يف الصالة ش
دال على جعل أول الليل غاية للصوم )  ١٨٧البقرة )  ٢( } مث أمتوا الصيام إىل الليل { الفرع التاسع قوله تعاىل 

فإجياب صوم أول الليل بعد ذلك هل يكون نسخا ملا دلت عليه اآلية من كون أول الليل غاية للصوم وظرفا له 
ليس حبجة وأنه ال يدل على مد احلكم إىل غاية أن يكون احلكم  واحلق يف ذلك أن يقال إن قلنا إن مفهوم الغاية

فيما بعد الغاية على خالف ما قبلها فإجياب صوم أول الليل ال يكون نسخا ملدلول اآلية وإال كان نسخا وامتنع 
  ذلك بدليل العقل وخرب الواحد 
ط آخر ال يكون نسخا ألنه إما أن يكون فاشتراط شر) صلوا إن كنتم متطهرين ( الفرع العاشر إذا قال اهللا تعاىل 

نسخا لوجوب الصالة مع الطهارة أو ألجزائها أو ملا فيه من رفع عدم اشتراط شرط آخر أو لشيء آخر ال سبيل 
إىل األول ألن الوجوب مع الطهارة مل يرتفع والثاين ال سبيل إليه ملا سبق يف الفرع الثامن وال سبيل إىل الثالث ألنه 

  قل األصلي فال يكون نسخا شرعيا والرابع ال بد من تصويره ألن األصل عدمه رفع حكم الع
موجب للطواف مطلقا مع الطهارة )  ٢٩احلج )  ٢٢( } وليطوفوا بالبيت العتيق { وعلى هذا أيضا قوله تعاىل 

لوجوب ومن غري طهارة فاشتراط الطهارة بقوله صلى اهللا عليه و سلم الطواف بالبيت صالة ال يكون نسخا 
  الطواف لبقاء وجوبه وال إلجزائه وال لعدم اشتراط الطهارة ملا بيناه 

  ولذلك منع الشافعي من اإلجزاء بقوله الطواف بالبيت صالة 
وأبو حنيفة ملا مل يسعه خمالفة اخلرب قال بوجوب الطهارة مع بقاء الطواف جمزئا من غري طهارة حيث اعتقد أن رفع 

  لكتاب خبرب الواحد اإلجزاء يكون نسخا حلكم ا



  املسألة التاسعة عشرة اتفقوا على أن نسخ سنة من سنن العبادة

ال يكون نسخا لتلك العبادة كنسخ ستر الرأس والوقوف على ميني اإلمام يف الصالة واختلفوا يف أن نسخ ما 
 أن ذلك ال تتوقف عليه صحة العبادة هل يكون نسخا لتلك العبادة فذهب الكرخي وأبو احلسني البصري إىل

  يكون نسخا للعبادة 
وسواء كان املنسوخ جزءا من مفهوم العبادة كالركعة من صالة الظهر مثال أو شرطا خارجا عن مفهوم الصالة 

  كالوضوء 
  ومن املتكلمني من قال إنه نسخ للعبادة مطلقا 

  وإليه ميل الغزايل 
  ها دون شرطها كالقاضي عبد اجلبار ومنهم من فصل بني اجلزء والشرط وأوجب نسخ العبادة بنسخ جزئ

  واملختار أنه ال يكون ذلك نسخا للعبادة مطلقا 
أما إذا كانت الصالة أربع ركعات فكل ركعتني منها واجبة فنسخ أحد الواجبني ال يوجب نسخ الواجب اآلخر 

  وكذلك إذا كانت الصالة واجبة والطهارة شرط فيها 
  نسخ وجوب الصالة بل الوجوب باق حباله فال نسخ فنسخ اشتراط الطهارة ال يكون موجبا ل

فإن قيل إذا أوجب الشارع أربع ركعات مث نسخ منها وجوب ركعتني فقد نسخ وجوب أصل العبادة ال أنه نسخ 
للبعض وتبقية للبعض فإن الركعتني الباقيتني ليست بعض األربع بل هي عبادة أخرى وإال فلو كانت بعضا منها 

  أربع ركعات آتيا بالواجب وزيادة كما لو أوجب عليه التصدق بدرهم فتصدق بدرمهني  لكان من صلى الصبح

وإن سلمنا أن وجوب الركعتني باق حباله غري أهنا كانت قبل نسخ الركعتني ال جتزىء وقد ارتفع ذلك بنسخ 
ذلك وهو عني  الركعتني الزائدتني حيث صارت جتزىء وكان جيب تأخري التشهد إىل ما بعد األربع وقد ارتفع

  النسخ 
  وعلى هذا يكون احلكم فيما إذا نسخ شرط العبادة فإهنا كانت قبل النسخ ال جتزىء وقد ارتفع ذلك بنسخ الشرط 

  واجلواب قوهلم إن نسخ الركعتني نسخ لوجوب أصل العبادة ليس كذلك بدليل بقاء وجوب الركعتني 
أرادوا بالغريية أهنا بعض منها والبعض غري الكل فمسلم ولكن ال قوهلم الركعتان عبادة أخرى غري العبادة األوىل إن 

  يكون نسخا للركعتني وإن كان نسخا لوجوب الكل وإن أرادوا به أهنا ليست بعضا من األربع فهو غري مسلم 
  قوهلم لو كانت بعضا من األربع لكان من صلى الصبح أربعا قد أتى بالواجب وزيادة 

الواجب األول بل عبادة أخرى الفتقرت يف وجوهبا إىل ورود أمر يدل على وجوهبا وهو قلنا ولو مل تكن بعضا من 
  خالف اإلمجاع وحيث مل تصح صالة الصبح عند اإلتيان بأربع ركعات فإمنا كان إلدخال ما ليس من الصالة فيها 

  قوهلم إهنا كانت قبل نسخ الركعتني ال جتزىء 
ثواب عليها فذلك مستند إىل النفي األصلي فرفعه ال يكون نسخا وإن أريد به قلنا إن أريد به عدم امتثال األمر وال

  وجوب القضاء فهو نسخ لكن ال لنفس العبادة 
  قوهلم إنه كان جيب تأخري التشهد إىل ما بعد األربع ليس كذلك فإن التشهد بعد الركعتني جائز 



  ألصلي فرفعه ال يكون نسخا شرعيا على ما عرف نعم غايته أنه مل يكن واجبا وعدم وجوبه فلبقائه على النفي ا
  نعم لو قيل برفع جوازه حبكم الشرع كان ذلك نسخا 

  وعلى هذا عرف اجلواب عن قوهلم إن العبادة كانت ال جتزىء دون الطهارة مث صارت جمزئة 

  املسألة العشرون اتفق العلماء على جواز نسخ مجيع التكاليف بإعدام العقل

  لتكليف الذي هو شرط يف ا
  وأنه يستحيل أن يكلف اهللا أحدا بالنهي عن معرفته إال على رأي من جيوز التكليف مبا ال يطاق 

وذلك ألن تكليفه بالنهي عن معرفته يستدعي العلم بنهيه والعلم بنهيه يستدعي العلم بذاته فإن من ال يعرف الباري 
  تعاىل ميتنع عليه أن يكون عاملا بنهيه 

  ه متوقف على معرفته وهو دور ممتنع فإذا حترمي معرفت
وإمنا اخلالف يف أمرين األول أنه هل يتصور نسخ وجوب معرفة اهللا تعاىل وشكر املنعم ونسخ حترمي الكفر والظلم 

والكذب وكذلك كل ما قيل بوجوبه حلسنه وحترميه لقبحه يف ذاته فذهبت املعتزلة بناء على فاسد أصوهلم يف اعتقاد 
ذايت ورعاية احلكمة يف أفعال اهللا تعاىل إىل امتناع نسخ هذه األحكام العتقادهم أن املقتضى احلسن والقبح ال

لوجوهبا وحترميها إمنا هو صفات ذاتية ال جيوز تبديلها وال تغيريها وحنن قد أبطلنا هذه األصول ونبهنا على فسادها 
  فيما تقدم 

   العبد هل جيوز أن ينسخ عنه مجيع التكاليف أو ال الثاين أنه وإن جاز نسخ هذه األحكام فبعد أن كلف اهللا

اختلفوا فيه نفيا وإثباتا واختار الغزايل املنع من ذلك مصريا منه إىل أن املنسوخ عنه جيب عليه معرفة النسخ والناسخ 
  والدليل املنصوب عليه 

نا بأن النسخ ال حيصل يف حق فهذا النوع من التكليف ال ميكن نسخه بل هو باق بالضرورة وليس حبق فإنا وإن قل
املكلف دون علمه بنزوله النسخ فال ميتنع حتقق النسخ جلميع التكاليف يف حقه عند علمه بالنسخ وإن مل يكن 

  مكلفا مبعرفة النسخ 

خامتة يف طريق معرفة الناسخ واملنسوخ فنقول النصان إذا تعارضا إما أن يتعارضا من كل وجه أو من وجه دون 
فيا من كل وجه فإما أن يكونا معلومني أو مظنونني أو أحدمها معلوما واآلخر مظنونا فإن كانا معلومني وجه فإن تنا

أو مظنونني فإما أن يعلم تأخر أحدمها عن اآلخر أو اقتراهنما أو ال يعلم شيء من ذلك فإن علم تأخر أحدمها عن 
واملنسوخ كما لو قال النيب صلى اهللا عليه و اآلخر فهو ناسخ واملتقدم منسوخ وذلك قد يعرف إما بلفظ النسخ 

سلم هذا ناسخ وهذا منسوخ أو أمجعت األمة على ذلك وإما بالتاريخ وذلك قد يعلم إما بأن يكون يف اللفظ ما 
يدل على التقدم والتأخر كقوله صلى اهللا عليه و سلم كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها وإما بإسناد الراوي 

يء متقدم كقوله كان هذا يف السنة الفالنية وهذا يف السنة الفالنية وإحدامها معلومة التقدم على أحدمها إىل ش
  األخرى هذا كله إذا كان سند الناسخ واملنسوخ مستويا 

وليس من الطرق الصحيحة يف معرفة النسخ أن يقول الصحايب كان احلكم كذا مث نسخ فإنه رمبا قال ذلك عن 
  يف أحد اجتهاد وال أن يقول 



املتواترين إنه كان قبل اآلخر ألنه يتضمن نسخ املتواتر بقول الواحد وال يلزم ثبوت نسب الولد من صاحب 
الفراش ضمنا من قبول قول القابلة يف الولد إنه من إحدى املرأتني وأن النسب ال يثبت بقوهلا ابتدأ مثل ذلك ها هنا 

واز وال يلزم منه الوقوع وال أن يكون أحدمها مثبتا يف املصحف بعد كما قاله القاضي عبد اجلبار فإن غاية ذلك اجل
اآلخر ألنه ليس ترتيب اآليات يف املصحف على ترتيبها يف النزول وال أن يكون راوي أحدمها من أحداث الصحابة 

  ألنه قد ينقل عمن تقدمت صحبته 
ون رواية متقدم الصحبة متأخرة وال أن وإن روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من غري واسطة فلجواز أن تك

يكون إسالم أحد الراويني بعد إسالم اآلخر ملا ذكرناه يف رواية احلدث وال أن يكون أحد الراويني متجدد الصحبة 
بعد انقطاع صحبة الراوي اآلخر جلواز مساعه عمن تقدمت صحبته وال أن يكون أحد النصني على وفق قضية 

  واآلخر على خالفه فإنه ليس تقدم املوافق لذلك أوىل من املخالف العقل والرباءة األصلية 
وأما إن علم اقتراهنما مع تعذر اجلمع بينهما فعندي أن ذلك غري متصور الوقوع وإن جوزه قوم وبتقدير وقوعه 

  فالواجب إما الوقف عن العمل بأحدمها أو التخيري بينهما إن أمكن 
  من ذلك وكذلك احلكم فيما إذا مل يعلم شيء 

وأما إن كان أحدمها معلوما واآلخر مظنونا فالعمل باملعلوم واجب سواء تقدم أو تأخر أو جهل احلال يف ذلك لكنه 
  إن كان متأخرا عن املظنون كان ناسخا وإال كان مع وجوبه العمل به غري ناسخ 
كل واحد منهما أعم من اآلخر من  هذا كله فيما إذا تنافيا من كل وجه وأما إن تنافيا من وجه دون وجه بأن يكون

  وجه دون وجه 

كما يف قوله صلى اهللا عليه و سلم من بدل دينه فاقتلوه فإنه خاص باملبدل وعام يف النساء والرجال وقوله هنيت عن 
ر قتل النسوان فإنه خاص يف النساء وعام بالنسبة إىل املبدل فاحلكم فيهما كما لو تنافيا من كل وجه فعليك باالعتبا

  واهللا أعلم 

  األصل اخلامس يف القياس ويشتمل على مقدمة ومخسة أبواب 
  أما املقدمة ففي حتقيق معىن القياس وبيان أركانه 

أما القياس فهو يف اللغة عبارة عن التقدير ومنه يقال قست األرض بالقصبة وقست الثوب بالذراع أي قدرته بذلك 
باملساواة فهو نسبة وأضافة بني شيئني وهلذا يقال فالن يقاس بفالن وهو يستدعي أمرين يضاف أحدمها إىل اآلخر 

  وال يقاس بفالن أي يساويه وال يساويه 
  وأما يف اصطالح األصوليني فهو منقسم إىل قياس العكس وقياس الطراد 

قيل لو  أما قياس العكس فعبارة عن حتصيل نقيض حكم معلوم ما يف غريه الفتراقهما يف علة احلكم وذلك كما لو
لو يكن الصوم شرطا يف االعتكاف ملا كان شرطا له عند نذره أن يعتكف صائما كالصالة فإن الصالة ملا مل تكن 

  شرطا يف االعتكاف مل تكن من شرطه إذا نذر أن يعتكف مصليا 

ضه وهو فاألصل هو الصالة والفرع هو الصوم وحكم الصالة أهنا ليست شرطا يف االعتكاف والثابت يف الصوم نقي
أنه شرط يف االعتكاف وقد افترقا يف العلة ألن العلة اليت ألجلها مل تكن الصالة شرطا يف االعتكاف أهنا مل تكن 

  شرطا فيه حالة النذر وهذه العلة غري موجودة يف الصوم ألنه شرط يف االعتكاف حالة النذر إمجاعا 



اإلشارة إليها وإىل إبطاهلا مث نذكر بعد ذلك ما هو  وأما قياس الطرد فقد قيل فيه عبارات غري مرضية ال بد من
  املختار فيه 

فمنها قول بعضهم إنه عبارة عن إصابة احلق وهو منتقض بإصابة احلق بالنص واإلمجاع فإنه على ما قيل وليس 
  بقياس كيف وإن إصابة احلق فرع للقياس وحكم له وحكم القياس ال يكون هو القياس 

بذل اجلهد يف استخراج احلق وهو أيضا باطل مبا أبطلنا به احلد الذي قبله كيف وإن بذل ومنها قول بعضهم إنه 
  اجلهد إمنا هو منىبء عن حال القائس ال عن نفس القياس 

وقد قيل يف إبطاله إنه غري منعكس لوجود احملدود دون احلد وذلك أن من رأى حكما منصوصا عليه وعلى علته 
ا يف الفرع فإن ذلك مقتضى تعدية احلكم من األصل إىل الفرع بطريق القياس وإن مل وكانت علته مما يشهد احلس هب

يوجد فيه بذل جهد يف استخراج احلق فقد وجد احملدود دون حده وليس حبق فإنه وإن مل يلحق املكلف بذل جهد 
فيه فال بد من االجتهاد  يف معرفة احلكم وعلته لكوهنما منصوصني وال يف معرفة وجود العلة يف الفرع لكوهنا حمسة

يف معرفة صحة النص إن كان آحادا وإن كان متواترا وال بد من البحث عن كونه منسوخا أم ال وإن مل يكن 
  منسوخا فال بد من النظر يف 

األصل هل للعلة فيه معارض أو ال وإن مل يكن هلا معارض يف األصل فال بد من النظر يف الفرع هل وجد فيه مانع 
رط أو ال مث وإن قدر انتفاء االجتهاد مطلقا يف الصورة املفروضة فال نسلم حتقق القياس فيها بل احلكم أو فات ش

  إمنا يثبت يف الفرع على هذا التقدير باالستدالل ال بالقياس على ما يأيت حتقيقه 
املقدار ويف بعض  ومنها قول بعضهم إن القياس هو التشبيه ويلزم عليه أن يكون تشبيه أحد الشيئني باآلخر يف

صفات الكيفيات كاأللوان والطعوم وحنوها قياسا شرعيا إذ الكالم إمنا هو يف حد القياس يف اصطالح املتشرعني 
  وليس كذلك 

  ومنها قول بعضهم القياس هو الدليل املوصل إىل احلق وهو باطل بالنص واإلمجاع 
باطل بالعلم احلاصل بالنظر يف داللة النص واإلمجاع  ومنهم من قال هو العلم الواقع باملعلوم عن نظر وهو أيضا

كيف وإن العلم غري حاصل من القياس فإنه ال يفيد غري الظن وإن كان حاصال منه فهو مثرة القياس فال يكون هو 
  القياس 

مع وقال أبو هاشم إنه عبارة عن محل الشيء على غريه وإجراء حكمه عليه وهو باطل من وجهني األول أنه غري جا
ألنه خيرج منه القياس الذي فرعه معدوم ممتنع لذاته فإنه ليس بشيء الثاين أن محل الشيء على غريه وإجراء حكمه 
عليه قد يكون من غري جامع فال يكون قياسا وإن كان جبامع فيكون قياسا وليس يف لفظه ما يدل على اجلامع فكان 

  لفظه عاما للقياس وملا ليس بقياس 
  د اجلبار إنه محل الشيء على الشيء يف بعض وقال القاضي عب

  أحكامه بضرب من الشبه وهو باطل مبا أبطلنا به حد أيب هاشم يف الوجه األول 
وقال أبو احلسني البصري القياس حتصيل حكم األصل يف الفرع الشتباههما يف علة احلكم عند اجملتهد وقد أورد 

  على نفسه يف ذلك إشكاال وأجاب عنه 
ال فهو أن الفقهاء يسمون قياس العكس قياسا وليس هو حتصيل حكم األصل يف الفرع الشتباههما يف أما اإلشك

  علة احلكم بل هو حتصيل نقيض حكم الشيء يف غريه الفتراقهما يف علة احلكم كما سبق حتقيقه 



اس فيه وهو إحلاق وأما اجلواب فحاصله أن تسمية قياس العكس قياسا إمنا كان بطريق اجملاز لفوات خاصية القي
  الفرع باألصل يف حكمه ملا بينهما من املشاهبة 

وميكن أن يقال يف جوابه أيضا إنه وإن كان قياس العكس قياسا حقيقة غري أن اسم القياس مشترك بني قياس الطرد 
  امسه وقياس العكس فتحديد أحدمها خباصيته ال ينتقض باملسمى اآلخر املخالف له يف خاصيته وإن كان مسمى ب

  وهلذا فإنه لو حدت العني حبد خيصها ال ينتقض بالعني اجلارية املخالفة هلا يف حدها وإن اشتركا يف االسم 
  واحملدود ها هنا إمنا هو قياس الطرد املخالف يف حقيقته لقياس العكس غري أن ما ذكره من احلد مدخول من وجهني 

حصيل عني حكم األصل يف الفرع وهو ممتنع فكان من حقه األول أن قوله حتصيل حكم األصل يف الفرع مشعر بت
  أن يقول مثل حكم األصل يف الفرع 

  الثاين أن حتصيل حكم األصل يف الفرع هو حكم الفرع ونتيجة 

القياس ونتيجة الشيء ال تكون هي نفس ذلك الشيء فكان األوىل أن يقول القياس هو اشتباه الفرع واألصل يف 
  اجملتهد على وجه يستلزم حتصيل احلكم يف الفرع  علة حكم األصل يف نظر

وقال القاضي أبو بكر القياس محل معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما وقد وافقه 
  عليه أكثر أصحابنا وهو مشتمل على مخسة قيود األول قوله محل معلوم على معلوم 

  أو نفيه عنهما الثاين قوله يف إثبات حكم هلما 
  الثالث قوله بناء على جامع بينهما 

  الرابع قوله من إثبات حكم أو صفة هلما 
  اخلامس قوله أو نفيه عنهما 

  أما القيد األول فيستدعي بيان معىن احلمل وبيان فائدة إطالق لفظ املعلوم وفائدة محل املعلوم على املعلوم 
خر يف حكمه وإمنا أطلق لفظ املعلوم ألنه رمبا كانت صورة احملمول أما احلمل فمعناه مشاركة أحد املعلومني لآل

واحملمول عليه عدمية ورمبا كانت وجودية فلفظ املعلوم يكون شامال هلما فإنه لو أطلق لفظ املوجود خلرج منه 
أوهم  املعدوم ولو أطلق لفظ الشيء الختص أيضا باملوجود على رأي أهل احلق ولو قال محل فرع على أصل رمبا

اختصاصه باملوجود من جهة أن وصف أحدمها بكونه فرعا واآلخر بكونه أصال قد يظن أنه صفة وجودية والصفات 
الوجودية ال تكون صفة للمعدوم وإن مل يكن حقا فكان استعمال لفظ املعلوم أمجع وأمنع وأبعد عن الوهم الفاسد 

  وإمنا قال محل معلوم 

قايسة وذلك ال يكون إال بني شيئني وألنه لواله لكان إثبات احلكم أو نفيه يف على معلوم ألن القياس يستدعي امل
  الفرع غري مستفاد من القياس أو كان معلال بعلة غري معتربة فيكون مبجرد الرأي والتحكم وهو ممتنع 

م األصل وهو وأما القيد الثاين فإمنا ذكره ألن محل الفرع على األصل قد بان أن معناه التشريك يف احلكم وحك
  احملمول عليه قد يكون إثباتا وقد يكون نفيا وكانت عبارته بذلك أمجع للنفي واإلثبات 

وأما القيد الثالث فإمنا ذكره ألن القياس ال يتم إال باجلامع بني األصل والفرع وإال كان محل الفرع على األصل يف 
  حكمه من غري دليل وهو ممتنع 

ه ألن اجلامع بني األصل والفرع قد يكون تارة حكما شرعيا كما لو قال يف حترمي بيع وأما القيد الرابع فإمنا ذكر
  الكلب جنس فال جيوز بيعه كاخلنزير وقد يكون وصفا حقيقيا كما لو قال يف النبيذ مسكر فكان حراما كاخلمر 



رناه من املثالني وقد يكون نفيا وأما القيد اخلامس فإمنا ذكره ألن اجلامع من احلكم أو الصفة قد يكون إثباتا كما ذك
أما يف احلكم فكما لو قال يف الثوب النجس إذا غسل باخلل غري طاهر فال تصح الصالة فيه كما لو غسله باللنب 

  واملرق وأما يف الصفة فكما لو قال يف الصيب غري عاقل فال يكلف كاجملنون 
  ا وقد أورد عليه تشكيكات ال بد يف ذكرها واإلشارة إىل دفعه

  اإلشكال األول أن القول حبمل املعلوم على املعلوم إما أن يراد به إثبات مثل حكم أحدمها لآلخر أو شيء آخر 

  فإن كان األول فالقول ثانيا يف إثبات حكم هلما أو نفيه عنهما يكون تكرارا من غري فائدة 
فال جيوز ذكره يف تعريف القياس ألن ماهية وإن كان الثاين فال بد من بيانه كيف وإنه بتقدير أن يراد به شيء آخر 

  القياس تتم بإثبات مثل حكم أحد املعلومني لآلخر بأمر جامع فكان ذكر ذلك الشيء زائدا عما حيتاج إليه 
الثاين أن قوله يف إثبات حكم هلما أو نفيه عنهما مشعر بأن احلكم يف األصل والفرع مثبت بالقياس وهو حمال من 

  ع على ثبوت احلكم يف األصل فلو كان ثبوت احلكم يف األصل فرعا على القياس كان دورا جهة أن القياس فر
فكان له علم ) عامل ( الثالث أنه كما يثبت احلكم بالقياس فقد ثبتت الصفة أيضا بالقياس كقولنا يف الباري تعاىل 

  كالشاهد 
  فالقياس أعم من القياس الشرعي والعقلي 

صفة مندرجة يف احلكم أو ال تكون فإن كان األول كان القول بأمر جامع بينهما من وعند ذلك إما أن تكون ال
  حكم أو صفة أو نفيهما تكرارا لكون الصفة أحد أقسام احلكم 

  وإن كان الثاين كان التعريف ناقصا 
س قد تنفك عن الرابع أن املعترب يف ماهية القياس اجلامع من حيث هو جامع ال أقسام اجلامع وذلك إن ماهية القيا

كل واحد من أقسامه بعينه وما تنفك عنه املاهية ال يكون داخال يف حدها وأيضا فإنه لو وجب يف ذكر ماهية 
القياس ذكر أقسام اجلامع فاحلكم والصفة اجلامعة أيضا كل واحد منهما منقسم إىل أقسام كثرية ال حتصى فكان 

  و حمال جيب استقصاؤها يف الذكر وإال كان احلد ناقصا وه
  للترديد والشك والتحديد إمنا هو للتعيني والترديد ينايف التعيني ) أو ( اخلامس أن كلمة 

السادس أن القياس الفاسد قياس وهو غري داخل يف هذا احلد وذلك ألن هذا القائل قد اعترب يف حده حصول 
  اجلامع ومهما حصل اجلامع 

 نفس األمر ال يكون داخال فيه فكان جيب أن يقال بأمر جامع يف كان صحيحا فالفاسد الذي مل حيصل اجلامع فيه يف
  ظن اجملتهد فإنه يعم القياس الفاسد الذي مل حيصل اجلامع فيه يف نفس األمر 

  واجلواب عن اإلشكال األول أن املراد حبمل املعلوم على املعلوم إمنا هو التشريك بينهما يف حكم أحدمها مطلقا 
إشارة إىل ذكرها بفاصل ذلك احلكم وأقسامه وهي زائدة على نفس ) ثبات حكم أو نفيه يف إ( وقوله بعد ذلك 

  التسوية يف مفهوم احلكم فذكرها ثانيا ال يكون تكرارا 
محل معلوم على معلوم ( وعن الثاين وإن كان هو أقوى اإلشكاالت الواردة ها هنا أن يقال ال نسلم أن قول القائل 

مشعر بإثبات حكم األصل بالقياس حىت يلزم منه الدور ألن القياس على ما ) يه عنهما يف إثبات حكم هلما أو نف
علم مركب من األصل والفرع وحكم األصل والوصف اجلامع بني األصل والفرع واحلكم يف األصل غري مستند 

و متوقف يف ثبوته على يف ثبوته وال نفيه إىل جمموع هذه األمور إذ هو غري متوقف على الفرع وال على نفيه وإمنا ه



يف ( الوصف اجلامع وهو العلة حيث إن الشرع مل يثبت احلكم يف األصل إال بناء عليه وهلذا قال احلاد يف هذه 
والوصف اجلامع ركن القياس وليس هو نفس القياس فال يكون ) إثبات حكم هلما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما 

ياس بل بالعلة وليست هي نفس القياس وإمنا الثابت واملنفي بالقياس إمنا هو ثبوت احلكم يف األصل وال نفيه بالق
  حكم الفرع ال غري 

وعن الثالث من وجهني األول أنه مبين على تصور القياس يف غري الشرعيات وهو غري مسلم على ما يأيت بيانه وما 
  ذكروه من املثال فقد أبطلنا صحة القياس فيه يف أبكار األفكار 

 وإن سلمنا تصور القياس يف غري الشرعيات غري أن الكالم إمنا وقع يف حتديد القياس الشرعي يف مصطلح أهل الثاين
  الشرع وذلك اليكون إال فيما كان حكم األصل فيه شرعيا والصفة ليست حكما شرعيا فال تكون مندرجة فيه 

  وعلى هذا فخروج القياس 

  يكون موجبا لنقصانه وقصوره  العقلي عن احلد املذكور للقياس الشرعي ال
وعن الرابع أنه وإن كان ذكر أقسام اجلامع من احلكم والصفة وتعيني كل واحد غري داخل يف مفهوم القياس 
فذكره مل يكن لتوقف مفهوم القياس عليه حىت يقال بقصور التعريف بل للمبالغة يف الكشف واإليضاح بذكر 

  م من ذلك االستقصاء بذكر باقي أقسام احلكم والصفة لعدم وجوبه األقسام وذلك مما ال خيل باحلد وال يلز
وما وقع فيه الترديد ) محل معلوم على معلوم بأمر جامع بينهما ( وعن اخلامس أن التحديد والتعريف قد مت بقولنا 

ون ذلك مانعا فقد بان التحديد والتعريف غري متوقف عليه وإمنا ذكر لزيادة البيان واإليضاح فال يك) أو ( حبرف 
من تعريف احملدود كيف وإنه ال معىن للترديد سوى بيان صحة انقسام احلكم واجلامع إىل ما قيد وصحة االنقسام 

  من الصفات الالزمة اليت ال ترديد فيها 
وعن السادس أن املطلوب إمنا هو حتديد القياس الصحيح الشرعي والفاسد ليس من هذا القبيل فخروجه عن احلد 

ن مبطال له لكنه يرد عليه إشكال مشكل ال حميص عنه وهو أن احلكم يف الفرع نفيا وإثباتا متفرع على ال يكو
القياس إمجاعا وليس هو ركنا يف القياس ألن نتيجة الدليل ال تكون ركنا يف الدليل ملا فيه من الدور املمتنع وعند 

  أن يكون ركنا يف القياس وهو دور ممتنع  ذلك فيلزم من أخذ إثبات احلكم ونفيه يف الفرع يف حد القياس
  إشارة إىل الفرع واألصل ) يف إثبات حكم هلما أو نفيه عنهما ( وقد أخذه يف حد القياس حيث قال 

  واملختار يف حد القياس أن يقال إنه عبارة عن االستواء بني الفرع واألصل يف العلة املستنبطة من حكم األصل 
  وافية بالغرض عرية عما يعترضها من التشكيكات العارضة لغريها على ما تقدم وهذه العبارة جامعة مانعة 

  وإذا عرف معىن القياس فهو يشتمل على أربعة أركان األصل والفرع وحكم األصل والوصف اجلامع 

من أما األصل فقد يطلق على أمرين األول ما بين عليه غريه كقولنا إن معرفة اهللا أصل يف معرفة رسالة الرسول 
  حيث إن معرفة الرسول تنبين على معرفة املرسل 

الثاين ما عرف بنفسه من غري افتقار إىل غريه وإن مل ينب عليه غريه وذلك كما تقوله يف حترمي الربا يف النقدين فإنه 
  أصل وإن مل ينب عليه غريه 

مر املنصوص عليه بقوله عليه وعلى هذا اختلف العلماء يف األصل يف القياس وذلك كما إذا قسنا النبيذ على اخل
السالم حرمت اخلمرة لعينها يف حترمي الشراب هل األصل هو النص أو اخلمر أو احلكم الثابت يف اخلمر وهو 

  التحرمي مع اتفاق الكل على أن العلة يف اخلمر وهي الشدة املطربة ليست هي األصل 



  ألنه الذي بين عليه التحرمي واألصل ما بين عليه  فقال بعض املتكلمني األصل هو النص الدال على حترمي اخلمر
  وقالت الفقهاء األصل إمنا هو اخلمر الثابتة حرمته ألن األصل ما كان حكم الفرع مقتبسا منه ومردودا إليه 

  وهذا إمنا يتحقق يف نفس اخلمر 
ان العلم به موصال إىل العلم وقال بعضهم األصل إمنا هو احلكم الثابت يف اخلمر ألن األصل ما انبىن عليه غريه وك

  بغريه أو الظن 
  وهذه اخلاصية موجودة يف حكم اخلمر فكان هو األصل 

قالوا وليس األصل هو النص ألن النص هو الطريق إىل العلم باحلكم ولو تصور العلم باحلكم يف اخلمر دون النص 
ة احلكم لكان قول الراوي هو أصل القياس كان القياس ممكنا وألنه لو كان النص هو األصل لكونه طريقا إىل معرف

  بطريق األوىل لكونه طريقا إىل معرفة النص وليس كذلك باالتفاق 
وليس األصل أيضا هو اخلمر ألنه يعلم اخلمر وال يعلم أن احلرمة جارية فيه وال يف الفرع خبالف ما إذا علم احلكم 

  فكان هو األصل 

ذلك ألنه إذا كان معىن األصل ما يبىن عليه غريه فاحلكم أمكن أن يكون واعلم أن النزاع يف هذه املسألة لفظي و
  أصال لبناء احلكم يف الفرع عليه على ما تقرر 

  وإذا كان احلكم يف اخلمر أصال فالنص الذي به 
  معرفة احلكم يكون أصال لألصل 

ك اخلمر فإنه إذا كان حمال وعلى هذا أي طريق عرف به حكم اخلمر من إمجاع أو غريه أمكن أن يكون أصال وكذل
  للفعل املوصوف باحلرمة فهو أيضا أصل لألصل فكان أصال 

واألشبه أن يكون األصل هو احملل على ما قاله الفقهاء الفتقار احلكم والنص إليه ضرورة من غري عكس فإن احملل 
  غري مفتقر إىل النص وال إىل احلكم 

أو حمله اختلفوا فيه فمن قال بأن األصل هو احلكم يف اخلمر قال الفرع وأما الفرع فهل هو نفس احلكم املتنازع فيه 
  هو احلكم يف النبيذ 

ومن قال أن األصل هو احملل قال الفرع هو احملل وهو النبيذ وإن كان األوىل أن يكون الفرع هو احلكم املتفرع 
من تسمية النبيذ فرعا من حيث إن  على القياس واحملل أصل احلكم املفرع على القياس فتسمية اخلمر أصال أوىل

  اخلمر أصل للتحرمي الذي هو األصل خبالف النبيذ فإنه أصل للفرع ال أنه فرع له 
وأما الوصف اجلامع فهو فرع يف احلكم لكونه مستنبطا من حمل حكم املنصوص عليه فهو تبع للنص واحلكم وحمله 

  مبنيا عليه  وهو أصل يف الفرع لكون احلكم املتنازع فيه يف النبيذ
وتسمية الوصف اجلامع يف الفرع أصال أوىل من تسمية النص يف اخلمر والتحرمي وحمله أصال لالختالف يف ذلك 

  واالتفاق على كون الوصف يف ذلك أصال 
  وإذا عرف معىن القياس وأركانه فلنشرع يف بيان أبوابه الباب األول يف شرائط القياس ويشتمل على مقدمة وأقسام 

ملقدمة فاعلم أن القياس على ما سبق تعريفه يستدعي أركانا ال يتم دوهنا ومثرة هي نتيجته فأما األركان فهي أما ا
أربعة الفرع املسمى بصورة حمل النزاع وهي الواقعة اليت يقصد تعدية حكمها إىل الفرع واحلكم الشرعي اخلاص 

  باألصل والعلة اجلامعة بني األصل والفرع 
الفرع فإنه إذا مت القياس أنتج حكم الفرع وليس حكم الفرع من أركان القياس إذ احلكم يف  وأما مثرته فحكم



  الفرع متوقف على صحة القياس فلو كان ركنا منه لتوقف على نفسه وهو حمال 
وعلى هذا فشروط القياس ال خترج عن شروط هذه األركان فمنها ما يعود إىل األصل ومنها ما يعود إىل الفرع وما 

  عود إىل األصل فمنها ما يعود إىل حكمه ومنها ما يعود إىل علته ي
  فلنرسم يف كل واحد منهما قسما 

  القسم األول يف شرائط حكم األصل

وهي مثانية الشرط األول أن يكون حكما شرعيا ألن الغرض من القياس الشرعي إمنا هو تعريف احلكم الشرعي يف 
  الفرع نفيا وإثباتا 
كم يف األصل شرعيا فال يكون الغرض من القياس الشرعي حاصال كيف وإنه إذا كان قضية لغوية فإذا مل يكن احل

  فقد بينا امتناع جريان القياس فيه يف اللغات 
الشرط الثاين يكون ثابتا غري منسوخ حىت ميكن بناء الفرع عليه وإال فبتقدير أن ال يكون ثابتا فال ينتفع به ناظر وال 

  عدى احلكم من األصل إىل الفرع بناء على الوصف اجلامع وذلك متوقف على اعتبار الشارع له مناظر ألنه إمنا ت
  فإذا مل يكن احلكم املرتب على وصفه ثابتا يف الشرع فال يكون معتربا 

  الشرط الثالث أن يكون دليل ثبوته شرعيا ألن ما ال يكون دليله شرعيا ال يكون حكما شرعيا 
ون حكم األصل متفرعا عن أصل آخر وهذا ما ذهب إليه أكثر أصحابنا والكرخي خالفا الشرط الرابع أن ال يك

للحنابلة وأيب عبد اهللا البصري وذلك ألن العلة اجلامعة بينه وبني أصله إما أن تكون هي العلة اجلامعة بينه وبني 
  فرعه أو هي غريها 

ألصل األخري ال األصل األول فليقع الرد إليه وإال فهو فإن كان األول فاألصل الذي به الشهادة باالعتبار إمنا هو ا
تطويل من غري فائدة وذلك كما لو قال الشافعي مثال يف السفرجل مطعوم فجرى فيه الربا قياسا على التفاح مث 

  قاس التفاح يف حترمي الربا على الرب بواسطة الطعم أيضا 
ة فال ختلو إما أن تكون العلة اليت عدي هبا احلكم من األصل وإن كان الثاين وهو أن تكون العلة يف القياسني خمتلف

املمنوع حكمه إىل فرعه مؤثرة أي ثابتة بنص أو إمجاع أو مستنبطة منه فإن كان األول فقد أمكن إثبات احلكم يف 
هو  الفرع األول بالعلة املؤثرة ومل يبق للقياس على األصل املمنوع حكمه وقياسه على األصل األخري حاجة بل

  تطويل غري مفيد 
وإن كان الثاين وذلك كما لو قال الشافعي يف مسألة فسخ النكاح باجلذام عيب يثبت به الفسخ يف البيع فيثبت به 
الفسخ يف النكاح قياسا على الرتق والقرن مث قاس الرتق والقرن عند توجيه منعه على اجلب والعنة بواسطة فوات 

فيه وذلك ألن احلكم يف الفرع املتنازع فيه أوال إمنا يثبت مبا ثبت به حكم  غرض االستمتاع به فال يصح القياس
أصله فإذا كان حكم أصله ثابتا بعلة أخرى وهي ما استنبطت من األصل اآلخر فيمتنع تعدية احلكم بغريها ألن 

احلكم به يف الفرع غريها مل يثبت اعتبار الشارع له ضرورة أن احلكم الثابت معه ثابت بغريه باالتفاق فلو ثبت 
  األول مع عدم اعتباره كان ذلك إثباتا للحكم باملعىن املرسل اخللي عن االعتبار وذلك ممتنع 

وعلى هذا فإن قلنا جبواز تعليل احلكم الواحد بعلتني مع كونه ممتنعا كما يأيت تقريره فهو ممتنع ها هنا حيث إنا قطعنا 
  ا مل يلتفت إليها الشارع يف إثبات احلكم يف أصلها لالتفاق على ثبوته بغريها بأن العلة املستنبطة من األصل املمنوع مم



  واجلمع بني العلل إمنا يكون حيث ميكن الظن باعتبار الشارع هلا من إثبات احلكم على وفقها 
  هذا كله إن كان حكم األصل مقوال به من جهة املستدل ممنوعا من جهة املعترض 

جهة املعترض ممنوعا من جهة املستدل وذلك كما لو قال احلنفي يف مسألة تعيني النية وأما إن كان مقوال به من 
عندما إذا نوى النفل أتى مبا أمر به فوجب أن يصح كما إذا كان عليه فريضة احلج ونوى النفل فإن احلكم يف 

إما أن يذكر ذلك يف معرض األصل مما ال يقول به احلنفي بل الشافعي فال يصح من املستدل بناء الفرع عليه ألنه 
التقرير ملأخذ من هو منتم إليه أو يف معرض اإللزام للخصم فإن كان األول فهو ممتنع ألنه إمنا يعرف كون الوصف 

  اجلامع مأخذا ألمامه بإثباته للحكم على وفقه وبالقياس على األصل الذي ال يقول به إمامه ال يعرف ذلك 
ا هو عندك علة احلكم يف األصل املقيس عليه وهو موجود يف حمل النزاع وإن كان الثاين وذلك بأن يقول هذ

فيلزمك االعتراف حبكمه وإال فيلزم منه إبطال املعىن وانتقاضه لتخلف احلكم عنه من غري معارض ويلزم من إبطال 
احلكم يف األصل مل  التعليل به امتناع إثبات احلكم به يف األصل فهو أيضا ممتنع لوجهني األول أن للمعترض أن يقول

يكن عندي ثابتا على هذا الوصف بل بناء على غريه وجيب تصديقه فيه لكونه عدال والظاهر من حاله الصدق وهو 
  أعرف مبأخذ مذهبه 

الثاين أنه وإن كان احلكم يف األصل معلال بالوصف املذكور غري أن حاصل اإللزام يرجع إىل إلزام املعترض بالتخطئة 
ات خالف حكمه ضرورة تصويبه يف اعتقاد كون الوصف اجلامع علة للحكم يف األصل املقيس عليه يف الفرع بإثب

وهو غري الزم إذ ليس ختطئته يف الفرع ضرورة تصويبه يف تعليل حكم األصل بالوصف املذكور أوىل من ختطئته يف 
  تعليل حكم األصل بالوصف املذكور وتصويبه يف حكم الفرع 

  يكون حكم األصل معدوال به عن سنن القياس واملعدول به عن سنن القياس على قسمني  الشرط اخلامس أن ال

األول ما ال يعقل معناه وهو على ضربني إما مستثىن من قاعدة عامة أو مبتدأ به فاألول كقبول شهادة خزمية وحده 
  فإنه مع كونه غري معقول املعىن مستثىن من قاعدة الشهادة 

ات وتقدير نصب الزكوات ومقادير احلدود والكفارات فإنه مع كونه غري معقول املعىن غري والثاين كأعداد الركع
  مستثىن من قاعدة سابقة عامة 

  وعلى كال التقديرين ميتنع فيه القياس 

  القسم الثاين ما شرع ابتداء وال نظري له وال جيري فيه القياس لعدم النظري

ح على اخلفني لعلة دفع املشقة أو هو غري معقول املعىن كاليمني يف وسواء كان معقول املعىن كرخص السفر واملس
  القسامة وضرب الدية على العاقلة وحنوه 

الشرط السادس إذا كان حكم األصل متفقا عليه فقد اختلفوا يف كيفية االتفاق فمنهم من قال بأنه يكفي أن يكون 
  ذلك متفقا عليه بني الفريقني ال غري 

كفي ذلك بل ال بد وأن يكون متفقا عليه بني األمة وإال فإن كان متفقا عليه بني الفريقني فقط ومنهم من قال ال ي
  فال يصح القياس عليه ومسوه قياسا مركبا 

  وقبل النظر يف مأخذ احلجاج فال بد من النظر يف معىن القياس املركب وأقسامه 
ليه وال جممع عليه من األمة وهو قسمان األول أما القياس املركب فهو أن يكون احلكم يف األصل غري منصوص ع



  مركب األصل والثاين مركب الوصف 
أما التركيب يف األصل فهو أن يعني املستدل علة يف األصل املذكور وجيمع هبا بينه وبني فرعه فيعني املعترض فيه علة 

  بد مثال أخرى ويقول احلكم عندي ثابت هبذه العلة وذلك كما إذا قال يف مسألة احلر بالع

عبد فال يقتل به احلر كاملكاتب فإن املكاتب غري منصوص عليه وال جممع عليه بني األمة الختالف الناس يف وجوب 
القصاص على قاتله وإمنا هو متفق عليه بني الشافعي وأيب حنيفة وعند ذلك فللحنفي أن يقول العلة يف املكاتب 

  ي إمنا هو جهالة املستحق من السيد أو الورثة املتفق عليه املانعة من جريان القصاص فيه عند
فإن سلم ذلك امتنعت التعدية إىل الفرع خللو الفرع عن العلة وإن أبطل التعليل هبا فأنا أمنع احلكم يف األصل ألنه 

ال إمنا ثبت عندي هبذه العلة وهي مدرك إثباته وال حمذور يف نفي احلكم النتفاء مدركه إذ مل يلزم منه خمالفة نص و
  إمجاع وعلى كال التقديرين فالقياس يكون ممتنعا إما ملنع حكم األصل وإما لعدم علة األصل يف الفرع 
  قال بعض األصوليني وإمنا مسي هذا النوع قياسا مركبا الختالف اخلصمني يف علة األصل وليس حبق 

  مة مركبا وليس كذلك وإال كان كل قياس اختلف يف علة أصله وإن كان منصوصا أو متفقا عليه بني األ
واألشبه أنه إمنا مسي بذلك الختالف اخلصمني يف تركيب احلكم على العلة يف األصل فإن املستدل يزعم أن العلة 

اجلامعة مستنبطة من حكم األصل وهي فرع له واملعترض يزعم أن احلكم يف األصل فرع على العلة وهي املثبتة له 
هنا غري مستنبطة منه وال هي فرع عليه ولذلك منع ثبوت احلكم عند إبطاهلا وإمنا وأنه ال طريق إىل إثباته سواها وأ

  مسي مركب األصل ألنه نظري يف علة حكم األصل 
وأما مركب الوصف فهو ما وقع االختالف فيه يف وصف املستدل هل له وجود يف األصل أو ال وذلك كما لو قال 

يق فال يصح قبل النكاح كما لو قال زينب اليت أتزوجها طالق فللخصم املستدل يف مسألة تعليق الطالق بالنكاح تعل
أن يقول ال نسلم وجود التعليق يف األصل بل هو تنجيز فإن ثبت أنه تعليق فأنا أمنع احلكم وأقول بصحته كما يف 

  الفرع وال يلزمين من املنع 

  ف يف تعيني الوصف اجلامع حمذور لعدم النص عليه وإمجاع األمة وإمنا مسي مركب الوصف ألنه خال
وإذ أتينا على بيان معىن القياس املركب وأقسامه فنقول ال خيلو إما أن ينظر يف ذلك إىل الناظر اجملتهد أو املناظر فإن 
كان األول فإن كان له مدرك يف ثبوت حكم األصل سوى النص واإلمجاع فالقياس صحيح ألنه إذا غلب على ظنه 

فسه فيما أوجبه ظنه وإن مل يكن له مدرك سوى النص واإلمجاع فالقياس متعذر لتعذر صحة القياس فال يكابر ن
إثبات حكم األصل وإن كان الثاين فاملختار بعد إبطال ما يعارض به اخلصم يف القسم األول من التركيب وحتقيق 

  يكون جمتهدا أو مقلدا وجود ما يدعيه يف األصل يف القسم الثاين منه إمنا هو التفصيل وهو أن اخلصم إما أن 
  فإن كان جمتهدا وظهر يف نظره إبطال املدرك الذي بين عليه حكم األصل فله منع حكم األصل 

  وعند ذلك فالقياس ال يكون منتفعا به بالنسبة إىل اخلصم 
ستدل وإن كان مقلدا فليس له منع احلكم يف األصل وختطئة إمامه فيه بناء على عجزه هو عن متشية الكالم مع امل

وذلك الحتمال أن ال يكون ما عينه املعترض هو املأخذ يف نظر إمامه وبتقدير أن يكون هو املأخذ يف نظر إمامه فال 
  يلزم من عجز املقلد عن تقريره عجز إمامه عنه لكونه أكمل حاال منه وأعرف بوجه ما ذهب إليه وتقريره 

ما يف حكم األصل أو الفرع فليس للخصم ختطئة إمامه يف وقد قيل إنه وإن كان ال بد من ختطئة إمام املعترض إ



حكم األصل دون الفرع وليس حبق فإنه كما أنه ليس للخصم ختطئة إمامه يف حكم األصل دون الفرع فليس 
  للمستدل ختطئة إمام املعترض يف الفرع دون األصل وال أولوية 

ام املستدل وإمام املعترض خبالف حكم األصل فيقال فإن قيل بل ختطئته يف الفرع أوىل لوقوع اخلالف فيه بني إم
  كما أن اخلالف واقع يف الفرع بني اإلمامني فاخلالف يف األصل أيضا واقع بني األئمة إذ هو غري جممع عليه 

  وليس موافقة إمام املستدل يف الفرع أوىل من موافقة املخالف يف األصل 
ثبات حكم األصل داال على إثبات حكم الفرع وإال فليس جعل الشرط السابع أن ال يكون الدليل الدال على إ

  أحدمها أصال لآلخر أوىل من العكس 
  الشرط الثامن اختلف األصوليون يف اشتراط قيام الدليل على تعليل حكم األصل وجواز القياس عليه نفيا وإثباتا 

األصل من كتاب أو سنة أو إمجاع فهو  واملختار أنه إن أريد بالدليل الدال على ذلك أن يكون دليال خاصا بذلك
  باطل 

وإن أريد به أنه ال بد من قيام دليل على ذلك جبهة العموم والشمول فهو حق وذلك ألنا سنبني أن كل أصل أمكن 
تعليل حكمه فإنه جيب تعليله وإنه جيوز القياس عليه وذلك ألن مدرك كون القياس حجة إمنا هو إمجاع الصحابة 

  على ما يأيت 
قد علمنا من تتبع أحواهلم يف جماري اجتهاداهتم أهنم كانوا يقيسون الفرع على األصل عند وجود ما يظن كونه و

علة حلكم األصل يف األصل فظن وجوده يف الفرع وإن مل يقم دليل خاص على وجوب تعليل حكم ذلك األصل 
  مثال مث قس األمور برأيك ومل يفصل وجواز القياس عليه حىت قال عمر أليب موسى األشعري اعرف األشباه واأل

  وكذلك اختلفوا يف قوله أنت علي حرام حىت قاسه بعضهم على الطالق وبعضهم على الظهار وبعضهم على اليمني 
  ومل ينقل نص خاص وال إمجاع على القياس على تلك األصول وال على جواز تعليلها 

  القسم الثاين يف شروط علة األصل

  جواز تعليل حكم األصل باألوصاف الظاهرة اجللية العرية عن االضطراب وقد اتفق الكل على 
  وسواء أكان الوصف معقوال كالرضى والسخط أم حمسا كالقتل والسرقة أم عرفيا كاحلسن والقبح 

وسواء أكان موجودا يف حمل احلكم كما ذكر من األمثلة أم مالزما له غري موجود فيه كتحرمي نكاح األمة لعلة رق 
  لد لكن اختلفوا يف شروط الو

  فلنفرض يف كل واحد منها مسألة 

  املسألة األوىل ذهب األكثرون إىل أن شرط علة األصل أن ال يكون حمل حكم

  األصل وال جزأ من حمله 
  وذهب آخرون إىل جوازه 

 علة أصل القياس واملختار إمنا هو التفصيل وهو امتناع ذلك يف احملل دون اجلزء وذلك ألن الكالم إمنا هو واقع يف
فلو كانت العلة فيه هي حمل حكم األصل خبصوصه لكانت العلة قاصرة الستحالة كون حمل حكم األصل خبصوصه 

  متحققا يف الفرع وإال كان األصل والفرع متحدا وهو حمال 



كمة داعية إىل نعم إمنا ميكن ذلك فيما إذا مل تكن علة حكم األصل متعدية ألنه ال يعد يف استلزام حمل احلكم حل
  ذلك احلكم كاستلزام األوصاف العامة حملل األصل والفرع 

  وأما اجلزء فال ميتنع التعليل به الحتمال عموم األصل والفرع 

  املسألة الثانية اختلفوا يف جواز كون العلة يف األصل مبعىن األمارة

  اجملردة 
أي مشتملة على حكمة صاحلة أن تكون مقصودة واملختار أنه ال بد وأن تكون العلة يف األصل مبعىن الباعث 

للشارع من شرع احلكم وإال فلو كانت وصفا طرديا ال حكمة فيه بل أمارة جمردة فالتعليل هبا يف األصل ممتنع 
لوجهني األول أنه ال فائدة يف األمارة سوى تعريف احلكم واحلكم يف األصل معروف باخلطاب ال بالعلة املستنبطة 

  منه 
ن علة األصل مستنبطة من حكم األصل ومتفرعة عنه فلو كانت معرفة حلكم األصل لكان متوقفا عليها الثاين أ

  ومتفرعا عنها وهو دور ممتنع 

  املسألة الثالثة ذهب األكثرون إىل امتناع تعليل احلكم باحلكمة اجملردة عن

  الضابط 
  وجوزه األقلون 

ا واحلكمة اخلفية املضطربة فجوز التعليل باألوىل دون الثانية وهذا ومنهم من فصل بني العلة الظاهرة املنضبطة بنفسه
  هو املختار 

أما إذا كانت احلكمة ظاهرة منضبطة غري مضطربة فألنا أمجعنا على أن احلكم إذا اقترن بوصف ظاهر منضبط 
كم بل ما اشتمل مشتمل على حكمة غري منضبطة بنفسها أنه يصح التعليل به وإن مل يكن هو املقصود من شرع احل

  عليه من احلكمة اخلفية 
  فإذا كانت احلكمة وهي املقصود من شرع احلكم مساوية للوصف يف الظهور واالنضباط كانت أوىل بالتعليل هبا 

  وأما إذا كانت احلكمة خفية مضطربة غري منضبطة فيمتنع التعليل هبا لثالثة أوجه 

الف الصور واألشخاص واألزمان واألحوال فال ميكن معرفة ما هو األول أهنا إذا كانت خفية مضطربة خمتلفة باخت
مناط احلكم منها والوقوف عليه إال بعسر وحرج ودأب الشارع فيما هذا شأنه على ما ألفناه منه إمنا هو رد الناس 

  فيه إىل املظان الظاهرة اجللية دفعا للعسر عن الناس والتخبط يف األحكام 
ع إمنا قضى بالترخص يف السفر دفعا للمشقة املضبوطة بالسفر الطويل إىل مقصد معني ومل وهلذا فإنا نعلم أن الشار

  يعلقها بنفس املشقة ملا كانت مما يضطرب وخيتلف 
وهلذا فإنه مل يرخص للحمال املشقوق عليه يف احلضر وإن ظن أن مشقته تزيد على مشقة املسافر يف كل يوم فرسخ 

  دعة ملا كان ذلك مما خيتلف ويضطرب وإن كان يف غاية الرفاهية وال
الثاين أن اإلمجاع منعقد على صحة تعليل األحكام باألوصاف الظاهرة املنضبطة املشتملة على احتمال احلكم كتعليل 



وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان حلكمة الزجر أو اجلرب وتعليل صحة البيع بالتصرف الصادر من األهل يف 
ع وتعليل حترمي شرب اخلمر وإجياب احلد به حلكمة دفع املفسدة الناشئة منه وحنوه ولو كان احملل حلكمة االنتفا

التعليل باحلكمة اخلفية مما يصح مل احتيج إىل التعليل بضوابط هذه احلكم والنظر إليها لعدم احلاجة إليها وملا فيه من 
   زيادة احلرج بالبحث عن احلكمة وعن ضابطها مع االستغناء بأحدمها

الثالث أن التعليل باحلكمة اجملردة إذا كانت خفية مضطربة مما يفضي إىل العسر واحلرج يف حق املكلف بالبحث 
غري أنا )  ٧٨احلج )  ٢٢( } ما جعل عليكم يف الدين من حرج { عنها واالطالع عليها واحلرج منفي بقوله تعاىل 

  ة فيه أدىن فبقينا عاملني بعموم النص فيما عداه خالفناه يف التعليل بالوصف الظاهر املنضبط لكون املشق
فإن قيل ما ذكرمتوه يف جواز التعليل باحلكمة الظاهرة املنضبطة فهو فرع إمكان ذلك وهو غري مسلم يف احلكمة 

  فإهنا راجعة إىل احلاجات إىل 

ن سلمنا إمكان ذلك نادرا املصاحل ودفع املفاسد واحلاجات مما ختفى وتزيد وتنقص فال تكون ظاهرة وال منضبطة وإ
غري أنه يلزم من التوسل إىل معرفتها يف آحاد الصور لتعيني القليل منها نوع عسر وحرج ال يلزم يف التوسل إىل 

{ معرفة الضوابط اجللية واملظان الظاهرة املنضبطة املشتملة على احتمال احلكم يف الغالب وذلك مدفوع بقوله تعاىل 
  } من حرج ما جعل عليكم يف الدين 

وما ذكرمتوه يف امتناع التعليل باحلكمة اخلفية أما الوجه األول فالبحث عن احلكمة اخلفية وإن كان فيه نوع حرج 
ومشقة غري أنه ال بد منه عند التعليل بالوصف الظاهر املشتمل عليها ضرورة أهنا علة لكون الوصف علة ولوال 

مل يكن بد من معرفتها يف جعل الوصف علة للحكم وقد جعلت  اشتمال الوصف عليها ملا كان علة للحكم وإذا
  علة للعلة أمكن أن جتعل علة للحكم من غري حاجة إىل ضابطها 

وحيث مل تقض بالترخص يف حق احلمال يف احلضر دفعا للمشقة عنه فغايته امتناع تعليل الرخصة مبطلق املشقة بل 
  التعليل باحلكمة مطلقا  باملشقة اخلاصة بالسفر وال يلزم من ذلك امتناع

  وأما الوجه الثاين فغاية ما فيه جواز التعليل بالضابط املشتمل على احلكمة 
  وليس فيه ما يدل على امتناع التعليل باحلكمة 

  قولكم إنه ال حاجة إليه ال نسلم ذلك فإن االطالع عليه أسهل من االطالع على احلكمة 
م عن البحث عن احلكمة اخلفية وإن كان شاقا غري أنه ال يزيد على البحث وأما الوجه الثالث فهو أن احلرج الالز

  عنها عند التعليل بضابطها بل املشقة يف تعرفها مع تعرف ضابطها أشق من تعرفها دون ضابطها 
ة وقد أمجعنا على خمالفة النص املذكور عند التعليل بالضابط وكانت خمالفته عند التعليل باحلكمة ال غري أقل مشق

  وحرجا فكان أوىل باملخالفة 

واجلواب عن االعتراض األول أن الكالم إمنا هو مفروض فيما إذا كانت احلكمة ظاهرة منضبطة بنفسها يف بعض 
  الصور ال فيما مل يكن قوهلم إن االطالع عليها والبحث عنها أشق من البحث عن الضابط ليس كذلك 

  فاوت فإهنا إذا كانت ظاهرة منضبطة كالوصف فال ت
وعن االعتراض األول على الوجه الثاين أن البحث عن احلكمة عند جتردها عن الضابط ال بد فيه من معرفة كميتها 

وخصوصيتها حىت نأمن من االختالف بني األصل والفرع فيها وذلك غري ممكن يف احلكمة اخلفية املضطربة وال 
طة بضابط فإنا نكتفي مبعرفة الضابط ومعرفة أصل احتمال يكفي فيه جمرد معرفة احتماهلا خبالف ما إذا كانت مضبو



  احلكمة ال غري 
ويدل على ذلك ما ذكرناه من االستشهاد وما ذكروه عليه فهو اعتراف بامتناع التعليل مبجرد احلكمة وهو 

  املطلوب 
بط قوهلم إن الوقوف عليه وعن االعتراض على الوجه الثاين أنه لو أمكن التعليل باحلكمة ملا احتيج إىل التعليل بالضا

  أسهل من الوقوف على احلكمة مبجردها 
قلنا فيلزم من ذلك امتناع التعليل باحلكمة ملا فيه من تأخري إثبات احلكم الشرعي إىل زمان إمكان االطالع على 

  احلكمة مع إمكان إثباته بالضابط يف أقرب زمان وذلك ممتنع 
نسلم التساوي يف احلرج واملشقة يف البحث عن احلكمة مع ضابطها ومع وعن االعتراض على الوجه الثالث أنا ال 

  خلوها عن الضابط 
وذلك ألنا نفتقر يف البحث عنها عند خلوها عن الضابط إىل معرفة خصوصيتها وكميتها حىت نأمن من التفاوت 

البحث عنها إىل أكثر من  فيها بني األصل والفرع كما سبق وال كذلك يف البحث عنها مع ضابطها فإنا ال نفتقر يف
  معرفة أصل احتماهلا 

  وال خيفى أن احلرج يف تعرفها على جهة التفصيل أمت من تعرفها ال جبهة التفصيل 

  املسألة الرابعة اختلفوا يف جواز تعليل احلكم الثبويت

ختار وبيانه من بالعدم فجوزه قوم ومنع منه آخرون وشرطوا أن تكون العلة للحكم الثبويت أمرا وجوديا وهو امل
أمكن أن ) ال علة ( و ) ال علة ( ثالثة أوجه األول أن احلكم بكون الوصف علة صفة وجودية ألن نقيض العلة 

  وجوديا لكان الوجود صفة للعدم وهو حمال ) من ال علة ( يكون صفة لبعض األعدام ولو كان املفهوم 
  عدما فاملفهوم من نقيضها وجودي ) ال علة ( وإذا كان 

الوجه الثاين أنه يصح قول القائل أي شيء وجد حىت حدث هذا األمر ولو مل يكن احلدوث متوقفا على وجود شيء 
  ملا صح هذا الكالم 

  كما لو قال أي رجل مات حىت حدث لفالن هذا املال حيث مل يكن حدوث املال لفالن متوقفا على ما قيل 
التكليف كالوجوب واحلظر وحنوه وهو أن يقال قد ثبت أن العلة  الثالث وهو خاص مبا إذا كان احلكم ثابتا خبطاب

  املستنبطة من احلكم ال بد وأن تكون مبعىن الباعث ال مبعىن األمارة 
  والباعث ما اشتمل على حتصيل مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تعليلها كما يأيت بيانه 

فال بد وأن يكون ضابط ذلك الغرض مقدورا للمكلف يف  فإذا كان احلكم ثابتا خبطاب التكليف ملثل هذا الغرض
إجياده وإعدامه وإال ملا كان شرع ذلك احلكم مفيدا ملثل ذلك الغرض لعدم إفضائه إىل الغرض املطلوب والعدم 

احملض ال انتساب له إىل قدرة املكلف ال بإجياد وال إعدام فجعل ضابطا لغرض احلكم ومقصوده ال يكون مفضيا إىل 
  د شرع احلكم فيمتنع التعليل به مقصو

فإن قيل ما ذكرمتوه من الوجه األول معارض مبا يدل على أن املفهوم من صفة العلة عدم وبيانه من وجهني األول 
أنه لو كانت صفة العلة أمرا وجوديا مل خيل إما أن تكون واجبة لذاهتا أو ممكنة األول حمال وإال ملا افتقرت إىل 

  املوصوف هبا 



  اين يوجب افتقارها إىل علة مرجحة هلا والث
  والكالم يف صفة تلك العلة كالكالم يف األوىل وهو تسلسل ممتنع 

الوجه الثاين أنه يصح وصف األمر العدمي بكونه علة لألمر العدمي وهلذا يصح أن يقال إمنا مل أسلم على فالن ألين 
  مل أره وإمنا مل أفعل كذا لعدم الداعي إليه 

  الثاين فليس فيه داللة على توقف حدوث ذلك األمر على جتدد وجود أمر آخر  وأما الوجه
وهلذا فإنه يصح أن يقال أي شيء صنع هذا حىت حدث له هذا املال وإن مل يكن حصول املال له موقوفا على صنع 

  من جهته جلواز حدوثه له عن إرث أو وصية 
 أنه معارض مبا يدل على صحة تعليل األمر الوجودي وإن سلمنا داللته على التوقف على األمر الوجودي غري

  باألمر العدمي 
وبيانه أنه يصح أن يقال ضرب فالن عبده ألنه مل ميتثل أمره وشتم فالن فالنا ألنه مل يسلم عليه وهو تعليل لألمر 

  الوجودي باألمر العدمي 
باعث وأن الباعث عبارة عما ذكرمتوه ولكن ال وأما الوجه الثالث فهو وإن سلمنا أن العلة ال بد وأن تكون مبعىن ال

نسلم امتناع كون الوصف العدمي باعثا وذلك ألنا أمجعنا على جواز التعليل بالوصف الوجودي الظاهر املنضبط 
إذا كان يلزم من ترتيب احلكم على وفقه حتصيل مصلحة أو دفع مفسدة ظاهرا فالعدم املقابل له يكون أيضا ظاهرا 

مشتمال على نقيض ما اشتمل عليه الوصف الوجودي وهو ال خيرج عن املصلحة أو املفسدة ألنه منضبطا ويكون 
  إن كان ما اشتمل عليه الوصف الوجودي مصلحة فعدمه يلزمه 

عدم تلك املصلحة وعدم املصلحة مفسدة وإن كان ما اشتمل عليه الوصف الوجودي مفسدة فعدمه يلزمه عدم 
صلحة وهو مقدور للمكلف ألنه إذا كان مقابله وهو الوصف الوجودي مقدورا فال تلك املفسدة وعدم املفسدة م

معىن لكونه مقدورا إال أنه مقدور على إجياده وإعدامه فإذا العدم املقابل للوجود مقدور وإذا كان مقدورا وهو 
  وجودي ظاهر منضبط مشتمل على مصلحة أو مفسدة فقد أمكن التعليل به كما أمكن التعليل بالوصف ال

واجلواب عن األول أن ما ذكروه من لزوم التسلسل بتقدير كون العلية صفة وجودية الزم بتقدير كوهنا عدمية 
وذلك ألن املفهوم من صفة العلية إذا كان أمرا عدميا فإما أن يكون واجبا لنفسه ومفهومه أو ممكنا ال جائز أن 

ته إىل ذات العلة وكونه وصفا هلا وإن كان ممكنا فال بد له من علة يكون واجبا لذاته وال ملا افتقر يف حتقيقه إىل نسب
  مرجحة 

  والتسلسل الزم له وعند ذلك فاجلواب يكون متحدا 
  وما ذكروه من االحتجاج ثانيا فال يصح 

  وذلك ألن وجود الداعي إىل الفعل شرط لوجود الفعل 
إمنا أضيف عدم األثر إليه بالم التعليل جبهة التجوز وكذلك الرؤية لزيد شرط يف السالم عليه ال أن ذلك علة له و

  ملشاهبته للعلة يف افتقار األثر إىل كل واحد منهما 
ولذلك يقال يف صورة تعليق الطالق والعتق بدخول الدار إمنا طلقت الزوجة وعتق العبد لدخول الدار وجيب محل 

  ذلك على جهة التجوز مجعا بينه وبني ما ذكرناه من الدليل 
وهلم على الوجه الثاين ليس فيه داللة على توقف احلدوث عل جتدد الوجود قلنا دليله ما ذكرناه وما ذكروه من ق

  االستشهاد 



فإمنا صح بناء على الظاهر من جهة أن الغالب يف حدوث املال لبعض األشخاص أن يكون مستندا إىل صنعة ال إىل 
  ما ذكروه 

  هر ال بالقطع وحنن إمنا نتمسك يف هذا الوجه بالظا

  وما ذكروه من املعارضة الدالة على تعليل األمر الوجودي باألمر العدمي غري صحيح 
فإن املعلل به ليس هو العدم احملض فإنه غري منتسب إىل فعل الشخص فال حيسن جعله علة للعقاب ال عقال وال 

  عدمي  شرعا وإمنا التعليل باالمتناع عن ذلك وكف النفس عنه وهو أمر وجودي ال
وما ذكروه على الوجه الثالث فحاصله راجع إىل التعليل باإلعدام املقدور وهو أمر وجودي ال بالعدم احملض الذي 

  ال قدرة للمكلف عليه 
  وذلك غري ما وقع فيه النزاع 

قتضية لألمر وإذا عرف امتناع تعليل الوجود بالعدم احملض مما ذكرناه فبمثله يعلم أن العدم ال يكون جزأ من العلة امل
  الوجودي وال داخال فيها 

  والوجه يف االعتراض على ذلك واالنفصال فعلى ما تقدم 
  وخيصه اعتراض آخر وهو أن انتفاء معارضة املعجزة مبثلها جزء من املعرف لكوهنا معجزة 

  وكذلك الدوران فإنه معرف لعلية املدار وأحد أجزاء الدوران العدم مع العدم 
  سلم أن العدم فيما ذكروه من صور االستشهاد جزء من املعرف بل شرط والشرط غري اجلزء وجوابه أنا ال ن

وإذا عرف امتناع تعليل احلكم الثبويت بالعدم احملض وامتناع جعله جزأ من العلة لزم امتناع التعليل بالصفات 
ائز أن يكون وجودا ألن الصفة اإلضافية وذلك ألن املفهوم من الصفة اإلضافية إما أن يكون وجودا أو عدما ال ج

  اإلضافية ال بد وأن تكون صفة للمضاف ويلزم من ذلك قيام الصفة الوجودية باملعدوم احملض وهو حمال 
وبيان لزوم ذلك أن اإلضافة الواقعة بني املتناقضني وبني املتقدم واملتأخر قائمة لكل واحد من األمرين وأحد املتقابلني 

  كون معدوما مما ذكرناه ال بد وأن ي
  وإذا بطل أن يكون املفهوم من اإلضافة وجودا تعني أن يكون عدما 

  املسألة اخلامسة اختلفوا يف جواز تعليل احلكم الشرعي

  باحلكم الشرعي فجوزه قوم ومنع منه آخرون 
  وشرطوا يف العلة أن ال تكون حكما شرعيا 

بعد ذلك ما هو املختار فأما من قال بأن احلكم جيوز أن وحنن نشري إىل مأخذ الفريقني وننبه على ما فيه مث نذكر 
  يكون علة للحكم فقد احتجوا عليه بأن أحد احلكمني قد يكون دائرا مع احلكم اآلخر وجودا وعدما 

  والدوران دليل كون املدار عليه للدائر وسنبني أن الدوران ال يدل على التعليل فيما بعد 
احلكم فقد احتجوا بأن احلكم إذا كان علة حلكم آخر فإما أن يكون متقدما عليه أو وأما القائلون بامتناع التعليل ب

  متأخرا عنه أو مقارنا له ال جائز أن يقال باألول وإال لزم منه وجود العلة مع ختلف حكمها عنها وهو نقض للعلة 
  وال جائز أن يقال بالثاين ألن املتأخر ال يكون علة للمتقدم 

  يس جعل أحدمها علة لآلخر أوىل من العكس وإن كان الثالث فل



  وأيضا فإنه حيتمل أن ال يكون حلكم األصل علة وحيتمل أن يكون 
وإذا كان معلال احتمل أن ال يكون احلكم به هو العلة واحتمل أن يكون وعلى هذا فال يكون علة على تقديرين 

  تمالني أغلب من وقوع احتمال واحد وإمنا يكون علة على تقدير واحد وال خيفى أن وقوع احتمال من اح
وأيضا فإنه لو كان احلكم علة للحكم فإما أن يكون علة مبعىن اإلمارة املعرفة أو مبعىن الباعث ال جائز أن يقال 

  باألول ملا سبق 
  وال جائز أن يقال بالثاين ألن القول بكون احلكم داعيا وباعثا على احلكم حمال خارق لإلمجاع 

  أما احلجة األوىل فال نسلم امتناع التقدم  ولقائل أن يقول

قوهلم يلزم منه نقض العلة ليس كذلك فإن احلكم مل يكن علة لنفسه وذاته بل إمنا يصري علة باعتبار الشرع له بقران 
احلكم اآلخر به وذلك كما يف تعليل حترمي شرب اخلمر بالشدة املطربة فإن الشدة املطربة وإن كانت متقدمة على 

مي فال يقال إهنا علة قبل اعتبارها من الشرع بقران التحرمي هبا فال تكون منتقضة بتخلف التحرمي عنها قبل التحر
  ورود الشرع 

وإن سلمنا امتناع التقدم فما املانع أن يكون مقارنا قوهلم ليس جعل أحد املقترنني علة لآلخر أوىل من العكس ليس 
كان أحد احلكمني مناسبا للحكم اآلخر من غري عكس وإال فمع قطع  كذلك فإن الكالم إمنا هو مفروض فيما إذا

  النظر عن جهة البعث يف أحد احلكمني فال يكون علة 
  وما ذكروه من الترجيح فهو الزم عليهم يف التعليل باألوصاف احلقيقة وما هو جواب مث فهو اجلواب فيما حنن فيه 

  ة مبعىن الباعث وأما احلجة الثانية فاملختار من قسميها أنه عل
  قوهلم إنه ممتنع خارق لإلمجاع دعوى جمردة ال دليل عليها 

وعند هذا فنقول املختار أنه جيوز أن يكون احلكم علة للحكم مبعىن اإلمارة املعرفة لكن ال يف أصل القياس بل يف 
كذا ومهما أحبت كذا  غريه فقد حرمت كذا فإنه ال ميتنع أن يقول الشارع مهما رأيتم أنين حرمت كذا فقد حرمت

  فقد أحبث كذا 
  كما لو قال مهما زالت الشمس فصلوا ومهما طلع هالل رمضان فصوموا 

وأما يف أصل القياس فقد بينا أنه ال جيوز أن تكون العلة فيه مبعىن اإلمارة املعرفة بل مبعىن الباعث فإذا كان احلكم 
  علة حلكم أصل القياس فال بد وأن يكون باعثا عليه 

  على هذا فحكم األصل إما أن يكون حكما تكليفيا أو ثابتا خبطاب الوضع واألخبار و

فإن كان ثابتا خبطاب التكليف امتنع أن يكون احلكم الشرعي علة له ألنه غري مقدور للمكلف ال يف إجياده وال يف 
كرناه أيضا ميتنع تعليله إعدامه فال يصلح أن يكون علة ملا ذكرناه يف امتناع التعليل بالوصف العدمي ومبا ذ

بالوصف العريف والتقديري والوصف الوجودي الذي ال قدرة للمكلف على حتصله كالشدة املطربة والطعم 
  والتعدية والصغر وحنوه 

وأما إن كان حكم األصل ثابتا خبطاب الوضع واألخبار فال بد وأن يكون احلكم املعلل به باعثا على حكم األصل 
  مت من شرع احلكم إما لدفع مفسدة لز

مصلحة تلزم منه فإن كان األول فيمتنع أن يكون احلكم علة ألن املفسدة الالزمة من احلكم املعلل به كانت مطلوبة 
االنتفاء بشرع حكم األصل ملا شرع احلكم املعلل به ملا يلزم من شرعه من وجوه مفسدة مطلوبة االنتفاء للشارع 



حلكم باحلكم فإنه ال ميتنع أن يكون ترتيب أحد احلكمني على اآلخر يستلزم حصول وإن كان الثاين فال ميتنع تعليل ا
مصلحة ال يستقل هبا أحدمها فقد ينحل من هذه اجلملة أن إطالق القول بامتناع التعليل باحلكم الشرعي وجوازه 

  ممتنع بل ال بد من النظر إىل ما ذكرناه ملا ذكرناه من التفصيل 

  ط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد ال تركيب فيهاملسألة السادسة اشتر

  كتعليل حترمي اخلمر باإلسكار وحنوه 
  ومنع من ذلك األكثرون وهو املختار وذلك كتعليل وجوب القصاص باحملدد بالقتل العمد العدوان 

التعليل هبا إما مبناسبة  ودليله أنه ال ميتنع أن تكون اهليئة االجتماعية من األوصاف املتعددة مما يقوم الدليل على ظن
أو شبه أو سرب وتقسم أو غري ذلك من طرق االستنباط والتخريج مع اقتران احلكم هبا حسب داللته على علية 

  الوصف الواحد فكانت علة 

  فإن قيل ما ذكرمتوه وإن دل على جواز التعليل بعلة ذات أوصاف غري أنه معارض مبا يدل على امتناعه 
وجه املعارضة األوىل أن جمموع األوصاف إذا كان علة للحكم فالعلية صفة زائدة على جمموع وبيانه من أربعة أ
  تلك األوصاف 

  ودليله أمران األول أنا نعقل اهليئة االجتماعية من األوصاف وجنهل كوهنا علة واملعلوم غري اجملهول 
  ا والصفة جيب أن تكون غري املوصوف الثاين أنه حيسن أن يقال اهليئة االجتماعية من األوصاف علة فنصفها هب

وعند ذلك فإما أن تكون صفة العلية بتمامها قائمة بكل واحد من األوصاف أو بواحد منها أو أهنا مع احتادها قائمة 
باجملموع كل بعض منها قائم بوصف ال جائز أن يقال باألول وإال كان كل وصف علة مستقلة ألن العلة جمموع 

  لفرض كيف وإن ذلك حمال كما يأيت األوصاف وهو خالف ا
  وإن قيل بالثاين فالعلة ذلك الوصف الذي قامت به صفة العلية ال جمموع األوصاف وهو أيضا خالف الفرض 

وال جائز أن يقال بالثالث ألن صفة العلية متحدة فيلزم من ذلك تعدد املتحد لقيامه باملتعدد أو احتاد املتعدد وهو 
  حمال 

ة أنه لو كانت العلية صفة ألوصاف متعددة فهي متوقفة على كل واحد من تلك األوصاف ويلزم من املعارضة الثاني
ذلك أن يكون عدم كل وصف منها علة مستقلة لعدم صفة العلية ضرورة انتفائها عند عدمه وذلك حمال لوجهني 

لعلية أو البعض دون البعض األول أنه إذا انتفت مجيع األوصاف فإما أن يكون عدم كل وصف علة مستقلة لعدم ا
  أو أنه ال واحد منها مستقل بل املستقل اجلميع 

ال جائز أن يقال باألول ألن معىن استقالل عدم كل واحد من األوصاف بعدم العلية ال معىن له سوى أنه املفيد 
  لذلك دون غريه ويلزم من ذلك امتناع استقالل كل واحد منها 

  ال أولوية الختصاص البعض بذلك دون البعض  وال جائز أن يقال بالثاين ألنه
  وال جائز أن يقال بالثالث ملا فيه من إخراج كل واحد من تلك األوصاف عن االستقالل بالعلية وقد قيل إنه مستقل 
الوجه الثاين أنه إذا كان عدم كل وصف منها يستقل عند انفراده بعدم العلية فبتقدير انتفاء العلية عند انتفاء بعض 

وصاف يلزم منه أنه إذا انتفى بعد ذلك وصف آخر من تلك األوصاف أن ال يكون موجبا لعدم العلية لكوهنا األ
  معدومة ويلزم من ذلك نقض العلة العقلية وهو حمال 



املعارضة الثالثة أنه ال خيلو إما أن يكون كل واحد من تلك األوصاف مناسبا للحكم أو ال واحد منها مناسب له أو 
  البعض دون البعض  املناسب

فإن كان األول فيلزم من مناسبة كل واحد للحكم مع اقتران احلكم به أن يكون مستقال بالتعليل وعند ذلك 
فاحلكم إما أن يضاف إىل كل واحد على سبيل االستقالل أو إىل البعض دون البعض أو إىل اجلملة والكل حمال ملا 

  تقدم يف املعارضة السابقة 
  فضم ما ال يصلح للتعليل إىل ما يصلح له ال يكون مفيدا للتعليل  وإن كان الثاين

  وإن كان الثالث فذلك هو العلة املستقلة ملناسبته وقران احلكم به وال مدخل لغريه يف التعليل 
 املعارضة الرابعة أن كل واحد من األوصاف إذا مل يكن علة عند انفراده فعند انضمامه إن جتددت صفة العلية له فال

  بد من جتدد أمر يقتضي العلية 
  وذلك األمر املتجدد ال بد له من علة متجددة توجبه والكالم 

  يف ذلك املتجدد كالكالم يف األول وهو تسلسل ممتنع 
اجلواب عن املعارضة األوىل من ثالثة أوجه األول أنه ال معىن لكون جمموع األوصاف علة سوى أن الشارع قضى 

  لت عليه األوصاف من احلكمة باحلكم رعاية ملا اشتم
  وليس ذلك صفة هلا فال يلزم ما ذكروه 

الثاين أنه إن كانت العلية صفة وجودية فممنوع وبيانه من وجهني األول أهنا لو كانت صفة وجودية لكانت عرضا 
  والصفات املعلل هبا أعراض والعرض ال يقوم بالعرض كما بيناه يف أبكار األفكار وغريه 

صفة إضافية وقد بينا فيما تقدم أن املفهوم من الصفة اإلضافية غري وجودي وما ذكروه من احملال إمنا يلزم  الثاين أهنا
بتقدير كوهنا صفة وجودية وليس كذلك غري أن هذين اجلوابني يناقضان ما ذكر من الوجه األول يف امتناع التعليل 

  بالعدم 
ربا أو استخبارا أو وعدا أو وعيدا أو غري ذلك مع تعدل الثالث أن ما ذكروه منتقض بكون القول املخصوص خ

  ألفاظه وحروفه فإن كل ما ذكروه من األقسام بعينه متحقق فيه 
  ومع ذلك مل ميتنع وصفه مبا وصف به 

  فما هو اجلواب ها هنا يكون جوابا يف حمل النزاع 
  وعن الثانية أهنا مبنية على كون عدم األوصاف علة لعدم العلية 

  كذلك لوجهني األول أن العدم ال يصلح أن يكون علية ملا تقدم وليس 
  الثاين أن وجود كل واحد من األوصاف شرط يف حتقق العلية فانتفاء 

  العلية عند انتفاء بعض األوصاف أو كلها إمنا هو النتفاء الشرط ال لعلة عدم العلية 
كم مناسبة استقالل فال ميتنع أن تكون مناسبة وعن الثالثة أنه وإن مل يكن كل واحد من األوصاف مناسبا للح

االستقالل ناشئة أو مالزمة للهيئة االجتماعية من األوصاف كما يف القتل العمد العدوان بالنسبة إىل وجوب 
  القصاص وحنوه 

ى ما وعن الرابعة أن املتجدد واملستلزم للعلية إمنا هو االنضمام احلادث بالفاعل املختار فال تسلسل مث يلزم عل
ذكروه جتدد اهليئة االجتماعية من األوصاف املتعددة فإهنا غري متحققة يف كل واحد واحد من األوصاف مع لزوم ما 



  ذكروه 
  فما هو اجلواب عن جتدد اهليئة االجتماعية يكون جوابا عن جتدد صفة العلية 

  املسألة السابعة اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط يف صحة القياس

حة العلة القاصرة كانت منصوصة أو جممعا عليها وإمنا اختلفوا يف صحة العلة القاصرة إذا مل تكن وعلى ص
  منصوصة وال جممعا عليها 

وذلك كتعليل أصحاب الشافعي حرمة الربا يف النقدين جبوهرية الثمينة فذهب الشافعي وأصحابه وأمحد بن حنبل 
سني البصري وأكثر الفقهاء واملتكلمني إىل صحتها وذهب أبو حنيفة والقاضي أبو بكر والقاضي عبد اجلبار وأبو احل

  وأصحابه وأبو عبد اهللا البصري والكرخي إىل إبطاهلا 

  واملختار صحتها 
وقد احتج القائلون بذلك مبسالك املسلك األول أهنم قالوا تعدية العلة إىل الفرع موقوف على صحتها يف نفسها 

  ديتها كان دورا ممتنعا فلو كانت صحتها متوقفة على تع
ولقائل أن يقول إن أردمت بالتعدية املوقوفة على صحة العلة ثبوت احلكم هبا يف الفرع فهو مسلم وإن أردمت بالتعدية 

نقول بأن التعدية باالعتبار األول شرط يف صحة العلة ليكون دورا وإمنا نقول بأن شرط صحة العلة التعدية 
ض إىل الدور فإن صحة العلة وإن كانت مشروطة بوجودها يف غري حمل النص فوجودها باالعتبار الثاين وهو غري مف

غري متوقف على صحتها يف نفسها فال دور وإن سلمنا توقف التعدية على الصحة وتوقف الصحة على التعدية فإمنا 
كان ذلك جبهة املعية  يلزم الدور أن لو كان ذلك التوقف مشروطا بتقدم كل واحد من األمرين على اآلخر وأما إذا

  كما يف توقف كل واحد من املضافني على اآلخر فال دور 
املسلك الثاين أهنم قالوا إذا دار احلكم مع الوصف القاصر وجودا وعدما دل على كونه علة كاملتعدي وهو غري 

  صحيح ملا سنبينه من إبطال التمسك بالدوران 
لة عند داللة النص عليها جاز أن يكون علة باالستنباط وهو غري املسلك الثالث أهنم قالوا إذا جاز أن تكون ع

  صحيح أيضا 
وذلك ألن عليتها عند داللة النص مستفادة من النص وداللة النص عليها غري متحققة حالة استنباطها فال يلزم أن 

  تكون علة 
ينهما من االشتراك يف احلكمة فإن قيل إذا دل النص على علية الوصوف القاصر وجب احلكم بعلية املستنبط ملا ب

  قلنا هذا قياس يف األسباب وسيأيت إبطاله 

واملعتمد يف ذلك أن يقال إذا كان الوصف القاصر مناسبا للحكم واحلكم ثابت على وفقه غلب على الظن كونه 
  علة للحكم مبعىن كونه باعثا عليه وال معىن لصحة العلة سوى ذلك 

عي فائدة فإن ما ال فائدة فيه ال ميكن القضاء بصحته وفائدة العلة إمنا هي يف فإن قيل القضاء بصحة العلة يستد
إثبات احلكم هبا والعلة القاصرة غري مثبتة للحكم يف األصل لكونه ثابتا بالنص أو اإلمجاع وألهنا مستنبطة منه 

   الفرع لعدم تعديتها فتكون فرعا عليه فلو كانت مثبتة له لكان فرعا عليها وهو دور وال هي مثبتة للحكم يف
فقد تعرت عن الفائدة بالكلية فال تكون صحيحة قلنا وإن سلمنا امتناع إثبات احلكم بالعلية القاصرة وأن إثبات 



احلكم هبا فائدة هلا ولكن ال نسلم احنصار فائدهتا يف ذلك بل هلا ثالث فوائد أخر األوىل معرفة كوهنا باعثة على 
املناسبة أو الشبه وإذا كانت باعثة على احلكم كان احلكم معقول املعىن وكان أدعى إىل احلكم مبا اشتملت عليه من 

االنقياد وأسرع يف القبول له مما مل يظهر فيه الباعث وكان تعبدا وإذا كان كذلك كان أفضى إىل حتصيل مقصود 
  الشرع من شرع احلكم فكان التعليل هبا مفيدا 

فبتقدير ظهور وصف آخر متعد يف حملها ميتنع تعدية احلكم به دون ترجيحه على  الثانية أن العلة إذا كانت قاصرة
  العلة القاصرة وذلك من أجل الفوائد 

  الثالثة أنه إذا كانت القاصرة علة وعرفناها فقد امتنع بسببها تعدية احلكم إىل الفرع وذلك أيضا من أمت الفوائد 
وأن ذلك مما يغلب على الظن الصحة غري أن العمل بالظن على  فإن قيل وإن كان ما ذكرمتوه من مجلة الفوائد

  وإن الظن ال { خالف قوله تعاىل 

وحيث خالفناه يف العلة املتعدية الشتماهلا على ما ذكرمتوه من الفوائد وزيادة فائدة التعدية فال } يغين من احلق شيئا 
  يلزم منه املخالفة فيها دون ذلك 

املطلوب فيه القطع مجعا بينه وبني ما ذكرناه من الدليل سلمنا أنه ال فائدة يف العلة  قلنا جيب محل اآلية على ما
  القاصرة ولكن ال يلزم من ذلك امتناع القضاء بصحتها بدليل ما لو كانت منصوصة 

  املسألة الثامنة اختلفوا يف جواز ختصيص العلة املستنبطة

  ومنع من ذلك أكثر أصحاب الشافعي  فجوزه أكثر أصحاب أيب حنيفة ومالك وأمحد بن حنبل
  وقد قيل إنه منقول عن الشافعي 

  مث القائلون جبواز ختصيصها اتفقوا على جواز ختصيص العلة املنصوصة 

واختلفوا يف جواز ختصيص املستنبطة إذا مل يوجد يف حمل التخلف مانع وال فوات شرط فمنع منه األكثرون وجوزه 
  األقلون 

  ختصيص العلة املستنبطة اختلفوا يف جواز ختصيص العلة املنصوصة  والقائلون باملنع يف
واملختار إمنا هو التفصيل وهو أن يقال العلة الشرعية ال ختلو إما أن تكون قطعية أو ظنية فإن كانت قطعية فتخلف 

  احلكم عنها الخيلو إما أن يكون ال بدليل أو بدليل 
  ال جائز أن يقال باألول ألنه حمال 

نت ظنية فتخلف احلكم عنها إما يف معرض االستثناء أو ال يف معرض االستثناء فإن كان األول كتخلف وإن كا
إجياب املثل يف لنب املصراة عن العلة املوجبة له وهي متاثل األجزاء بالعدول إىل إجياب صاع من التمر وختلف وجوب 

وختلف حكم الربا مع وجود الطعم يف العرايا الغرامة عمن صدرت عنه اجلناية يف باب ضرب الدية على العاقلة 
وحنوه فذلك مما ال يدل على بطالن العلة بل تبقي حجة فيما وراء صورة االستثناء وسواء كانت العلة املخصوصة 
منصوصة أو مستنبطة وذلك ألن الدليل من النص أو االستنباط قد دل على كوهنا علة وختلف احلكم حيث ورد 

  قاعدة القياس كان مقررا لصحة العلة ال ملغيا هلا بطريق االستثناء عن 
وأما إن كان ختلف احلكم عنها ال بطريق االستثناء فال خيلو إما أن تكون العلة منصوصة أو مستنبطة فإن كانت 

  منصوصة فال خيلو 



من غري  إما أن ميكن محل النص على أن الوصف املنصوص عليه بعض العلة وذلك كتعليل انتقاض الوضوء باخلارج
السبيلني مأخوذا من قوله عليه السالم الوضوء مما خرج فإنه إذا ختلف عنه الوضوء يف احلجامة أمكن أخذ قيد 

اخلارج من السبيلني يف العلة وتأويل النص بصرفه عن عموم اخلارج النجس إىل اخلارج من املخرج املعتاد أو محله 
( } خيربون بيوهتم بأيدهم وأيدي املؤمنني { ص وذلك قوله تعاىل على تعليل حكم آخر غري احلكم املصرح به يف الن

فإن احلكم املعلل )  ٤احلشر )  ٥٩( } ذلك بأهنم شاقوا اهللا ورسوله { معلال بقوله تعاىل )  ٢احلشر )  ٥٩
املصرح به إمنا هو خراب البيت وليس كل من شاق اهللا ورسوله خيرب بيته فأمكن محل اخلراب على استحقاق 

  راب وجد اخلراب أو مل يوجد اخل
أو أنه ال ميكن ذلك فإن أمكن تأويل النص باحلمل على معىن خاص أو حكم آخر خاص وجب التأويل ملا فيه من 

  اجلمع بني دليل التعليل بتأويله ودليل إبطال العلة املذكورة 
ثبات حكم العلية ملا عارضها من النص وإن مل ميكن تأويله بغري الوصف املذكور واحلكم املرتب عليه فغايته امتناع إ

النايف حلكمها والعلة املنصوصة يف معىن النص وختلف حكم النص عنه يف صوره ملا عارضه ال يوجب إبطال العمل 
  به يف غري صورة املعارضة فكذلك العلة املنصوصة 

و ال يكون فإن كان األول وأما إن كانت العلة مستنبطة فتخلف احلكم عنها إما أن يكون ملانع أو فوات شرط أ
وذلك كما يف تعليل إجياب القصاص على القاتل بالقتل العمد العدوان وختلف احلكم عنه يف اآلب والسيد مبانع 

األبوة والسيادة فال يكون ذلك مبطال للعلية فيما وراء صورة املخالفة ألن دليل االستنباط قد دل على العلية 
حالة نفي احلكم على ما ظهر من املانع ال على إلغاء العلة فيجب احلمل عليه مجعا بني باملناسبة واالعتبار وقد أمكن إ

  الدليل الدال على العلة والدليل الدال عل مانعية الوصف النايف للحكم فإن اجلمع بني األدلة أوىل من إبطاهلا 

ل الدال على العلة والدليل الدال على وال خيفى أن القول بإبطال العلة يتخلف احلكم عنها مما يلزم منه إبطال الدلي
  مانعية املانع فكان القول بإحالة نفي احلكم على املانع أوىل 

فإن قيل ال نسلم أن املناسبة وقران احلكم هبا فقط دليل العلية بل مع االطراد وإن سلمنا ذلك لكن ال نسلم إمكان 
احلكم باملانع أو فوات الشرط يف صورة التخلف يتوقف  تعليل انتفاء احلكم باملانع لوجهني األول أن تعليل انتفاء

على وجود املقتضي للحكم فيها فإنه لو مل يكن املقتضي للحكم موجودا فيها لكان احلكم منتفيا النتفاء املقتضي ال 
للمانع وال لفوات الشرط والقول بكون الوصف املذكور علة يتوقف يف صورة التخلف على وجود املانع أو فوات 

شرط فإنا إذا مل نتبني وجود املانع وال فوات الشرط فاحلكم جيب أن يكون منتفيا النتفاء ما يقتضيه وعند ذلك ال
نتبني أن الوصف املذكور ليس بعلة وإذا توقف كل واحد من املقتضي واملانع على اآلخر كان دورا ممتنعا وهذا 

  صورة التخلف فكان ممتنعا االمتناع إمنا لزم من التعليل باملانع أو فوات الشرط يف 
الوجه الثاين أن انتفاء احلكم يف صورة التخلف كان متحققا قبل وجود املانع ويف تعليله باملانع تعليل املتقدم باملتأخر 

  وهو حمال وسواء كان املانع مبعىن اإلمارة أو الباعث 
الظن تأول النظر إليه أنه علة مع قطع  قلنا جواب األول أنا إذا رأينا الوصف مناسبا واحلكم مقترنا به غلب على

  النظر عن البحث يف مجيع جماري العلة هل احلكم مقارن هلا أو ال 
وأما االطراد فحاصله يرجع إىل السالمة عن النقص املعارض لدليل العلية وعدم املعارض عن داخل يف دليل العلية 

  حلكم باملانع يستدعي وجود املقتضي وعن الدور من ثالثة أوجه األول ال نسلم أن تعليل انتفاء ا
  ودليله أنه يصح انتفاؤه باملانع مع وجود املقتضي ومع كون املقتضي 



  معارضا للمانع فألن يصح تعليل النفي به مع عدم املقتضي كان أوىل 
املانع الثاين وإن سلمنا توقف التعليل باملانع على وجود املقتضي ولكن ال نسلم توقف وجود املقتضي على وجود 

  فإن كون املقتضي مقتضيا إمنا يعرف بدليله من املناسبة واالعتبار أو غري ذلك من الطرق وذلك متحقق فيما حنن فيه 
  فيجب القضاء بكونه مقتضيا 

واملانع إمنا هو من قبيل املعارض فإن وجد انتفاء احلكم املقتضي مع بقاء املقتضي حباله مقتضيا وإن مل يوجد عمل 
  له املقتضي عم

  الثالث سلمنا توقف كل واحد منهما على اآلخر لكن توقف معية أو توقف تقدم األول مسلم والثاين ممنوع 
  وعلى هذا فال دور 

وعن قوهلم فيه تعليل املتقدم باملتأخر أن املعلل نفيه باملانع إمنا هو انتفاء احلكم الذي صار بسبب وجود املقتضي 
لق حكم وذلك مما ال يسلم تقدمه على املانع املفروض وأما إن مل يظهر يف بعرضية الثبوت عرضية الزمة ال مط

صورة التخلف مانع وال فوات شرط فاحلق بطالن العلة وذلك ألن العلة املستنبطة إمنا عرف كوهنا علة باعتبار 
  الشارع هلا بثبوت احلكم على وفقها وذلك إن دل على اعتبارها 

ون مستندا لنفيه يدل على إلغائها وليس أحد الدليلني أوىل من اآلخر فيتقاومان فتخلف احلكم عنها مع ظهور ما يك
  ويبقى الوصف على ما كان قبل االعتبار ومل يكن قبل ذلك علة فكذلك بعده 

فإن قيل مناسبة الوصف وقران احلكم به دليل ظاهر على كونه علة وكذلك سائر طرق االستنباط وهذا الدليل قائم 
وختلف احلكم عن الوصف غايته أنه يوجب الشك يف فساد العلة وتقاوم احتمال انتفاء احلكم  وإن وجد النقص

النتفاء العلة أو وجود املعارض على السواء وإذا كان دليل العلة ظاهرا ودليل الفساد مشكوكا فيه فاملشكوك فيه 
  ال يقع يف مقابلة الظاهر 

وتقاوم االحتمال فيها أنه حيتمل أن يكون انتفاء احلكم يف ودليل وقوع الشك يف فساد العلة يف صورة النقض 
  صورة النقض ملعارض من وجود 

  مانع أو فوات شرط وحيتمل أنه لفساد العلة ومها متقاومان 
وبيان التقاوم أن احتمال االنتفاء النتفاء العلة وإن كان على وفق األصل بالنسبة إىل احتمال انتفائه للمعارض دفعا 

عارضة غري أنه على خالف األصل بالنظر إىل إبطال العلة مع قيام الدليل الدال على كون الوصف علة حملذور امل
واحتمال انتفاء احلكم للمعارض وإن كان على خالف األصل ملا فيه من نفي احلكم مع قيام دليله غري أنه على وفق 

انتفاء احلكم النتفاء العلة موافق لألصل  األصل من جهة موافقة الدليل الدال على كون الوصف علة فإذا احتمال
  من وجه وخمالف له من وجه فيتقاوم االحتماالن على السواء 

  وذلك مما يوجب الشك يف فساد العلة 
  والشك ال يعارض الظاهر بوجه 

تفاء قلنا اذا اعترف بالشك يف دليل فساد العلة فيلزم منه الشك يف فساد العلة ويلزم من الشك يف فساد العلة ان
الظن بكوهنا علة ألن الصحة والفساد متقابالن فمهما وقع الشك يف أحد املتقابلني وقع الشك يف اآلخر وإن كان 
أحدمها ظاهرا واآلخر بعيدا فالقول بوقوع الشك يف أحد املتقابلني مع ظهور اآلخر ممتنع كما ميتنع الشك يف الغيم 

  مع ظن الصحو والشك يف موت زيد مع ظن حياته 
هذا خبالف ما اذا شككنا يف الطهارة وحكمنا بالنجاسة نظرا إىل النجاسة السابقة فإن الشك يف هذه الصور ال و



جيامع النظر إىل األصل بل عند النظر إىل األصل يترجح أحد احتمايل الشك على اآلخر فال يبقى الشك متحققا 
  صل لبقي الشك معموال به حىت إنه لو وقع الشك يف النجاسة أو الطهارة مع النظر إىل األ

وهذا خبالف ما حنن فيه فإن الشك امنا وقع يف فساد العلة يف صورة النقض مع النظر إىل دليل العلة ولوال النظر إىل 
  دليل العلة لكان الظاهر انتفاء احلكم ال انتفاء العلة 

  ان بالنظر إىل دليل العلة ومهما كان كذلك فال ميكن القضاء بظهور العلة مع أن تقاوم االحتمال إمنا ك
كيف وإنه قد ميكن أن يقال انتفاء احلكم مع وجود الوصف دليل ظاهر على أنه ليس بعلة وثبوت احلكم على وفقه 

  مع مناسبته مما يوجب الشك يف صحة التعليل به يف حمل االعتبار واملشكوك فيه اليعارض الظاهر وبيان 

ستروح إليه أنه وإن كان ثبوت احلكم به على وفق األصل غري أنه على وقوع الشك يف صحة التعليل يف األصل امل
  خالف األصل بالنظر إىل دليل الفساد 

  وثبوت احلكم لغريه وإن كان على خالف األصل مع عدم الظفر به إال أنه على وفق األصل بالنظر إىل دليل الفساد 
  ويلزم من ذلك تقاوم االحتماالت يف صحة العلة 

  ر قد دل على فسادها فال يترك باملشكوك فيه وكان الظاه
فإن قيل ما ذكرمتوه من دالئل عدم االنتقاض يف الصور املذكورة معارض من مثانية أوجه األول وهو اختيار أيب 

احلسني البصري أن ختصيص العلة مما مينع من كوهنا أمارة على احلكم يف شيء من الفروع سواء ظن هبا أهنا جهة 
 يكن ظن هبا ذلك وبيان ذلك أنا إذا علمنا أن علة حترمي بيع الذهب بالذهب متفاضال هي كونه للمصلحة أو مل

موزونا مث علمنا إباحة بيع الرصاص بالرصاص متفاضال مع أنه موزون مل خيل إما أن يعلم ذلك بعلة أخرى تقتضي 
اح لكونه أبيض مثال فإنا عند ذلك ال إباحته أو بنص فإن علمنا إباحته بعلة أخرى يقايس هبا الرصاص على أصل مب

نعلم حترمي بيع احلديد باحلديد متفاضال إال بكونه موزونا غري أبيض فإنا لو شككنا يف كونه أبيض مل نعلم قبح بيعه 
متفاضال كما لو شككنا يف كونه موزونا فبان أنا ال نعلم بعد التخصيص حترمي شيء لكونه موزونا فقط فبطل أن 

  وحده علة بل املوزون مع كونه غري أبيض يكون املوزون 
  وعلى هذا يكون الكالم فيما إذا دل على إباحة بيع الرصاص نص وسواء علمت علة اإلباحة أو مل تعلم 

الثاين قال بعض أصحابنا اقتضاء العلة للحكم إما أن يعترب فيه انتفاء املعارض أو ال يعترب فإن اعترب مل تكن العلة علة 
  ء املعارض وذلك يقتضي أن احلاصل قبل انتفاء املعارض ليس هو متام العلة بل بعضها اال عند انتفا

  وإن مل يعترب فسواء حصل املعارض أو مل حيصل يكون احلكم حاصال وذلك يقدح يف كون املعارض معارضا 

مانعا حقيقيا بالفعل الثالث أنه ال بد وأن يكون بني كون املقتضي مقتضيا اقتضاء حقيقيا بالفعل وبني كون املانع 
منافاة بالذات وشرط طريان أحد املتنافيني بالذات انتفاء األول وليس انتفاء األول لطريان الالحق وإال لزم الدور 

وحيث كان شرط كون املانع مانعا خروج املقتضي عن كونه مقتضيا بالفعل مل جيز أن يكون خروجه عن كونه 
دور فاذا املقتضي إمنا خرج عن كونه مقتضيا ال باملانع بل بذاته وقد انعقد مقتضيا بالفعل ألجل حتقق واال لزم ال

  اإلمجاع على أن ما يكون كذلك ال يصلح للعلية 
  الرابع أن الوصف وإن وجد مع احلكم يف األصل فقد وجد مع احلكم يف صورة النقض مع عدم احلكم 

جوده مع عدم احلكم يف صورة النقض يقتضي ووجوده مع احلكم ال يقتضي القطع بكونه علة لذلك احلكم وو
  القطع بأنه ليس بعلة لذلك احلكم يف تلك الصورة 



والوصف احلاصل يف الفرع كما إنه مثل الوصف احلاصل يف األصل فهو مثل الوصف احلاصل يف صورة النقض 
  وليس إحلاقه بأحدمها أوىل من اآلخر فلم جيز احلكم عليه بكونه علة 

  طريق إىل صحة العلة الشرعية سوى جرياهنا مع معلوهلا فإذا مل جتر معه مل يكن إىل صحتها طريق اخلامس قالوا ال 
  السادس قالوا العلة الشرعية إذا دل الدليل على تعلق احلكم هبا امتنع ختصيصها كالعلة العقلية 

نوعني امتنع أن تكون طريقا إىل  السابع قالوا العلة يف القياس طريق إىل إثبات احلكم يف الفرع فإذا وجدت العلة يف
  العلم حبكم أحدمها دون اآلخر كما يف اإلدراكات واألدلة العقلية 

الثامن قالوا لو جاز وجود العلة الشرعية يف فروع يثبت احلكم معها يف البعض دون البعض مل يكن البعض باإلثبات 
  أوىل من البعض اآلخر 

  األخرية معارض من أربعة أوجه  وما ذكرمتوه من دليل االنتقاض يف الصورة

  األول إمجاع الصحابة على ذلك 
ودليله ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول هذا حكم معدول به عن سنن القياس واشتهر ذلك فيما بني 

  الصحابة من غري نكري فصار إمجاعا 
كم ال خيرجها عن كوهنا أمارة الثاين أن العلة الشرعية أمارة على احلكم يف الفرع ووجودها يف موضع من غري ح

فإنه ليس من شرط كون األمارة أمارة على شيء أن يكون ذلك الشيء مالزما هلا دائما بدليل وجود مجيع 
األمارات الشرعية على إثبات األحكام وإن مل تكن األحكام مالزمة هلا قبل ورود الشرع وبدليل الغيم الرطب فإنه 

املطر مالزما له ولذلك فإن وقوف مركوب القاضي على باب امللك أمارة على  أمارة على وجود املطر وإن مل يكن
كونه يف دار امللك وال خيرج يف ذلك أمارة لوجوده يف بعض األوقات والقاضي غري موجود يف دار امللك بأن يكون 

راجح مركوبه مستعارا وكذلك خرب الواحد فإنه أمارة على وجود احلكم وختلف حكمه عند وجود النص ال
  املخالف له ال خيرجه عن كونه أمارة عليه عند عدم ذلك النص 

  الثالث أن العلة املستنبطة أمارة فجاز ختصيصها كاملنصوصة 
الرابع أن كون الوصف أمارة على احلكم يف حمل إما أن يتوقف على كونه إمارة على ذلك احلكم يف حمل آخر أو ال 

  ال يف ذلك أو يتعاكس األول حمال ملا فيه من الدور يتوقف فإن توقف فإما أن ال يتعاكس احل
  والثاين أيضا حمال لعدم األولوية 

  وإن مل يتوقف فهو املطلوب 
واجلواب عن املعارضة األوىل من املعارضات الدالة على امتناع التخصيص أنا وإن سلمنا أن علة القياس أمارة على 

يف صورة أخرى للمعارض ال ميكن إثبات احلكم هبا يف فرع من حكم الفرع معرفة له وأنه إذا ختلف احلكم عنها 
الفروع دون العلم بانتفاء ذلك املعارض هلا املتفق عليه ولكن ال يلزم أن يكون انتفاء املعارض من مجلة املعرف 

ارة عليه للحكم بل املعرف للحكم إمنا هو ما كان باعثا عليه يف األصل وانتفاء املعارض امنا توقف إثبات حكم االم
  ضرورة أن احلكم ال يثبت مع حتقق املعارض 

  النايف له فكان نفيه شرطا يف إثبات حكم األمارة ال أنه داخل يف مفهوم األمارة 
وعن الثانية أنه وإن سلم أن اقتضاء العلة للحكم ال يتوقف على عدم املعارض فما املانع منه قوهلم إنه يكون احلكم 

  حاصال 



 نسلم ذلك فإن العلة وان كانت مقتضية للحكم فإمنا يلزم وجود احلكم أن لو انتفى املعارض وإن حصل املعارض ال
  الراجح أو املساوي 

  وعلى هذا فال يلزم من انتفى القدح يف املعارض وال يف العلة 
تحال اجلمع بني وعن الثالثة ال نسلم املنافاة بني اقتضاء املقتضي واقتضاء املانع وال استحالة اجلمع بينهما وإن اس

  حكميهما 
  وعلى هذا فال يلزم من حتقق املانع خروج املقتضي عن جهة اقتضائه ال بذاته وال بغريه خبالف املتنافيات بالذات 

وعن الرابعة أنه وإن كان وجود الوصف مع احلكم يف األصل ال يوجب القطع بكونه علة لكنه يغلب على الظن 
صورة النقص ال نسلم أنه يقتضي القطع بأنه ليس بعلة لذلك احلكم بل الظن  كونه علة ووجوده مع عدم احلكم يف

بالعلية باق حباله وانتفاء احلكم إمنا كان لوجود املعارض النايف للحكم على ما هو معلوم من قاعدة القائلني 
  بتخصيص العلة 

  ه ال طريق سواه وعن اخلامسة ال نسلم أن اطراد العلة طريق إىل صحتها كما يأيت مفصال من كون
وعن السادسة ال نسلم أن العلة العقلية ميتنع ختلف احلكم عنها بل ذلك جائز عند فوات القابل حلكمها كما بيناه 

  يف الكالميات 
وإن سلمنا امتناع ختلف حكمها عنها فليس ذلك لداللة الدليل على تعلق احلكم هبا وال لكوهنا علة بل إمنا كان 

  حكم لذاهتا وذلك غري ذلك بكوهنا مقتضية لل

متحقق يف العلة الشرعية فإهنا ليست مقتضية للحكم لذاهتا وإمنا هي علة بوضع الشارع هلا أمارة على احلكم يف 
  الفرع 

وعن السابعة أنه ليست العلة يف امتناع االفتراق يف الدليل العقلي املتعلق مبدلولني وامتناع االفتراق يف اإلدراك 
نه طريقا ال دليال بل لكون الدليل العقلي موجبا لذاته ولكون اإلدارك مما جيب العلم باملدرك املتعلق مبدركني كو

  عنده عادة خبالف العلل الشرعية على ما سبق 
وعن الثامنة أنه إمنا اختص البعض بتخلف احلكم دون البعض الختصاصه مبعارض ال حتقق له فيما كان احلكم ثابتا 

  فيه 
من املعارضات الدالة على التخصيص أنه ال داللة لقول ابن مسعود على أن القياس الذي كان  وعن املعارضة األوىل

احلكم ثابتا على خالفه أنه حجة فاإلمجاع على ذلك ال يكون مفيدا وإن كان حجة لكن ميكن محله على ما إذا كان 
  ختلف احلكم عنه بطريق االستثناء 
  وجيب احلمل عليه مجعا بني األدلة 

لثانية ال نسلم أن ختلف احلكم عن األمارة من غري معارض ال خيرجها عن كوهنا أمارة وذلك ألنه إما أن وعن ا
يكون كل ما توقف عليه التعريف يف صورة كانت األمارة أمارة فيه قد حتقق يف صورة ختلف احلكم أو مل يتحقق 

  فإن كان األول فتخلف احلكم عنه ممتنع 
   صورة التخلف ليس هو األمارة اليت توقف عليها التعريف بل البعض منها وإن كان الثاين فاملوجود يف

  وعلى هذا يكون ختريج كل ما ذكروه من الصور 
  وعن الثالثة مبنع كون املستنبطة مع ختلف احلكم عنها من غري معارض أمارة 



  وعلى هذا فلم يوجد اجلامع بني األصل والفرع 
  وإن دلوا 

  صيص بطريق آخر فهو كاف يف املطلوب وخروج عن خصوص هذه الداللة على كوهنا أمارة مع التخ
  وعن الرابعة أن املختار مما ذكروه من األقسام قسم التوقف من الطرفني 

قوهلم إن ذلك يفضي إىل الدور إمنا يلزم إن لو توقف كون األمارة يف كل واحدة من الصورتني على كوهنا أمارة يف 
  ما إذا كان ذلك بطريق املعية فال كما عرف ذلك فيما تقدم واهللا أعلم الصورة األخرى توقف تقدم أ

  املسألة التاسعة اختلفوا يف الكسر

وهو ختلف احلكم املعلل عن معىن العلة وهو احلكمة املقصوده من احلكم هل هو مبطل للعلة أو ال وصورته ما لو 
سفره كغري العاصي يف سفره وبني مسافة السفر قال احلنفي يف مسألة العاصي بسفره مسافر فوجب أن يترخص يف 

مبا فيه من املشقة فقال املعترض ما ذكرته من احلكمة وهي املشقة منتقضة فإهنا موجودة يف حق احلمال وأرباب 
  الصنائع الشاقة يف احلضر ومع ذلك فإنه ال رخصة واألكثرون على أن ذلك غري مبطل للعلة 

روض يف احلكمة اليت ليست منطبطة بنفسها بل بضابطها وعند ذلك فال خيفى أن والوجه فيه أن الكالم إمنا هو مف
مقدارها مما ال ينضبط بل هو خمتلف باختالف األشخاص واألزمان واألحوال وما هذا شأنه فدأب الشارع فيه رد 

وما جعل عليكم يف {  الناس إىل املظان الظاهرة اجللية دفعا للعسر عن الناس والتخبط يف األحكام على ما قال تعاىل
  الدين من 

  وعلى هذا فيمتنع التعليل هبا دون ضابطها } حرج 
  وإذا مل تكن علة فال معىن إليراد النقض عليها 

فإن قيل املقصود من شرع احلكم إمنا هو احلكمة دون ضابطها وعند ذلك فيحتمل أن يكون مقدار احلكمة يف 
  يل وحيتمل أن يكون أزيد وحيتمل أن يكون أنقص صورة النقض مساويا ملقدارها يف صورة التعل

وعلى تقدير املساواة والزيادة فقد وجد يف صورة النقص ما كان موجودا يف صورة التعليل وإمنا ال يكون موجودا 
  بتقدير أن يكون أنقض 

  وال خيفى أن ما يتم على تقديرين أغلب على الظن مما ال يتم إال على تقدير واحد 
  إلغاء ما ظن أن احلكم معلل به  ومع ذلك فيظهر

قلنا احلكمة وإن كانت هي املقصودة من شرع احلكم لكن على وجه تكون مضبوطة إما بنفسها أو بضابطها ملا 
  ذكرناه 

وما فرض من احلكمة يف صورة النقض جمردة عن ضابطها فامتنع كوهنا مقصودة وبتقدير كوهنا مقصودة فالنقض إمنا 
  دليل كوهنا معلال هبا هو من قبيل املعارض ل

وعلى هذا فانتفاء احلكم مع وجود احلكمة يف داللته على إبطال التعليل باحلكمة مرجوح بالنظر إىل دليل التعليل هبا 
  وذلك ألنه من احملتمل أن يكون انتفاء احلكم يف صورة النقص ملعارض 

  ومع هذا االحتمال فتخلف احلكم عنها ال يدل على إبطاهلا 
حبثنا وسربنا فلم نطلع على ما يصلح معارضا يف صورة النقص فيظهر أن انتفاءه النتفاء العلة فهو معارض فإن قيل 



  بقول املستدل حبثت يف حمل التعليل فلم أطلع على ما يصلح للتعليل سوى ما ذكرته فدل على التعليل به 
هو األصل نفيا للتعارض فهو معارض مبا حبث  فإن قيل حبثنا راجح ملا فيه من موافقة انتفاء احلكم النتفاء علته إذ

املستدل من موافقة ما ظهر من دليل العلة من املناسبة واالعتبار فيتقاومان ويترجح كالم املستدل بأن مقدار احلكمة 
  يف صورة التعليل وإن كان مظنون الوجود يف صورة النقض 

وهو موجود يف صورة التعليل قطعا مع قران احلكم  فيحتمل أن ال يكون موجودا فيها وإال كان مقطوعا ال مظنونا
به قطعا وهو دليل العلية وما هو دليل البطالن موجودها يف صورة النقض ظنا مع انتفاء احلكم قطعا واملقطوع به 

  من وجهني راجح على ما هو مقطوع من وجه ومظنون من وجه 
  ملظنة وال خيفى أن مثل هذا الترجيح مما ال يتجه على النقض على ا

  فلذلك كان النقض الزما على املظنة دون احلكمة 
  فإن قيل فلو فرض وجود احلكمة يف صورة النقض قطعا فما املختار فيه قلنا ذلك مما ميتنع وقوعه 

وبتقدير وقوعه فقد قال بعض أصحابنا إنه ال الفتات إليه مصريا منه إىل أن التوسل إىل معرفة ذلك يف آحاد الصور 
  رته مما يلزم منه نوع عسر وحرج وال يلزم مثله يف التوسل إىل معرفة الضوابط اجللية خبفائه وند

فكان من املناسب حط هذه الكلفة عن اجملتهد ورد الناس إىل الضوابط اجللية املشتملة على احتمال احلكم يف 
  الغالب 

ن يفضي إىل العسر واحلرج إال ولقائل أن يقول البحث عن احلكمة يف آحاد الصور هل هي موجودة قطعا وإن كا
  أنا نعلم أن املقصود األصلي من إثبات األحكام ونفيها إمنا هو احلكم واملقاصد 

فعلى تقدير وجود احلكمة يف بعض الصور مماثلة هلا يف حمل التعليل قطعا لو مل نقل بوجوب التعليل هبا يف غري حمل 
  التعليل 

ا وذلك ممتنع كما ميتنع إثبات احلكم مع انتفاء حكمته قطعا فيما عدا لزم منه انتفاء احلكم مع وجود حكمته قطع
الصورة النادرة وكذلك لو مل نقل بإلغائها عند ختلف احلكم عنها فيصح مع تيقنها فيلزم منه إثبات احلكم هبا مع 

  الضابط مع كوهنا ملغاة قطعا 
كم مع وجود حكمته يقينا أعظم من احملذور وال خيفى أن حمذور إثبات احلكم حلكمة ألغاها الشارع أو نفي احل

  الالزم للمجتهد من البحث عن احلكمة يف آحاد الصور على ما ال خيفى 

  وعلى هذا يكون الكالم فيما إذا فرض وجود احلكمة يف صورة النقض أزيد منها يف حمل التعليل يقينا 
ن وافيا بتحصيل أصل احلكمة وزيادة ولو لكن إن كان قد ثبت معها يف صورة النقض حكم هو أليق هبا بأن يكو

رتب عليها يف تلك الصورة احلكم املعلل كان فيه اإلخالل بتلك الزيادة يف صورة النقض فال يكون ذلك نقضا 
للحكمة وال إلغاء هلا بل الواجب ختلف احلكم املعلل عنها وإثبات احلكم الالئق هبا الوايف بتحصيل الزيادة ملا فيه من 

  املصلحة وزيادهتا فإنه أوىل من رعاية أصل املصلحة وإلغاء الزيادة رعاية أصل 
فإذا انتفاء احلكم يف هذه الصورة ال يدل على إلغاء احلكمة بل على اعتبارها بأصلها وصفتها ومثال ذلك ما إذا 

  أعظم علل املستدل وجوب القطع قصاصا حبكمة الزجر فقال املعترض مقصود الزجر يف القتل العمد العدوان 
ومع ذلك فإنه ال جيب به القطع فللمستدل أن يقول احلكمة يف صورة النقض وإن كانت أزيد منها يف حمل التعليل 

  غري أنه قد ثبت معها يف صورة النقض حكم هو أليق هبا وهو وجوب القتل 



  املسألة العاشرة اختلفوا يف النقض املكسور

  وهو النقض على بعض أوصاف العلة 
قال الشافعي يف مسألة بيع الغائب مبيع جمهول الصفة عند العاقد حال العقد فال يصح بيعه كما لو  وذلك كما لو

قال بعتك عبدا فقال املعترض هذا ينتقض مبا لو تزوج امرأة مل يرها فإهنا جمهولة الصفة عند العاقد لدى العقد ومع 
  ذلك فإن النكاح يصح واألكثرون على رده وإبطاله 

عليل إمنا وقع بكونه مبيعا جمهول الصفة ال بكونه جمهول الصفة فقط واملنكوحة ليست مبيعة وإن وذلك ألن الت
  كانت جمهولة الصفة 

  وإبطال التعليل ببعض أوصاف العلة ال يكون إبطاال جبملة العلة 

وال مع ضميمة إىل نعم إن بني املعترض أنه ال تأثري للوصف الذي وقع به األحتراز عن النقص يف احلكم ال بانفراده 
الوصف اآلخر فاملستدل بني أمرين بني أن يبقى مصرا على التعليل مبجموع الوصفني وبني أن يترك الكالم على 

  التعليل بالوصف املنقوض فإن كان األول فقد بطل التعليل مبا علل به لعدم التأثري ال بالنقض 
  ى كل العلة وإن كان الثاين فقد بطل التعليل بالنقض لكونه واردا عل

فإن قيل الوصف احملذوف وإن مل يكن مناسبا وال له تأثري يف إثبات احلكم املعلل ال بانفراده وال مع ضميمة إىل غريه 
فال ميتنع أخذه يف التعليل لفائدة االحتراز عن النقض وإمنا خيرج عن التعليل إن لو تعرى عن الفائدة بالكلية وليست 

  على ما تقدم  الفائدة منحصرة يف املناسبة
قلنا فائدة االحتراز به عن النقض متوقفة على كونه من أجزاء العلة حىت إنه لو مل يكن من أجزاء العلة لكانت العلة 

  ما وراءه والنقض إذ ذاك يكون واردا عليها 
  وكونه من أجزاء العلة يتوقف على إمكان االحتراز به عن النقض وهو دور ممتنع 

  اختلفوا يف اشتراط العكس يف العلل الشرعية املسألة احلادية عشرة

  فأثبته قوم ونفاه أصحابنا واملعتزلة 
وقبل اخلوض يف احلجاج ال بد من بيان أقسام العكس واختالف االصطالحات فيه وتعيني حمل النزاع منها فنقول 

  البعري خبطامه إىل ذراعه أما العكس يف اللغة فمأخوذ من رد أول األمر إىل آخره وآخره إىل أوله وأصله شد رأس 
وأما يف اصطالح احلكماء فهو عبارة عن جعل الالزم ملزوما وامللزوم الزما مع بقاء كيفية القضية حباهلا من السلب 

  واإلجياب وذلك كقول القائل يف 

بعض عكس القضية احلملية إذا كانت موجبة كلية كقولنا كل إنسان حيوان أو جزئية كقولنا بعض اإلنسان حيوان 
احليوان إنسان أو كلية سالبة كقولنا ال شيء من اإلنسان حبجر ال شيء من احلجر بإنسان وعلى قياسه عكس 

  القضية الشرطية 
وأما يف اصطالح الفقهاء واألصوليني فقد يطلق العكس باعتبارين األول منهما مثل قول احلنفي ملا مل جيب القتل 

يف احملدد وهو أنه ملا وجب بكبري اجلارح وجب بصغريه وهو باطل فإنه ال  بصغري املثقل مل جيب بكبريه بدليل عكسه
  مانع من ورود الشارع بوجوب القصاص بكل جارح وإن ختصص وجوبه يف املثقل بالكبري منه 



  وأما الثاين فهو انتفاء احلكم عند انتفاء العلة والعكس هبذا االعتبار هو املقصود باخلالف ها هنا 
منا هو التفصيل وهو أن جنس احلكم املعلل إما أن ال يكون له سوى علة واحدة أو أنه معلل بعلل يف واملختار فيه إ

  كل صورة بعلة 
فإن كان األول وذلك كتعليل جنس وجوب القصاص يف النفس بالقتل العمد العدوان فإنه ال علة له سواه فال شك 

العلة الواحدة نفي احلكم بل ألن احلكم ال بد له من دليل وال يف لزوم انتفائه عند انتفاء علته ال ألنه يلزم من نفي 
  دليل 

وإن كان الثاين كما يف تعليل إباحة الدم بالقتل العمد العدوان والردة عن اإلسالم والزىن يف اإلحصان وقطع الطريق 
لعلل نفي جنس وتعليل نقض الوضوء باملس واللمس والبول والغائط فال شك أنه ال يلزم من انتفاء بعض هذه ا

  احلكم جلواز وجود علة أخرى وإمنا يلزم نفيه بتقدير انتفاء مجيع العلل 
  هذا يف جنس احلكم املعلل وأما آحاد أشخاص احلكم يف آحاد الصور فإنه ميتنع تعليله بعلتني على ما يأيت تقريره 

  وإمنا يكون معلال بعلة واحدة على طريق البدل فال يلزم 

  ينة نفيه جلواز وجود بدهلا ملا سبق من نفي العلة املع
فإن قيل وإن كان احلكم معلال بعلة واحدة وال علة له سواها يف دليل عليه فكانت مشاهبة للدليل العقلي يف 

  العقليات وال يلزم من نفي الدليل يف العقليات نفي املدلول 
  وهلذا فإن الصنعة دليل وجود الرب تعاىل 

  نه انتفاء وجود الرب تعاىل فكذلك العلة الشرعية ولو قدر انتفاؤها مل يلزم م
قلنا العلة وإن كانت دليل احلكم فال نعين بانتفاء احلكم عند انتفائها انتفاءه يف نفسه بل انتفاء العلم أو الظن به 

  ضرورة توقف ذلك على النظر الصحيح يف الدليل وال دليل 
  وكذلك احلكم يف الصنعة مع الصانع 

  ة عشرة اتفقوا على جواز تعليل احلكم بعللاملسألة الثاني

يف كل صورة بعلة واختلفوا يف جواز تعليل احلكم الواحد يف صورة واحدة بعلتني معا فمنهم من منع ذلك مطلقا 
كالقاضي أيب بكر وإمام احلرمني ومن تابعهما ومنهم من جوز ذلك مطلقا ومنهم من فصل بني العلل املنصوصة 

  املنصوصة ومنع منه يف املستنبطة كالغزايل ومن تابعه  واملستنبطة فجوزه يف
  واملختار إمنا هو املذهب األول 

وذلك ألنه لو كان معلال بعلتني مل خيل إما أن تستقل كل واحدة بالتعليل أو أن املستقل بالتعليل إحدامها دون 
   األخرى أو أنه ال استقالل لواحدة منهما بل التعليل ال يتم إال باجتماعهما
  ال جائز أن يقال باألول ألن معىن كون الوصف مستقال بالتعليل أنه علة 

  احلكم دون غريه ويلزم من استقالل كل واحدة منهما هبذا التفسري امتناع استقالل كل واحدة منهما وهو حمال 
  وإن كان الثاين أو الثالث فالعلة ليست إال واحدة 

  ل التعليل مبعىن الباعث أو مبعىن األمارة وعلى هذا فال فرق بني أن تكون العلة يف حم
فإن قيل حنن ال نفسر استقالل العلة بأن احلكم ثبت هبا ال غري ليلزمنا ما قيل بل معىن استقالهلا أهنا لو انفردت 



  لكان احلكم ثابتا هلا وال أثر النتفاء غريها 
متوه على امتناع تعليل احلكم بعلتني على وجه وال خيفى وجه الفرق بينه وبني القسمني اآلخرين سلمنا داللة ما ذكر

تكون كل واحدة مستقلة باحلكم لكنه معارض مبا يدل على جوازه بالنظر إىل ما هو الواقع من أحكام الشرع 
  وذلك أنا قد اتفقنا على ثبوت احلكم الواحد عقيب علل خمتلفة كل واحدة قد ثبت استقالهلا بالتعليل يف صورة 

يقال العلة منها واحدة أو الكل علة واحدة ذات أوصاف أو أن كل واحدة علة مستقلة ال جائز  وعند ذلك فإما أن
أن يقال باألول وإال فهي معينة أو مبهمة القول بالتعيني ممتنع لعدم األولوية وملا فيه من خروج الباقي عن التعليل مع 

  استقالل كل واحدة به وهبذا يبطل اإلهبام 
فلم يبق سوى القسم الثالث وهو االستقالل ودليل ثبوت مثل هذه األحكام اإلمجاع على إباحة والقسم الثاين أيضا 

قتل من قتل مسلما قتال عمدا عدوانا وارتد عن اإلسالم وزىن حمصنا وقطع الطريق معا وعلى ثبوت الوالية على 
املعتدة احملرمة وعلى انتقاض الصغري اجملنون وعلى امتناع نكاح من أولدته وأرضعته وعلى حترمي وطء احلائض 

  الوضوء باملس واللمس والبول والغائط معا 
  واجلواب عن اإلشكال األول أن الكالم إمنا هو مفروض يف حالة 

  االجتماع ال يف حالة االنفراد والتقسيم يف حالة االجتماع فعلى ما سبق 
د وزىن حمصنا وقطع الطريق فالعلل وإن كانت وأما األحكام فالوجه يف دفعها أن تقول أما إباحة قتل من قتل وارت

  فيه متعددة فاحلكم أيضا متعدد شخصا وإن احتد نوعا 
ولذلك فإنه ال يلزم من انتفاء إباحة القتل بعد العود عن الردة إىل اإلسالم انتفاء إباحة بباقي األسباب األخر وال من 

  ب انتفاء اإلباحة بسبب إسقاط القصاص انتفاؤها بباقي األسبا
  ويدل على تعدد احلكم أيضا أن اإلباحة جبهة القتل العمد العدوان حق لآلدمي جبهة اخللوص 

ولذلك يتمكن من إسقاطه مطلقا واإلباحة جبهة الزىن والردة حق هللا تعاىل جبهة اخللوص دون اآلدمي وذلك غري 
جبهة القصاص ألن حقه مبين على متصور يف شيء واحد وعلى تقدير االستيفاء فاملقدم حق اآلدمي وهو اإلباحة 

الشح واملضايقة وحق اهللا تعاىل مبين على املساحمة واملساهلة من حيث إن اآلدمي يتضرر بفوات حقه دون الباري 
  تعاىل 

  وأما ثبوت الوالية على الصغري اجملنون فمستندة إىل الصغر لسبقه على اجلنون لكون اجلنون ال يعرف إال بعد حني 
  نكاح الوالدة املرضعة فإنه مستند إىل الوالدة دون الرضاع لسبقها عليه وكذلك امتناع 

وأما الوطء يف حق احلائض املعتدة احملرمة فغري حمرم على التحقيق وإمنا احملرم يف حق احلائض مالبسة األذى ويف حق 
  حد املعتدة تطويل العدة ويف حق احملرمة إفساد العبادة وهي أحكام متعددة ال أهنا حكم وا

  وأما املس واللمس وباقي األسباب فاألحداث املرتبة عليها متعددة على رأي لنا 
وعلى هذا فلو نوى رفع حدث واحد منها الرتفع الباقي فأحكامها أيضا متعددة ال أهنا حكم واحد والنزاع إمنا هو 

  يف تعليل احلكم الواحد بالشخص بعلتني ال يف تعليل حكمني 

  ه التخريج لكل ما يرد من هذا القبيل وعلى هذا فال خيفى وج

  املسألة الثالثة عشرة اختلفوا يف العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة



  حلكمني شرعيني أو ال 
  واملختار جوازه 

  وذلك ألن العلة إما مبعىن األمارة أو الباعث 
  مني خمتلفني فإن كانت مبعىن األمارة فغري ممتنع ال عقال وال شرعا نصب أمارة واحدة على حك

  وذلك مما ال نعرف فيه خالفا كما لو قال الشارع جعلت طلوع اهلالل أمارة على وجوب الصوم والصالة وحنوه 
وأما إن كانت مبعىن الباعث فال ميتنع أيضا أن يكون الوصف الواحد باعثا للشرع على حكمني خمتلفني أي مناسبا 

  هلما 
احلد وكذلك التصرف بالبيع من األهل يف احملل املرئي فإنه مناسب وذلك كمناسبة شرب اخلمر للتحرمي ووجوب 

  لصحة البيع ولزومه 
  فإن قيل إذا كان الوصف مناسبا ألحد احلكمني فمعىن كونه مناسبا له أنه لو رتب ذلك احلكم عليه حلصل مقصوده 

يبه عليه حمصل للمقصود منه ويف وعلى هذا فيمتنع أن يكون مناسبا للحكم اآلخر ألنه لو ناسبه لكان مبعىن أن ترت
ذلك حتصيل احلاصل لكونه حاصال به حلكم اآلخر وأيضا فإنه إذا كان الوصف الواحد مناسبا حلكمني خمتلفني فإما 

أن يناسبهما من جهة واحدة أو من جهتني خمتلفتني فإن كان األول فهو ممتنع إذ الشيء الواحد ال يكون مناسبا 
  الفه لشيء من جهة ما يناسب خم

  وإن كان الثاين فعلة احلكمني خمتلفة ال أهنا متحدة 

  واجلواب عن األول أن معىن املناسب للحكم أعم مما ذكروه 
وذلك ألن املناسب ينقسم إىل ما ترتيب احلكم الواحد عليه يستقل بتحصيل مقصوده وذلك مما مينع كونه مناسبا 

على ترتيب احلكم عليه وإن مل يكن ذلك احلكم وافيا  للحكمني هبذا التفسري وإىل ما يتوقف حصول مقصوده
  بتحصيل املقصود دون احلكم اآلخر 

وعلى هذا فامتناع مناسبة الوصف الواحد للحكمني بالتفسري األول وإن كان الزما فال ميتنع أن يكون مناسبا 
  للحكمني بالتفسري الثاين 

للحكمني توقف حصول املقصود منه على شرع  وعن اإلشكال الثاين أنه إذا عرف أن معىن مناسبة الوصف
  احلكمني فال ميتنع أن يكون الوصف مناسبا هلما من جهة واحدة 

  املسألة الرابعة عشرة إذا كانت العلة يف أصل القياس

مبعىن الباعث كما قررناه فشرطها أن تكون ضابط احلكمة املقصودة للشرع من إثبات احلكم أو نفيه حبيث ال يلزم 
ات احلكم مع تيقن انتفاء احلكمة يف صورة وإال كان فيه إثبات احلكم مع انتفاء احلكمة املطلوبة منه يقينا منه إثب

وهو ممتنع ومثاله ما لو قيل بأن حكمة القصاص إمنا هي صيانة النفس املعصومة عن الفوات فمن ضبط صيانة النفس 
القصاص يف حق من جرح ميتا ضرورة وجود الضابط  عن الفوات باجلرح ال غري كما يقوله أبو حنيفة فيلزمه شرع

  مع تيقن انتفاء احلكمة أو نفي احلكم مع وجود علته وهو ممتنع 
  فإن قيل وإن لزم من ذلك إثبات احلكم يف صورة بدون حكمة واحدة 



أن يكون فذلك الضابط يف األصل املذكور إمنا ميتنع الضبط به إن لو مل يكن له سوى حكمة واحدة وأما إذا جاز 
الوصف الواحد ضابطا يف كل صورة حلكمة فانتفاء حكمة إحدى الصورتني عن األخرى ال يوجب أن يكون ثبوت 

احلكم يف الصورة اليت انتفت عنها تلك احلكمة عريا عن الفائدة بل يكون ثبوته باحلكمة اخلاصة بتلك الصورة 
  والضابط هلا وحلكمة احلكم يف الصورة األخرى شيء واحد 

نا إذا احتد الضابط فاختصاصه يف كل صورة حبكمة خمالفة للحكمة املختصة به يف الصورة األخرى إما أن يكون قل
ذلك لذاته أو ملخصص خمتص بتلك الصورة دون الصورة األخرى ال جائز أن يقال باألول وإال لزم االشتراك بني 

  الصورتني يف احلكمتني ضرورة احتاد املستلزم هلا 
ثاين فما به التخصيص يف كل واحدة من الصورتني وال وجود له يف الصورة األخرى يكون من مجلة وإن قيل بال

الضابط فالضابط للحكمتني يكون خمتلفا وإن كان مركبا من الوصف املشترك وما به ختصصت كل صورة من 
  املخصص الزائد 

  معااملسألة اخلامسة عشرة ذهب مجاعة إىل إن شرط ضابط احلكمة أن يكون جا

حبيث ال توجد احلكمة يقينا يف صورة دونه مصريا منهم إىل أنه لو كان كذلك فال خيلو إما أن يثبت احلكم يف 
الصورة اليت وجدت فيها احلكمة دون ذلك الضابط أو ال يثبت فإن كان األول فيلزم مه إدارة احلكم على احلكمة 

  إلمكان إثبات احلكم باحلكمة دونه  دون ضابطها وهو ممتنع ملا فيه من االستغناء عن الضابط
  وإن كان الثاين فيلزم منه إمهال احلكمة مع العلم بأن احلكم مل يثبت إال هبا وهو ممتنع 

وصورة ذلك ضبط احلنفي العمدية باستعمال اجلارح حيث إنه يلزم منه إمهال العمدية مع تيقن وجودها فيما إذا 
  حبر مغرق أو نار حمرقة أدار حجر البزارة على رأسه أو ألقاه يف 

  ولقائل أن يقول ما ذكر من احملذور إمنا يلزم إن لو امتنع تعليل احلكم يف صورتني بعلتني وهو باطل ملا سبق 
ومع جواز تعليل احلكم يف صورتني بعلتني ال ميتنع أن تكون حكمة احلكم يف الصورتني واحدة وهلا يف كل صورة 

  ر إىل إمهال احلكمة وال إىل إلغاء الضابط ضابط حبسب تلك الصورة وذلك ال جي

  املسألة السادسة عشرة اختلفوا يف جواز تعليل حكم األصل بعلة متأخرة عن

  ذلك احلكم يف الوجود 
  وذلك كتعليل إثبات الوالية لألب على الصغري الذي عرض له اجلنون باجلنون فإن الوالية ثابتة قبل عروض اجلنون 

  واملختار امتناعه 
  ألن علة حكم األصل إما أن تكون مبعىن الباعث أو مبعىن األمارة املعرفة له  وذلك

فإن كان األول فيلزم من تأخر العلة عن احلكم يف الوجود أن يكون احلكم ثابتا قبل ذلك إما ال بباعث أو بباعث 
  غري العلة املتأخرة عنه الستحالة ثبوت احلكم بباعث ال حتقق له مع احلكم 

  ثاين فهو ممتنع لوجهني األول ما بيناه من امتناع كون العلة يف األصل مبعىن األمارة وإن كان ال
الثاين أهنا وإن كانت مبعىن األمارة فإمنا هو يف تعريف احلكم وقد عرف قبلها ضرورة سبقه يف الوجود عليها 



  وتعريف املعروف حمال 
  كم الواحد فإن قيل ما ذكرمتوه إمنا يستقيم بتقدير امتناع تعليل احل

  بعلتني وإال فبتقدير تعليله بعلتني فال ميتنع تعليله بعلة موجودة معه وعلة متأخرة عنه 
قلنا أما أوال فقد بينا امتناع تعليل احلكم بعلتني يف صورة واحدة وبتقدير جواز ذلك فإمنا جيوز لتقدير أن ال تكون 

  إحدى العلتني متقدمة على األخرى ملا بيناه فيما تقدم 

  املسألة السابعة عشرة إذا كان احلكم يف األصل نفيا والعلة له وجود مانع

  أو فوات شرط 
  فقد اختلفوا يف اشتراط وجود املقتضي إلثباته 

  واملختار اشتراطه 
  وذلك ألن األحكام إمنا شرعت ملصاحل اخللق فما ال فائدة يف إثباته فال يشرع 

  مث حكمة تقتضي نفيه أو مل توجد  فانتفاؤه يكون النتفاء فائدته وسواء وجدت
  وفرق بني انتفاء احلكم النتفاء فائدته وبني انتفائه لوجود فائدة نافية له 

  وإذا كان كذلك فما مل يوجد املقتضي لإلثبات كان نفي احلكم للمانع أو لفوات الشرط ممتنعا 
ت الشرط فإذا استقل املانع وفوات فإن قيل ال خفاء بأن وجود املقتضب من قبيل املعارض لوجود املانع وفوا

الشرط بنفي احلكم مع وجود ما يعارضه ويكسر سورته فألن يستقل بالنفي مع انتفاء املعارض كان أوىل وأيضا فإنا 
لو اشترطنا وجود املقتضي فيلزم منه التعارض بينه وبني املانع أو فوات الشرط والتعارض على خالف األصل ملا فيه 

  ليلني من إمهال أحد الد
وعند انتفاء املقتضي لو أحلنا نفي احلكم على نفي املقتضى مع حتقق ما يناسب نفي احلكم من املانع أو فوات 

  الشرط لزم منه إمهال مناسبة املانع وفوات الشرط مع اقتران نفي احلكم به وهو خالف األصل 
ت الشرط مع وجود املقتضي املشترط يف إعماله قلنا جواب اإلشكال األول أنه ال يلزم من انتفاء احلكم باملانع وفوا

  ملا بيناه انتفاؤه له مع فوات شرط أعماله 

وجواب الثاين أنه وإن لزم من وجود املقتضي التعارض بينه وبني املانع أو فوات الشرط فهو أهون من نفيه لوجود 
  املانع مع فوات شرط إعماله على ما حققناه 

فوات الشرط مع وجود املقتضي متفقا عليه بني القائلني بتخصيص العلة وخمتلفا فيه وهلذا كان نفي احلكم باملانع و
  مع انتفاء املقتضي 

وبتقدير انتفاء املقتضي فنفي احلكم له دون ما ظهر من املانع وفوات الشرط وإن أفضى إىل إلغاء مناسبة املانع 
  وات الشرط وفوات الشرط مع اعتباره إال أنه أوىل من انتفائه للمانع أو ف

وهلذا وقع االتفاق من الكل على استقالله بالنفي عند عدم املعارض ووقع اخلالف يف استقالل املانع وفوات الشرط 
  بالنفي مع القائلني بامتناع ختصيص العلة فكان النفي له أوىل 

ا أن يكون كل واحد مستقال وال ميكن أن يقال بإحالة النفي على نفي املقتضي واملانع معا ألنه معا ألنه ال خيلو إم
بالنفي أو أن املقتضي للنفي اهليئة االجتماعية منهما ومها مبنزلة أجزاء العلة النافية ال سبيل إىل األول ملا بيناه من 



امتناع تعليل احلكم الواحد يف صورة واحدة بعلتني مستقلتني وال سبيل إىل الثاين ألن نفي املقتضي بتقدير انتفاء 
  ل بالنفي إمجاعا وفيه إخراج املستقل عن االستقالل وهو ممتنع معارضه مستق

وإذا ثبت أنه ال بد يف التعليل باملانع وفوات الشرط من وجود املقتضي فال بد من بيانه بطريق تفصيلي يدل على 
وجود وجوده وعليته مبا يساعد من األدلة وإن اتفق أن كان الشارع قد نص على نفي احلكم فهو دليل ظاهر على 

  املقتضى ألنه لو مل يكن املقتضي موجودا كانت فائدة التنصيص على النفي التأكيد الستقالل نفي املقتضي بالنفي 
  واألصل أن حيمل كالم الشارع على فائدة التأسيس لكوهنا أصال وإمنا يتم ذلك بالنظر إىل وجود املقتضي 

لتأسيس يلزم منه نفي احلكم مع وجود ما يقتضيه وهو فإن قيل اعتقاد وجود املقتضي محال للكالم على فائدة ا
خالف األصل وليس خمالفة حمذور خمالفة املقتضى مع كونه خالف األصل دفعا حملذور محل الكالم على فائدة 

  التأكيد أوىل من العكس 
لشرع وحمذور قلنا بل احملذور الالزم من نفي احلكم مع وجود ما يقتضيه خمالفة املقتضي ال غري وهو غالب يف ا

التأكيد مع كونه نادرا فيه خمالفة ما ظهر من مناسبة املانع واعتباره مع أن الغالب من حال الشارع اعتبار املناسبات 
  ال إلغاؤها 

وال خيفى أن التزام حمذور عهد التزامه يف الشرع غالبا وليس فيه التزام حمذور آخر أوىل من التزام حمذور مل يعهد 
  ع غالبا وفيه التزام حمذور آ خر التزامه يف الشر

  املسألة الثامنة عشرة جيب أن ال تكون العلة املستنبطة من احلكم املعلل

  هبا مما ترجع على احلكم الذي استنبطت منه باإلبطال 
وذلك كتعليل وجوب الشاة يف باب الزكاة بدفع حاجة الفقراء ملا فيه من رفع وجوب الشاة وأن ارتفاع األصل 

منه يوجب إبطال العلة املستنبطة منه ضرورة توقف عليتها على اعتبارها به وأن ال تكون طردية حمضة  املستنبط
كالطول والقصر والسواد والبياض وحنوه ملا بيناه من أن العلة يف األصل ال تكون إال مبعىن الباعث والوصف 

لظن أن احلكم يف األصل ثابت له وذلك غري الطردي ال يكون باعثا وألن احلكم يف الفرع إمنا يثبت مبا غلب على ا
متصور يف الوصف الطردي وأن ال يكون هلا يف األصل معارض ال حتقق له يف الفرع ملا يأيت تقريره وأن ال تكون 

  خمالفة للنص اخلاص أو لإلمجاع 
  وهذا كله من الشروط املتفق عليها 

ناه فيما تقدم وأن ال تعارضها علة أخرى تقتضي وقد اشترط فيها أن ال تكون خمصصة لعموم القرآن وقد أبطل
نقيض حكمها وإمنا يصح ذلك أن لو كانت العلة املعارضة هلا راجحة عليها وممتنعة التخصيص وقد عرف ما يف 

ذلك وأن ال تتضمن زيادة على النص وإمنا يصح ذلك أن لو كانت الزيادة منافية ملقتضى النص وأن تكون منتزعة 
كمه وليس كذلك ملا بيناه من جواز القياس على أصل حكمه ثابت بدليل مظنون وأن ال تكون من أصل مقطوع حب

خمالفة ملذهب الصحايب وليس كذلك جلواز أن يكون مذهب الصحايب مستندا إىل علة مستنبطة من أصل آخر إال 
جودها أحد ما أن تكون علته مع ظهورها راجحة وأن يكون وجودها يف الفرع مقطوعا به وليس كذلك ألن و

يتوقف عيه احلكم يف الفرع فكان الظن كافيا فيه كما يف وجودها يف األصل ويف كوهنا علة ويف نفي املعارض عنها 



  يف األصل والفرع 
  وباجلملة فهذه الشروط يف حمل االجتهاد 

  املسألة التاسعة عشرة اتفقوا على أن نصب الوصف سببا وعلة من الشارع

يكون شرعيا وسواء كان كونه سببا وعلة وحكما شرعيا أو مل يكن كما سبق وجه الكالم فيه وأن دليله ال بد وأن 
  وإمنا اختلفوا يف الدليل الدال على العلة اجلامعة يف القياس 

فذهب بعض أصحابنا إىل أن شرطه أن ال يكون متناوال إلثبات احلكم يف الفرع وذلك كما لو قال الشافعي يف 
فجرى فيه الربا قياسا على الرب مث دل على كون الطعم علة بقوله عليه السالم ال تبيعوا  مسألة الفواكه مطعوم

الطعام بالطعام إال مثال مبثل فإنه وإن كان دليال على كون الطعم علة باإلمياء فهو دليل على حترمي الربا يف الفواكه 
  بعمومه 

صوصه دون حكم األصل وذلك كما لو قال احلنفي يف ورمبا كان الدليل الدال على العلة متناوال حلكم الفرع خب
  مسألة اخلارج من غري السبيلني خارج جنس فينفض الوضوء كاخلارج من السبيلني 

مث دل على كون اخلارج النجس علة للنقض بقوله عليه السالم من قاء أو رعف أو أمذى فليتوضأ وضوءه للصالة 
س مناسب لنقض الوضوء فترتيب احلكم عليه يف كالم الشارع فإن القيء والرعاف واملذي من حيث هو خارج جن

يدل على التعليل به كما يأيت يف طرق إثبات العلة ولكنه مع ذلك متناول إلثبات حكم الفرع خبصوصه دون حكم 
ه األصل وإمنا شرطوا امتناع ذلك مصريا منهم إىل أنه إذا كان دليل العلة يستقل بالداللة على احلكم املتنازع في

فاالستدالل بالعلة على احلكم على وجه ال بد من إثباهتا بدليل يستقل بإثبات احلكم املتنازع فيه يكون تطويال بال 
  فائدة فليعدل إليه أوال 

ولقائل أن يقول االستدالل بالعلة املثبتة بالنص املتناول حلكم الفرع وإن أفضى إىل التطويل فحاصله يرجع إىل 
ك مما يقدح يف صحة القياس املذكور وال يكون قادحا يف املقصود وقد ينقدح عنه جواب مناقشة جدلية وليس ذل

آخر يف بعض الصور وهو عند ما إذا كان العام الدال على حكم الفرع قد خص يف صورة وكان املستدل ممن يرى 
  أن العام بعد 

م النص يف إثبات حكم الفرع لعدم التخصيص ال يبقى حجة إال يف أقل اجلمع فله أن يقول إمنا مل أمتسك بعمو
مساعدة الدليل على إدراج الفرع فيه وذلك ال مينع من التمسك به يف إثبات العلة ولو يف صورة واحدة ومهما 

  كان كذلك لزم إثبات احلكم بتلك العلة يف أي صورة وجدت ولذلك وقع التمسك به يف إثبات العلة دون احلكم 

  ية واحلنفية يف حكم أصل القياس املنصوص عليهاملسألة العشرون اختلف الشافع

هل هو ثابت بالعلة أو النص فقالت الشافعية إنه ثابت بالعلة وقالت احلنفية إنه ثابت بالنص حمتجني على ذلك بأمور 
  ثالثة األول أن احلكم يف األصل مقطوع به والعلة املستنبطة منه مظنونة 

  واملقطوع به ال يكون ثابتا باملظنون 
ثاين أن العلة مستنبطة من حكم األصل ومتفرعة عليه وتابعة له يف الوجود فلو كان احلكم ثابتا هبا لكان األصل ال



  ثابتا مبا ال ثبوت له دون ثبوته وهو دور 
  الثالث أنه قد يثبت احلكم تعبدا من غري علة فلو كان ثابتا بالعلة ملا ثبت مع عدمها 

  ئل إىل اختالف يف اللفظ واعلم أن اخلالف يف هذه املسألة آ
وذلك أن قول أصحابنا بأن احلكم ثابت بالعلة ال يريدون به أن العلة معرفة له بالنسبة إلينا ضرورة أهنا مستنبطة منه 

  وأهنا ال تعرف دون معرفته وإمنا يريدون به أهنا الباعثة للشارع على إثبات احلكم يف األصل 

وأصحاب أيب حنيفة غري منكرين لذلك وحيث قالت احلنفية إن العلة غري  وأهنا اليت ألجلها أثبت الشارع احلكم
مثبتة للحكم مل يريدوا بذلك أهنا ليست باعثة وإنا أرادوا بذلك أهنا غري معرفة حلكم األصل بالنسبة إلينا وأصحابنا 

  غري منكرين لذلك فال خالف يف املعىن بل يف اللفظ 

  القسم الثالث يف شروط الفرع

ة الشرط األول أن يكون خاليا عن معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياس على رأي القائلني وهي مخس
  جبواز ختصيص العلة ليكون القياس مفيدا 

الشرط الثاين أن تكون العلة املوجودة فيه مشاركة لعلة األصل إما يف عينها كتعليل حترمي شرب النبيذ بالشدة 
 اخلمر أو يف جنسها كتعليل وجوب القصاص يف األطراف جبامع اجلناية املشتركة بني املطربة املشتركة بينه وبني

  القطع والقتل ألن القياس على ما تقدم إمنا هو تعدية حكم األصل إىل الفرع بواسطة علة األصل 
كن تعدية فإذا مل تكن علة الفرع مشاركة هلا يف صفة عمومها وال خصوصها فلم تكن علة األصل يف الفرع فال مي

  حكم األصل إىل الفرع 
  الشرط الثالث أن يكون احلكم يف الفرع 

مماثال حلكم األصل يف عينه كوجوب القصاص يف النفس املشترك بني املثقل واحملدد أو جنسه كإثبات الوالية على 
ية ال عينها ولو مل يكن الصغرية يف نكاحها قياسا على إثبات الوالية يف ماهلا فإن املشترك بينهما إمنا هو جنس الوال

  كذلك لكان القياس باطال 
  وذلك ألن شرع األحكام مل يكن مطلوبا لذاته بل ملا يفضي إليه من مقاصد العبد وسواء ظهر املقصود أم مل يظهر 

فإذا كان حكم الفرع مماثال حلكم األصل علمنا أن ما حيصل به من املقصود مثل ما حيصل من حكم األصل ضرورة 
  لوسيلة فيجب إثباته احتاد ا

وأما إذا كان حكم الفرع خمالفا حلكم األصل مع أنه الوسيلة إىل حتصيل املقصود فإفضاؤه إىل احلكمة املطلوبة جيب 
  أن يكون خمالفا إلفضاء حكم األصل إليها 

رع فإن كان واملخالفة بينهما من اإلفضاء إما أن تكون بزيادة يف إفضاء حكم األصل إليها أو يف إفضاء حكم الف
األول فال يلزم من شرع احلكم يف األصل رعاية ألصل املقصود وزيادة اإلفضاء إليه شرع حكم الفرع حتصيال 

  ألصل املقصود دون زيادة اإلفضاء إليه ألن زيادة اإلفضاء إىل املقصود مقصودة يف نظر العقالء وأهل العرف 
  ثبوت مثل حكم الفرع يف األصل وإن كان الثاين فهو ممتنع ألنا أمجعنا على امتناع 

وعند ذلك فتنصيص الشارع على حكم األصل دون حكم الفرع يدل على أن حكم األصل أفضى إىل املقصود من 
حكم الفرع وإال فلو كان حكم الفرع أفضى إىل املقصود من حكم األصل لكان أوىل بالتنصيص عليه فإن قيل ما 



الشرعية وليس كذلك وذلك ألن حكم اهللا هو كالمه وخطابه وذلك مما ذكرمتوه فرع تصور االختالف يف األحكام 
  ال اختالف فيه وإمنا االختالف يف تعلقاته ومتعلقاته 

  وحكم الشارع بالوجوب ال خيالف حكمه بالتحرمي من حيث هو حكم اهللا وكالمه 
  ل اخلطاب وإن وقع االختالف يف أمر خارج كالذم على الفعل والذم على الترك بسبب اختالف حم

  وال خيفى أن اختالف حمل اخلطاب غري موجب الختالف احلكم يف 
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  نفسه بدليل اشتراك الصوم والصالة يف حكم الوجوب والقتل والزىن يف التحرمي 
وإن سلمنا تصور االختالف يف نفس احلكم الشرعي ولكن ما املانع أن يكون إفضاء حكم الفرع إىل املقصود أمت 

  من إفضاء حكم األصل إليه 
ولكم لو كان كذلك لكان التنصيص عليه يف األصل أوىل إمنا يلزم أن لو مل تكن فائدة التنصيص على حكم األصل ق

لقصد التنبيه باألدىن على األعلى وبتقدير أن ال يكون ذلك مقصودا للشارع فإمنا مل ينص عليه الحتمال أن يكون 
  ذلك ملانع خمتص به ال وجود له يف حكم األصل 

السؤل األول أنه ليس حكم الشارع عبارة عن مطلق كالمه وخطابه ليصح ما قيل بل اخلطاب املقيد  واجلواب عن
  بتعلق خاص كما بيناه يف حد احلكم 

  وإذا كان التعلق داخال يف مفهوم احلكم فالتعلقات خمتلفة ويلزم من اختالفها اختالف األحكام 

لتنصيص عليه التنبيه به على حكم الفرع لكان حكم الفرع وعن الثاين أنه لو كانت فائدة ختصيص حكم األصل با
  ثابتا مبفهوم املوافقة ال بالقياس وجلاز إثباته يف األصل وهو ممتنع 

  قوهلم إمنا مل ينص عليه الحتمال اختصاصه مبانع 
مرين فإن قلنا املانع إما أن يكون من لوازم صورة األصل أو من لوازم مثل حكم الفرع أو من لوازم اجتماع األ

كان األول فيلزم منه امتناع إثبات حكم األصل يف األصل بطريق األوىل ضرورة كون مقصوده أدىن من مقصود 
  حكم الفرع على ما وقع به الفرض 

وإن كان الثاين فيلزم منه امتناع ثبوته يف الفرع أيضا ضرورة أن ما هو املانع من إثباته يف األصل من لوازم نفس 
  ذلك احلكم 

  كان الثالث فاألصل عدمه  وإن
الشرط الرابع أن ال يكون حكم الفرع منصوصا عليه وإال ففيه قياس املنصوص على املنصوص وليس أحدمها 

  بالقياس على اآلخر أوىل من العكس 
  وهذا مما ال نعرف خالفا بني األصوليني يف اشتراطه 

ذلك كما لو قاس الشافعي الوضوء على الشرط اخلامس أن ال يكون حكم الفرع متقدما على حكم األصل و
التيمم يف االفتقار إىل النية ألنه يلزم منه أن يكون احلكم يف الفرع ثابتا قبل كون العلة اجلامعة يف قياسه علة ضرورة 

  كوهنا مستنبطة من حكم متأخر عنه اللهم إال أن يذكر ذلك بطريق اإللزام للخصم ال بطريق مأخذ القياس 
  يكون احلكم يف الفرع ثابتا بالنص مجلة ال تفصيال وهو باطل  وقد شرط قوم أن

  فإن الصحابة قاسوا قوله أنت علي حرام على الطالق واليمني والظهار ومل يوجد يف الفرع نص ال مجلة وال تفصيال 

  الباب الثاين يف مسالك إثبات العلة اجلامعة يف القياس



ى إمجاع األمة يف عصر من األعصار على كون الوصف اجلامع علة املسلك األول اإلمجاع وهو أن يذكر ما يدل عل
  حلكم األصل إما قطعا أو ظنا فإنه كاف يف املقصود 

  وذلك 
  كإمجاعهم على كون الصغر علة لثبوت الوالية على الصغري يف قياس والية النكاح على والية املال 

ف معها يف مسائل االجتهاد قلنا بأن يكون وجودها فإن قيل فإذا كانت العلة جممعا عليها قطعا فكيف يسوغ اخلال
  ظنيا يف األصل أو الفرع 

  وأما إن كان وجودها فيهما مع كوهنا مقطوعا بعليتهما فال 
املسلك الثاين النص الصريح وهو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل بالوصف بلفظ موضوع له يف 

  واستدالل اللغة من غري احتياج فيه إىل نظر 
  وهو قسمان 

  األول ما صرح فيه بكون الوصف علة أو سببا للحكم الفالين وذلك كما لو قال العلة كذا أو السبب كذا 

  القسم الثاين ما ورد فيه حرف من حروف التعليل

  كالالم والكاف ومن وإن والباء 
  أي زوال الشمس )  ٧٨اإلسراء ( } أقم الصالة لدلوك الشمس { فكقوله تعاىل ) الالم ( أما 

وكقوله عليه السالم كنت هنيتكم عن )  ٥٦الذاريات ( } وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون { وكقوله تعاىل 
  ادخار حلوم األضاحي ألجل الدافة أي القوافل السيارة 

  لتصريح أهل اللغة بأهنا للتعليل ) الالم ( وذلك يدل على التعليل بالوصف الذي دخلت عليه 
أي كي ال تبقى الدولة بني األغنياء )  ٧احلشر ( } كيال يكون دولة بني األغنياء { فكقوله تعاىل ) الكاف (  وأما

  بل تنتقل إىل غريهم 
  )  ٣٢املائدة ( } من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل { فكقوله تعاىل ) من ( وأما 
م فإهنم حيشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما فكقوله عليه السالم يف قتلى أحد زملوهم بكلومه) إن ( وأما 

اللون لون الدم والريح ريح املسك وكقوله عليه السالم يف حق حمرم وقصت به ناقته ال ختمروا رأسه وال تقربوه 
  طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا 

  )  ١٤األحقاف ( } جزاء مبا كانوا يعملون { فكقوله تعاىل ) الباء ( وأما 
هي الصيغ الصرحية يف التعليل وعند ورودها جيب اعتقاد التعليل إال أن يدل الدليل على أهنا مل يقصد هبا فهذه 

  كما لو قيل مل فعلت كذا فقال ألين ) الالم ( التعليل فتكون جمازا فيما قصد هبا وذلك يف 

خراب فقصد الفعل ال يصلح قصدت أن أفعل وكما يف قول القائل أصلي هللا وقول الشاعر لدوا للموت وابنوا لل
أن تكون علة للفعل وغرضا له وكذلك ذات اهللا تعاىل ال تصلح أن تكون علة للصالة وال املوت علة للوالدة وال 

  اخلراب علة للبناء بل علة الفعل ما يكون باعثا على الفعل وهي األشياء اليت تصلح أن تكون بواعث 
( } ذلك بأهنم شاقوا اهللا ورسوله { )  ٢احلشر ( } يهم وأيدي املؤمنني خيربون بيوهتم بأيد{ وكما يف قوله تعاىل 

وليس كل من شاق اهللا ورسوله خيرب بيته فليست املشاقة علة خلراب البيت اللهم إال أن حيمل لفظ )  ٤احلشر 



  اخلراب على استحقاق اخلراب أو على استحقاق العذاب فإنه يكون معلال باملشاقة 
  يدل على العلية بالتنبيه واإلمياء  املسلك الثالث ما

  وذلك بأن يكون التعليل الزما من مدلول اللفظ وضعا ال أن يكون اللفظ داال بوضعه على التعليل وهو ستة أقسام 

  القسم األول ترتيب احلكم على املوصف بفاء التعقيب والتسبيب

  يف كالم اهللا أو رسوله أو الراوي عن الرسول 
واذا قمتم إىل { )  ٣٨املائدة ( } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما { عاىل فكما يف قوله تعاىل أما يف كالم اهللا ت

  )  ٦املائدة ( } الصالة فاغسلوا وجوهكم 
  وأما يف كالم رسوله فكقوله عليه السالم من أحيا أرضا ميتة فهي له وقوله ملكت نفسك فاختاري 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة فسجد وزىن ماعز فرمجه رسول وأما يف كالم الراوي فكما يف قوله سها 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يف اللغة ) الفاء ( يكون علة للحكم لكون ) بالفاء ( وذلك يف مجيع هذه الصور يدل على أن ما رتب عليه احلكم 
  ظاهرة يف التعقيب 

على جميء عمرو عقيب جميء زيد من غري مهلة ويلزم من ذلك وهلذا فإنه لو قيل جاء زيد فعمرو فإن ذلك يدل 
يف اللغة ) الفاء ( السببية ألنه ال معىن لكون الوصف سببا إال ما ثبت احلكم عقيبه وليس ذلك قطعا بل ظاهرا ألن 

  تعريفه يف إرادة التأخري مع املهلة كما سبق ) مث ( قد ترد مبعىن الواو يف إرادة اجلمع املطلق وقد ترد مبعىن 
  غري أهنا ظاهرة يف التعقيب بعيدة فيما سواه 

وهذه الرتب متفاوتة فأعالها ما ورد يف كالم اهللا تعاىل مث ما ورد يف كالم رسوله مث ما ورد يف كالم الراوي وسواء 
غري أنه  كان فقهيا أو مل يكن لكنه إن كان فقيها كان الظن بقوله أظهر وإذا مل يكن فقيها وإن كان يف أدىن الرتب

مغلب على الظن ألنه إذا قال سها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسجد فالظاهر من حاله مع كونه متدينا عاملا 
موضوعة للتعقيب أنه لو مل يفهم أن السهو سبب للسجود وإال ملا رتب السجود على السهو بالفاء ) الفاء ( بكون 

  ة وال يكون سببا بل وملا كان تعليقه للسجود بالسهو أوىل من غريه ملا فيه من التلبيس بنقل ما يفهم منه السببي

  القسم الثاين ما لو حدثت واقعة فرفعت إىل النيب عليه السالم فحكم عقيبها

  حبكم 
  فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك احلكم 

   وذلك كما روي أن أعرابيا جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له هلكت وأهلكت
  فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم ماذا صنعت فقال واقعت أهلي يف هنار رمضان عامدا 

  فقال له عليه السالم اعتق رقبة 
  فإنه يدل على كون الوقاع علة للعتق 

وذلك ألنا نعلم أن األعرايب إمنا سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن واقعته لبيان حكمها شرعا وأن النيب عليه 



الم إمنا ذكر ذلك احلكم يف معرض اجلواب له ال أنه ذكره ابتداء منه ملا فيه من إخالء السؤال عن اجلواب الس
  وتأخري البيان عن وقت احلاجة وكل ذلك وإن كان ممكنا إال أنه على خالف الظاهر وإذا 

م اجمليب فيصري كأنه كان ذلك جوابا عن سؤاله فالسؤال الذي عنه اجلواب يكون ذكره مقدرا يف اجلواب يف كال
  قال واقعت فكفر 

وقد عرف أن الوصف إذا رتب احلكم عليه يف كالم الشارع بفاء التعقيب حتقيقا فإنه يكون علة فكذلك إذا كان 
  احلكم مرتبا عليه بفاء التعقيب تقديرا 

فيه مقدرة ويف ) الفاء ( وهلذا كان هذا القسم ملحقا بالقسم الذي قبله وإن كان دونه يف الظهور والداللة لكون 
األول حمققة والحتمال أن يكون قد بدأ به ال عن قصد اجلواب وذلك كما لو قال العبد لسيده قد طلعت الشمس 

  أو غربت 
فقال له اسقين ماء فإنه ال يفهم منه اجلواب لسؤاله وال التعليل بل هو أمر له ابتداء بسقي املاء وعدول عن السؤال 

عن السؤال أو لعدم االلتفات اليه لعدم تعلق الغرض به غري أن هذا االحتمال وإن كان منقدحا بالكلية إما لذهوله 
ها هنا فهو بعيد يف حق النيب عليه السالم فيما فرض السؤال عنه إذ الغالب عدم الذهول وأنه إمنا قصد اجلواب 

  حىت ال يكون مؤخرا للبيان عن وقت احلاجة مع كونه خالف الظاهر 

  ثالث أن يذكر الشارع مع احلكم وصفا لو مل يقدر التعليل به ملاالقسم ال

  كان لذكره فائدة 
ومنصب الشارع مما ينزه عنه وذلك ألن الوصف املذكور إما أن يكون مذكورا مع احلكم يف كالم اهللا تعاىل أو 

  كالم رسوله 
يكون مفيدا وال خيفى أن ذلك غري جائز يف  فإن كان يف كالم اهللا تعاىل وقدرنا أنه لو مل يقدر التعليل به فذكره ال

  كالم اهللا تعاىل إمجاعا نفيا ملا ال يليق بكالمه عنه 
وإن كان ذلك يف كالم رسوله فال خيفى أن األصل إمنا هو انتفاء العبث عن العاقل يف فعله وكالمه ونسبة ما ال 

  الغالب على ما ال فائدة فيه فائدة فيه إليه لكونه عارفا بوجوه املصاحل واملفاسد فال يقدم يف 
واذا كان ذلك هو الظاهر من آحاد العقالء فمن هو أهل للرسالة عن اهللا تعاىل ونزول الوحي عليه وتشريع 

  األحكام أوىل 

  وإذا عرف ذلك فيجب اعتقاد كون الوصف املذكور يف كالمه مع احلكم علة له 
  وهذا القسم على أصناف 

  ذلك ابتداء من غري سؤال أو بعد السؤال  وذلك ألن الشارع إما أن يذكر
فإن كان من غري سؤال فهو الصنف األول وذلك كما يف حديث ابن مسعود ليلة اجلن حيث توضأ عليه السالم 

  مباء كان قد نبذ فيه متريات الجتناب ملوحته فقال مثرة طيبة وماء طهور فإنه يدل على جواز الوضوء به 
  وإال كان ذكره ضائعا 

  ا ذكر ظاهرا غري حمتاج إىل بيان لكون م
وان كان مع السؤال فال خيلو إما أن يذكر ذلك الوصف يف حمل السؤال أو يف غريه فإن كان يف حمل السؤال فهو 



الصنف الثاين وذلك كما روي عنه عليه السالم أنه سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر فقال النيب صلى اهللا عليه و 
  س فقالوا نعم سلم أينقص الرطب إذا يب

فقال فال إذا فهذا وإن فهم منه أن النقصان علة امتناع بيع الرطب بالتمر من ترتيبه احلكم على الوصف بالفاء 
وهي من صيغ التعليل غري أنا لو قدرنا انتفاء هذين لبقي فهم التعليل بالنقصان حباله نظرا إىل ) إذا ( واقترانه حبرف 

  ن ذكره واالستفسار عنه غري مفيد أنه لو مل يقدر التعليل به لكا
  وإن كان يف غري حمل السؤال وهو أن يعدل يف بيان احلكم إىل ذكر نظري حملل السؤال فهو الصنف الثالث 

وذلك كما روي عنه عليه السالم أنه ملا سألته اجلارية اخلثعمية وقالت يا رسول اهللا إن أيب أدركته الوفاة وعليه 
أينفعه ذلك فقال عليه السالم أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه  فريضة احلج فإن حججت عنه

  ذلك فقالت نعم 
  قال فدين اهللا أحق بالقضاء 

  فاخلثعمية إمنا سألت عن احلج والنيب عليه السالم ذكر 

يه يدل على دين اآلدمي واحلج من حيث هو دين نظري لدين اآلدمي فذكره لنظري املسؤول عنه مع ترتيب احلكم عل
  التعليل به وإال كان ذكره عبثا 

ويلزم من كون نظري الواقعة علة للحكم املرتب عليها أن يكون املسؤول عنه أيضا علة ملثل ذلك احلكم ضرورة 
  املماثلة 

  وما مثل هذا يسميه األصوليون التنبيه على أصل القياس 
  ؤول عنه بواسطة العلة املومي إليها فكأنه نبه على األصل وعلى علة حكمه وعلى صحة إحلاق املس

وليس من هذا القبيل ما مثل به بعض األصوليني وذلك كما روي عن عمر أنه سأل النيب عليه السالم عن قبلة 
الصائم هل تفسد الصوم فقال عليه السالم أرأيت لو متضمضت أكان ذلك يفسد الصوم فقال ال وذلك ألن النيب 

ريق النقض ملا تومهه عمر من كون القبلة مفسدة للصوم لكوهنا مقدمة للوقاع املفسد عليه السالم إمنا ذكر ذلك بط
للصوم فنقض النيب عليه السالم ذلك باملضمضة فإهنا مقدمة للشرب املفسد للصوم وليست مفسدة للصوم أما أن 

  يكون ذلك تنبيها على تعليل عدم اإلفساد بكون املضمضة مقدمة للفساد فال 
القبلة واملضمضة مقدمة إلفساد الصوم ليس فيه ما يتخيل أن يكون مانعا من اإلفطار بل غايته أن  وذلك ألن كون

  ال يكون مفطرا فكان األشبه مبا ذكره النيب عليه السالم أن يكون نقضا ال تعليال 
  م تعلق الغرض هبا وأيضا فإن األصل أن يكون اجلواب مطابقا للسؤال ال زائدا عليه وال ناقصا عنه أما الزيادة فلعد

  وأما النقصان فلما فيه من اإلخالل مبقصود السائل 
  وعمر إمنا سأل عن كون القبلة مفسدة للصوم أم ال فاجلواب املطابق إمنا يكون مبا يدل على اإلفساد أو عدمه 

ل خبالف وكون القبلة علة لنفي الفساد غري مسؤول عنه فال يكون اللفظ الدال على ذلك جوابا مطابقا للسؤا
  النقض فإنه يتحقق به أن القبلة غري مفسدة فكان جوابا مطابقا للسؤال 

  القسم الرابع أن يفرق الشارع بني أمرين يف احلكم بذكر صفة



فإن ذلك يشعر بأن تلك الصفة هي علة التفرقة يف احلكم حيث خصصها بالذكر دون غريها فلو مل تكن علة لكان 
  ظ وهو تلبيس يصان منصب الشارع عنه ذلك على خالف ما أشعر به اللف

وذلك منقسم إىل ما يكون حكم أحد األمرين مذكورا يف ذلك اخلطاب دون ذكر اآلخر وإىل ما ال يكون مذكورا 
  فيه األول كما يف قوله عليه السالم القاتل ال يرث فإنه خصص القاتل بعدم املرياث بعد سابقة إرث من يرث 

قة فيه بلفظ الشرط واجلزاء كقوله ال تبيعوا الرب بالرب إىل قوله فإذا اختلف اجلنسان فبيعوا والثاين فمنه ما تكون التفر
ومنه ما يكون )  ٢٢٢البقرة ( } وال تقربوهن حىت يطهرن { كيف شئتم يدا بيد ومنه ما يكون بالغاية كقوله تعاىل 

ومنه ما يكون بلفظ االستدراك كقوله )  ٢٣٧البقرة ( } فنصف ما فرضتم إال أن يعفون { باالستثناء كقوله تعاىل 
  ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف { تعاىل 

ومنه أن يستأنف أحد الشيئني بذكر صفة من صفاته بعد )  ٨٩املائدة ( } أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان 
  ذكر اآلخر كقوله عليه السالم للراجل سهم وللفارس ثالثة أسهم 

  ون الشارع قد أنشأ الكالم لبيان مقصود وحتقيق مطلوبالقسم اخلامس أن يك

مث يذكر يف أثنائه شيئا آخر لو مل يقدر كونه علة لذلك احلكم املطلوب مل يكن له تعلق بالكالم ال بأوله وال بآخره 
ا الذين يا أيه{ فإنه يعد خبطا يف اللغة واضطرابا يف الكالم وذلك مما تبعد نسبته إىل الشارع وذلك كقوله تعاىل 

فاآلية إمنا سيقت لبيان أحكام اجلمعة ال } آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع 
  لبيان أحكام البيع 

فلو مل يعتقد كون النهي عن البيع علة للمنع عن السعي الواجب إىل اجلمعة ملا كان مرتبطا بأحكام اجلمعة وما سيق 
  تعلق به وذلك ممتنع ملا سبق له الكالم وال 

  وإن كانت صيغته صيغة أمر إال أنه يف معىن النهي إذا النهي طلب ترك الفعل } وذروا البيع { وقوله تعاىل 
  طلب لترك البيع فكان هنيا } وذروا البيع { وقوله تعاىل 

  القسم السادس أن يذكر الشارع مع احلكم وصفا مناسبا

القاضي وهو غضبان فإنه يشعر بكون الغضب علة مانعة من القضاء ملا فيه من تشويش كقوله عليه السالم ال يقضي 
الفكر واضطراب احلال وكذلك اذا قال أكرم العامل وأهن اجلاهل فإنه يسبق إىل الفهم منه أن العلم علة لإلكرام 

  واجلهل علة لإلهانة وذلك لوجهني 
ت دون إلغائها فإذا قرن باحلكم يف لفظه وصفا مناسبا غلب على األول ما ألف من عادة الشارع من اعتبار املناسبا

  الظن اعتباره له 

الثاين ما علمنا من حال الشارع أنه ال يرد باحلكم خليا عن احلكمة إذ األحكام إمنا شرعت ملصاحل العبيد وليس 
احلكم وصفا مناسبا غلب ذلك بطريق الوجوب بل بالنظر إىل جري العادة املألوفة من شرع األحكام فإذا ذكر مع 
  على الظن أنه علة له إال أن يدل الدليل على أنه مل يرد به ما هو الظاهر منه فيجوز تركه 

وذلك كما يف قوله ال يقضي القاضي وهو غضبان فإنه وإن دل بظاهره على أن مطلق الغضب علة فجواز القضاء 



  ضب املانع من استيفاء النظر مع الغضب اليسري يدل على أن مطلق الغضب ليس بعلة بل الغ
  وإذا عرفت أقسام الوصف املومي إليه ترتب عليه النظر يف مسألتني 

  املسألة االوىل اختلف األصوليون يف اشتراط مناسبة الوصف املومي إليه

  فأثبته قوم ونفاه آخرون كالغزايل وأتباعه 
  كون على وفق تصرفات العقالء وأهل العرف حجة من قال باشتراط املناسبة أن الغالب من تصرفات الشارع أن ت

ولو قال الواحد من أهل العرف لغريه أكرم اجلاهل وأهن العامل قضى كل عاقل أنه مل يأمر بإكرام اجلاهل جلهلة وال 
أن أمره بإهانة العلم لعلمه وإن ذلك ال يصلح للتعليل نظرا إىل أن تصرفات العقالء ال تتعدى مسالك احلكمة 

  ل وقضايا العق
وأيضا فإن االتفاق من الفقهاء واقع على امتناع خلو االحكام الشرعية عن احلكم إما بطريق الوجوب على رأي 

  املعتزلة وإما حبكم االتفاق على رأي أصحابنا وسواء ظهرت احلكمة أم مل تظهر 

  وما يعلم قطعا أنه ال مناسبة فيه وال وهم املناسبة يعلم امتناع التعليل به 
أن تقول أما ما كان من القسم السادس الذي فهم التعليل فيه مستندا إىل ذكر احلكم مع الوصف املناسب  واملختار

  فال يتصور فهم التعليل فيه دون فهم املناسبة ألن عدم املناسبة فيما املناسبة شرط فيه يكون تناقضا 
ال أن تكون العلة مبعىن الباعث وأما مبعىن األمارة وأما ما سواه من األقسام فال ميتنع التعليل فيها مبا ال مناسبة فيه إ

  والعالمة فال 
وعلى هذا فما ذكروه من احلجة على امتناع التعليل بالوصف الطردي إمنا يصح إن لو قيل إن التعليل بالوصف 

  الطردي مبعىن الباعث وال اجتاه هلا يف التعليل مبعىن األمارة والعالمة 
اجلهل عالمة على اإلكرام والعلم عالمة على اإلهانة إذا مل يكن هو الباعث بل  وعلى هذا فال امتناع يف جعل

  الباعث غريه 

  املسألة الثانية اتفقوا على صحة اإلمياء

  فيما إذا كان حكم الوصف املومي إليه مدلوال عليه بصريح اللفظ كاألمثلة السابق ذكرها 
وأحل اهللا { ستنبط منه غري مصرح به كما يف قوله تعاىل وأما إذا كان اللفظ يدل على الوصف بصرحيه واحلكم م

  فإن اللفظ بصرحية يدل على احلل والصحة مستنبطة منه } البيع وحرم الربا 
ووجه استنباط الصحة منه أنه لو مل يكن البيع صحيحا مل يكن مثمرا إذ هو معىن نفي الصحة وإذا مل يكن مثمرا 

  واملكروه ال حيل  مفيدا كان تعاطيه عبثا والعبث مكروه
  وعند ذلك فيلزم من احلل الصحة لتعذر احلل مع انتفاء الصحة 

فهذا مما اختلف يف كونه مومى إليه فذهب قوم إىل امتناع اإلمياء متسكا منهم بأن اإلمياء إمنا يتحقق إذا دل اللفظ 
  بوضعه على الوصف واحلكم كما سبق من األمثلة 

كان احلكم مستنبطا منه فال يدل ذلك على كونه مومي إليه كما إذا دل اللفظ وأما اذا دل على الوصف بالوضع و



على احلكم بوضعه وكان الوصف مستنبطا منه فإنه ال يدل على اإلمياء إىل الوصف وذلك كما يف قوله عليه السالم 
  ه وليست مومي إليها حرمت اخلمرة لعينها فإنه يدل على احلكم وهو التحرمي وضعا والشدة املطربة علة مستنبطة من

  وذهب احملققون إىل كونه مومي إليه وهو احلق 
وذلك ألنه إذا كان اللفظ بصرحيه يدل على الوصف وهو احلل والصحة الزمة له ملا تقرر فإثبات احلل وضعا يدل 

لشارع على إرادة ثبوت الصحة ضرورة كوهنا الزمة للحل فيكون ثابتا بإثبات الشارع له مع وصف احلل وإثبات ا
للحكم مقترنا بذكر وصف مناسب دليل اإلمياء إىل الوصف كما لو ذكر معه احلكم بلفظ يدل عليه وضعا ضرورة 

تساويهما يف الثبوت وإن اختلفا يف طريق الثبوت بأن كان أحدمها ثابتا بداللة اللفظ وضعا واآلخر مستنبطا من 
كر احلكم والوصف بطريق الوضع من جهة اقتران احلكم مدلول اللفظ وضعا ألن اإلمياء إمنا كان مستفادا عند ذ

  بالوصف ال من جهة كون احلكم ثابتا بطريق الوضع 
  وهذا خبالف ما إذا كان احلكم مدلوال عليه وضعا والوصف مستنبط منه 

ح به وذلك ألن الوصف املستنبط من احلكم املصرح به كما يف املثال املذكور مل يكن وجوده الزما من احلكم املصر
  وال مناسبته لتحققه قبل شرع احلكم خبالف الصحة مع احلل كما تقدم حتقيقه 

  واملعترب يف اإلمياء أن يكون الوصف املومي إليه مذكورا يف كالم 

  الشارع مع احلكم أو الزما من مدلول كالمه 
  واألمران مفقودان يف الوصف املستبط خبالف احلل مع الصحة 

العلة بالسري والتقسيم وذلك أن يقال احلكم الثابت يف األصل إما أن يكون ثابتا لعلة أو ال املسلك الرابع يف إثبات 
  لعلة ال جائز أن يقال بالثاين إذا هو خالف إمجاع الفقهاء 

  على أن احلكم ال خيلو عن علة إما جبهة الوجوب كما قالت املعتزلة أو ال جبهة الوجوب كقول أصحابنا 
العلة فاخللو عنها على خالف الغالب املألوف من شرع األحكام وذلك يدل ظاهرا على  وبتقدير جواز خلوه عن

استلزام احلكم فيما حنن فيه للعلة وإذا كان ال بد له من علة فإما بأن تكون ظاهرة أو غري ظاهرة ال جائز أن تكون 
احلكم جبهة التعقل أغلب من  غري ظاهرة وإال كان احلكم تعبدا وهو خالف األصل لوجوه ثالثة األول أن إثبات

  إثباته جبهة التعبد وإدراج ما حنن فيه حتت الغالب أغلب على الظن 
الثاين أنه إذا كان احلكم معقول املعىن كان على وفق املألوف من تصرفات العقالء وأهل العرف واألصل تنزيل 

  التصرفات الشرعية على وزان التصرفات العرفية 
ول املعىن كان أقرب إىل االنقياد وأسرع يف القبول فكان أفضى إىل حتصيل مقصود الشارع الثالث أنه إذا كان معق

  من شرع احلكم فكان أوىل وإذا كان ال بد من علة ظاهرة 
  فإذا قال املناظر املوجود يف حمل احلكم ال خيرج عن وصفني أو ثالثة مثال ألين حبثت وسربت فلم أطلع 

بأن كانت مدارك املعرفة بذلك لديه متحققة من احلس والعقل وكان عدال ثقة فيما على ما سواه وكان أهال للنظر 
  يقول 

والغالب من حاله الصدق غلب على الظن انتفاء ما سوى املذكور من األوصاف أو قال األصل عدم كل موجود 
  سوى ما وجد من األوصاف املذكورة 

  إال أن يدل الدليل عليه 



  يغلب على الظن احلصر فيما عينه  واألصل عدم ذلك الدليل فإنه
وإذا ثبت حصر األوصاف فيما عينه فإذا بني بعد ذلك حذف البعض عن درجة االعتبار يف التعليل بدليل صاحل 

مساعد له عليه حبيث يغلب على الظن ذلك فيلزم من جمموع األمرين احنصار التعليل فيما استبقاه ضرورة امتناع 
وامتناع وجود ما وراء األوصاف املذكورة وامتناع إدراج احملذوف يف التعليل ملا  خلو حمل احلكم عن علة ظاهرة

  دل عليه الدليل 
فإن قيل لعله مل يبحث ومل يسرب وإن حبث وسرب فلعله وجد وصفا وراء ما أدعى احلصر فيه ومل يذكره تروجيا لكالمه 

لعلم بالوصف جهل به واجلهل بوجود الوصف ال وإن مل جيد شيئا وراء املذكور فال يدل ذلك على عدمه فإن عدم ا
يدل على عدمه وإن دل على عدمه بالنسبة إىل الباحث فال يدل على عدمه بالنسبة إىل اخلصم فإنه رمبا كان عاملا 

  بوجود وصف آخر وراء املذكور 
  وعند ذلك فال ينتهض حبث املستدل دليال يف نظر خصمه على العدم لعلمه مبناقضته 

ذلك على حصر األوصاف فيما ذكره فحذف بعض األوصاف عن درجة االعتبار يف التعليل إمنا يلزم  مث وإن دل
  منه احنصار التعليل يف املستبقي أن لو كان احلكم يف حمل التعليل معقول املعىن 

ر وإن كان وإما على تقدير كونه غري معقول املعىن فال ألنه جاز أن يشترك احملذوف واملستبقي يف انتفاء االعتبا
  احلكم معقول املعىن فغاية ما يف حذف الوصف احملذوف إبطال معارض العلة 

وال يلزم من ذلك صحة كون املستبقي علة ألن صحة العلة إمنا تكون بالنظر إىل وجود مصححها ال بالنظر إىل 
  انتفاء معارضها 

  البحث وعدم االطالع على وصف آخر قلنا إذا كان الباحث مسلما عدال فالظاهر أنه صادق فيما أخرب به من 
  وعند ذلك فالقضاء بنفي الوصف ال 

يكون مستندا إىل عدم العلم به بل بناء على الظن بعدمه فإن الظن بعدم الشيء مالزم للبحث عن ذلك الشيء ممن 
  هو أهله مع عدم االطالع عليه 

هره إفحاما خلصمه وإظهارا لعلم مست وعند ذلك فالظاهر أنه لو كان اخلصم يعلم وجود وصف آخر ألبرزه وأظ
احلاجة إىل اظهاره فدعوى العلم منه بوجود وصف آخر من غري بيان مع إمكان البيان ال يكون مقبوال لظهور العناد 

  فيه ولو بني اخلصم وجود وصف آخر فإنا وإن تبينا اخنرام حصر املستدل به 
  د منقطعا فيما يقصده من التعليل بالوصف املستبقي غري أنه إذا أدرجه يف اإلبطال معما أبطل فإنه ال يع

واذا ثبت احنصار األوصاف يف القدر املذكور فال خيفى أنه إذا أخرج البعض عن درجة االعتبار تعني احنصار التعليل 
  يف املستبقي فإنه وإن جاز أن يكون احلكم تعبدا غري أنه بعيد ملا سبق تقريره 

  ة بناء على إبطال املعارض بل على أن احلكم يف حمل التعليل ال بد له من علة ظاهرا وليس القضاء بكون املستبقي عل
  وعند ذلك يغلب على الظن احنصارها يف األوصاف املذكورة 

فإذا قام الدليل على إبطال البعض غلب على الظن التعليل باملستبقي ويكون ذلك الظن مستفادا من مجلة القواعد 
  ل املعارض املمهدة ال من نفس إبطا
  هذا كله يف حق املناظر 

وأما الناظر اجملتهد فإنه مهما غلب على ظنه شيء من ذلك فال يكابر نفسه وكان مؤاخذا مبا أوجبه ظنه وعند ذلك 
  فال بد من بيان طرق احلذف 



هو األول منها أن يبني املستدل أن الوصف الذي استبقاه قد ثبت به احلكم يف صورة بدون الوصف احملذوف و
  ملقب باإللغاء وهو شديد الشبه بالعكس الذي ليس مبقبول وسيأيت الفرق بينهما 

وال بد من بيان ثبوت احلكم مع الوصف املستبقي فإنه لو ثبت دونه كما ثبت احملذوف كان ذلك إلغاء للمستبقي 
حملذوف يف التعليل يف أيضا وعند ذلك فيتبني استقالل املستبقي بالتعليل ومع ظهور ذلك فيمتنع إدخال الوصف ا

  حمل التعليل 

  ألنه يلزم منه إلغاء وصف املستدل يف الفرع مع استقالله ضرورة ختلف ما مل يثبت كونه مستقال وهو ممتنع 
وميتنع أيضا إضافة احلكم يف حمل التعليل إىل الوصف احملذوف ال غري ملا فيه من إثبات احلكم مبا مل يثبت استقالله 

  تقالله وهو ممتنع وإلغاء ما ثبت اس
لكن لقائل أن يقول دعوى استقالل الوصف املستبقي يف صورة اإللغاء بالتعليل من جمرد إثبات احلكم مع وجوده 

وانتفاء الوصف احملذوف غري صحيحة فإنه لو كان جمرد ثبوت احلكم مع الوصف يف صورة اإللغاء كافيا يف التعليل 
من طرق إثبات العلة لكان ذلك كافيا يف أصل القياس ومل يكن إىل  بدون ضميمة ما يدل على استقاللة بطريق

  البحث والسرب حاجة 
وكذا غريه من الطرق فإذا ال بد من بيان االستقالل باالستدالل ببعض طرق إثبات العلة وعند ذلك إن شرع 

بالبحث والسرب كما أثبت  املستدل يف بيان االستقالل ببعض طرق إثبات العلة فإن بني االستقالل يف صورة اإللغاء
ذلك يف األصل األول فقد استقلت صورة اإللغاء باالعتبار وأمكن أن تكون أصال لعلته وتبينا أن األصل األول ال 

حاجة إليه فإن املصري إىل أصل ال ميكن التمسك به يف االعتبار إال بذكر صورة أخرى مستقلة باالعتبار يكون 
تقالل بطريق آخر فيلزمه مع هذا احملذور حمذور آخر وهو االنتقال يف إثبات كون تطويال بال فائدة وإن بني االس

  الوصف 
  علة من طريق إىل طريق آخر وهو شنيع يف مقام النظر 

الطريق الثاين أن يكون ما حيذفه من جنس ما ألفنا من الشارع عدم االلتفات إليه يف إثبات األحكام كالطول 
  ه والقصر والسواد والبياض وحنو

الطريق الثالث أن يكون ما حيذفه من جنس ما ألفنا من الشارع إلغاءه يف جنس ذلك احلكم املعلل فيجب إلغاؤه 
  وإن كان مناسبا 

وذلك كما يف قوله عليه السالم من أعتق شركا له من عبد قوم عليه نصيب شريكه فإنه وإن أمكن تقرير مناسبة 
  ا عهدنا من بني صفة الذكورة وسراية العتق غري أنا مل

  الشارع التسوية بني الذكر واألنثى يف أحكام العتق ألغينا صفة الذكورة يف السراية خبالف ما عداه من األحكام 
الطريق الرابع إذا قال حبثت يف الوصف احملذوف فلم أجد فيه مناسبة وال ما يوهم املناسبة وكان أهال للنظر 

مناسب ويلزم من ذلك حذفه ضرورة كون العلة يف األصل مبعىن والبحث عدال فالظاهر صدقه وأن الوصف غري 
  الباعث على ما تقرر قبل وامتناع اعتبار ما ال يكون مناسبا 

فإن قيل البحث والسرب وإن دل على عدم املناسبة يف الوصف احملذوف فللمعترض أن يقول حبثت يف الوصف 
  املستبقي فلم أجد فيه مناسبة 

  دل املناسبة فيه فقد انتقل يف إثبات العلة من طريقة السرب إىل املناسبة وعند ذلك فإن بني املست



  وإن مل يبني ذلك مل يكن وصف املعترض باحلذف أوىل من وصف املستدل 
قلنا إن كان قد سبق من املعترض تسليم مناسبة كل واحد من الوصفني فال يسمع منه بعد بيان املستدل نفي املناسبة 

نع املناسبة يف املستبقي لكون مانعا ملا سلمه وال جيب على املستدل بيان املناسبة يف الوصف يف الوصف احملذوف م
  املستبقي 

وإن مل يسبق من املعترض تسليم ذلك فللمستدل طريق صاحل يف دفع السؤال من غري حاجة إىل بيان املناسبة يف 
ية وموافقة سرب املعترض للقصور والتعدية أوىل الوصف املستبقي وهو ترجيح سربه على سرب املعترض مبوافقته للتعد

  من القصور على ما يأيت تقريره يف الترجيحات 
  املسلك اخلامس يف إثبات العلة املناسبة واإلحالة 

  ويشتمل على مثانية فصول 

  الفصل األول يف حتقيق معىن املناسب قال أبو زيد املناسب عبارة عما لو عرض على العقول تلقته بالقبول 
وما ذكره وإن كان موافقا للوضع اللغوي حيث يقال هذا الشيء مناسب هلذا الشيء أي مالئم له غري أن تفسري 
املناسب هبذا املعىن وإن أمكن أن يتحققه الناظر مع نفسه فال طريق للمناظر إىل إثباته على خصمه يف مقام النظر 

   يكون مناسبا بالنسبة ايل وإن تلقاه عقل غريي بالقبول إلمكان أن يقول اخلصم هذا مما مل يتلقه عقلي بالقبول فال
فإنه ليس االحتجاج علي بتلقي عقل غريي له بالقبول أوىل من االحتجاج على غريي بعدم تلقي عقلي له بالقبول 

التمسك  وعلى هذا بين أبو زيد امتناع التمسك يف إثبات العلة يف مقام النظر باملناسبة وقران احلكم هبا وإن مل ميتنع
  بذلك يف حق الناظر ألنه ال يكابر نفسه فيما يقضي به عقله 

واحلق يف ذلك أن يقال املناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب احلكم على وفقه حصول ما يصلح 
  أن يكون مقصودا من شرع ذلك احلكم 

  وسواء كان ذلك احلكم نفيا أو إثباتا 
  وسواء كان ذلك املقصود جلب 

  صلحة أو دفع مفسدة م
  وهو أيضا غري خارج عن وضع اللغة ملا بينه وبني احلكم من التعلق واالرتباط 

  وكل ما له تعلق بغريه وارتباط فإنه يصح لغة أن يقال إنه مناسب له 
وال خيفى إمكان إثبات مثل ذلك يف مقام النظر على اخلصم مبا لو أعرض عنه اخلصم وأصر معه على املنع كان 

  ندا معا

الفصل الثاين يف حتقيق معىن املقصود املطلوب من شرع احلكم املقصود من شرع احلكم إما جلب مصلحة أو دفع 
  مضرة أو جمموع األمرين بالنسبة إىل العبد لتعاىل الرب تعاىل عن الضرر واالنتفاع 

  ورمبا كان ذلك مقصودا للعبد ألنه مالئم له وموافق لنفسه 
  بني وجود ذلك وعدمه اختار وجوده على عدمه  ولذلك إذا خري العاقل

وإذا عرف أن املقصود من شرع احلكم إمنا هو حتصيل املصلحة أو دفع املضرة فذلك إما أن يكون يف الدنيا أو يف 
  اآلخرة فإن كان يف الدنيا فشرع احلكم إما أن يكون مفضيا إىل حتصيل أصل املقصود ابتداء أو دواما أو تكميال 



ل القضاء بصحة التصرف الصادر من األهل يف احملل حتصيال ألصل املقصود املتعلق به من امللك أو املنفعة فاألول مث
  كما يف البيع واإلجارة وحنومها 

  وأما الثاين فكالقضاء بتحرمي القتل وإجياب القصاص على من قتل اهللا تبارك وتعاىل رضي اهللا عنهن الرب عز و جل 

  دوام املصلحة املعلقة بالنفس اإلنسانية املعصومة  عمدا عدوانا إلفضائه إىل
وأما الثالث فكاحلكم باشتراط الشهادة ومهر املثل يف النكاح فإن مكمل ملصلحة النكاح ال أنه حمصل ألصلها 

  حلصوهلا بنفس اعتبار التصرف وصحته 
  فع العقاب وأما يف االخرى فاملقصود العائد إليها من شرع احلكم ال خيرج عن جلب الثواب ود

  فاألول كاحلكم بإجياب الطاعات وأفعال العبادات إلفضائه إىل نيل الثواب ورفع الدرجات 
  والثاين فكاحلكم بتحرمي أفعال املعاصي وشرع الزواجر عليها دفعا حملذور العقاب املرتب عليها 

ملقصود إما أن يكون حاصال من الفصل الثالث يف بيان مراتب إفضاء احلكم إىل املقصودمن شرع احلكم واختالفها ا
  شرع احلكم يقينا أو ظنا أو أن احلصول وعدمه متساويان أو أن عدم احلصول راجح على احلصول 

  أما األول فمثاله إفضاء احلكم بصحة التصرف بالبيع إىل إثبات امللك 
ن الفوات فإنه مظنون وأما الثاين فكشرع القصاص املرتب على القتل العمد العدوان صيانة للنفس املعصومة ع

احلصول راجح الوقوع إذ الغالب من حال العاقل أنه إذا علم أنه إذا قتل قتل أنه ال يقدم على القتل فتبقى نفس 
  اجملين عليه إىل نظائره من الزواجر وليس ذلك مقطوعا به لتحقق اإلقدام على القتل مع شرع القصاص كثريا 

الشرع مثال على التحقيق بل على طريق التقريب وذلك كشرع احلد على وأما القسم الثالث فقلما يتفق له يف 
شرب اخلمر حلفظ العقل فإن إفضاءه إىل ذلك متردد حيث إنا جند كثرة املمتنعني عنه مقاومة لكثرة املقدمني عليه ال 

  على وجه الترجيح والغلبة ألحد الفريقني على اآلخر يف العادة 
كم بصحة نكاح اآليسة إىل مقصود التوالد والتناسل فإنه وإن كان ممكنا عقال غري أنه ومثال القسم الرابع إفضاء احل

  بعيد عادة فكان اإلفضاء إليه مرجوحا 

فهذه األقسام األربعة وإن كانت مناسبة نظرا إىل أهنا موافقة للنفس غري أن أعالها القسم األول لتيقنه ويليه الثاين 
  لكونه مظنونا راجحا 

  ث لتردده ويليه الرابع لكونه مرجوحا ويليه الثال
  والقسمان األوالن متفق على صحة التعليل هبما عند القائلني باملناسبة 

  وأما القسم الثالث والرابع فلكون املقصود فيهما غري ظاهر للمساواة يف الثالث واملرجوحية يف الرابع 
صور الشاذة وكان املقصود ظاهرا من الوصف يف فاالتفاق واقع على صحة التعليل هبما إذا كان ذلك يف آحاد ال

  غالب صور اجلنس وإال فال 
وذلك كما ذكرناه من مثال صحة نكاح اآليسة ملقصود التوالد فإنه وإن كان غري ظاهر بالنسبة إىل اآليسة إال انه 

  ظاهر فيما عداها 
قطعا وإن كان ظاهرا يف غالب وعلى هذا فلو خال الوصف الذي رتب عليه احلكم عن املقصود املوافق للنفس 

صور اجلنس كما يف حلوق النسب يف نكاح املشرقي للمغربية وشرع االسترباء يف شراء اجلارية ملعرفة فراغ الرحم 



فيما إذا اشترى اجلارية ممن باعها منه يف جملس البيع األول لعلمنا بفراغ رمحها من غريه قطعا وإن كان ذلك ظاهرا 
ما عدا هذه الصور فال يكون مناسبا وال يصح التعليل به ألن املقصود من شرع األحكام يف غالب صور اجلنس في

  احلكم فشرع األحكام مع انتفاء احلكمة يقينا ال يكون مفيدا فال يرد به الشرع خالفا ألصحاب أيب حنيفة 

لو إما أن يكون من قبيل الفصل الرابع يف أقسام املقصود من شرع احلكم واختالف مراتبه يف نفسه وذاته وهو ال خي
  املقاصد الضرورية أو ال يكون من قبيل املقاصد الضرورية 

  فإن كان من قبيل املقاصد الضرورية فإما أن يكون أصال أو ال يكون أصال 
فإن كان أصال فهو الراجع إىل املقاصد اخلمسة اليت مل ختل من رعايتها ملة من امللل وال شريعة من الشرائع وهي 

دين والنفس والعقل والنسل واملال فإن حفظ هذه املقاصد اخلمسة من الضروريات وهي أعلى مراتب حفظ ال
  املناسبات 

  واحلصر يف هذه اخلمسة األنواع إمنا كان نظرا إىل الواقع العلم بانتفاء مقصد ضروري خارج عنها يف العادة 
  دع أما حفظ الدين فبشرع قتل الكافر املضل وعقوبة الداعي إىل الب

  وأما حفظ النفوس فبشرع القصاص 
  وأما حفظ العقول فبشرع احلد على شرب املسكر 

  وأما حفظ األموال اليت هبا معاش اخللق فبشرع الزواجر للغصاب والسراق 
  وأما إن مل يكن أصال فهو التابع املكمل للمقصود الضروري 

  لداعي إىل الكثري وإن مل يكن مسكرا وذلك كاملبالغة يف حفظ العقل بتحرمي شرب القليل من املسكر ا
  فإن أصل املقصود من حفظ العقل حاصل بتحرمي شرب املسكر ال بتحرمي قليله وإمنا حيرم القليل للتكميل والتتميم 

وأما إن مل يكن املقصود من املقاصد الضرورية فإما أن يكون من قبيل ما تدعو حاجة الناس إليه أو ال تدعو إليه 
  احلاجة 
  ان من قبيل ما تدعو إليه احلاجة فإما أن يكون أصال أو ال يكون أصال فإن ك

  فإن كان أصال فهو القسم الثاين الراجع إىل احلاجات الزائدة 
وذلك كتسليط الويل على تزويج الصغرية ال لضرورة أجلأت إليه بل حلاجة تقييد الكفوء الراغب خيفة فواته عند 

  ىل خلف دعو احلاجة إليه بعد البلوغ ال إ
وأما تسليط الويل على تربية الصغري وإرضاعه وشرآء املطعوم وامللبوس له فليس من هذا القبيل بل من قبيل 

  الضروريات األصلية اليت ال ختلو شريعة عن رعايتها 
 وهذا القسم يف الرتبة دون القسم األول وهلذا جاز اختالف الشرائع فيه دون القسم األول وهو يف حمل املعارضة

  مع ما كان من قبيل التكملة والتتمة للقسم األول 
  وهلذا اشتركا يف جواز اختالف الشرائع فيهما 

وإن مل يكن أصال فهو التابع اجلاري جمرى التتمة والتكملة للقسم الثاين وذلك كرعاية الكفاءة ومهر املثل يف تزويج 
  صل املقصود حاصال دون ذلك الصغرية فإنه أفضى إىل دوام النكاح وتكميل مقاصده وإن كان أ



وهذا النوع يف الرتبة دون ما تقدم أما بالنظر إىل املقصود الذي هو من باب الضرورات واحلاجات فظاهر وأما 
  بالنظر إىل ما هو من قبيل التكملة للمقصود الضروري فلكونه مكمال ملا ليس بضروري 

القسم الثالث وهو ما يقع موقع التحسني والتزيني ورعاية وأما إن كان املقصود ليس من قبيل احلاجات الزائدة فهو 
أحسن املناهج يف العادات واملعامالت وذلك كسلب العبيد أهلية الشهادة من حيث إن العبد نازل القدر واملنزلة 
لكونه مستسخرا للمالك مشغوال خبدمته فال يليق به منصب الشهادة لشرفها وعظم خطرها جريا للناس على ما 

وعدوه من حماسن العادات وإن كان ال تتعلق به حاجة ضرورية وال زائدة وال هو من قبيل التكملة ألحدمها  ألفوه
وليس هذا من قبيل سلب واليته على الطفل فإن سلب واليته من قبيل احلاجات ألن الوالية على الطفل تستدعي 

  ليه من خدمة مالكه مانع له من ذلك اخللو والفراغ والنظر يف أحواله واستغراق العبد مبا هو الواجب ع
  وال كذلك يف الشهادة التفاقهما يف بعض األحيان 

الفصل اخلامس اختلفوا يف احلكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة 
  عليه هل تنخرم مناسبته أو ال فأثبته قوم ونفاه آخرون 

  بة من وجوه أربعة وقد احتج من قال ببقاء املناس
  األول أن مناسبة الوصف تنبين على ما فيه من املصلحة واملصلحة أمر حقيقي ال ختتل مبعارضة املفسدة 

  ودليله أن املصلحة واملفسدة املتعارضتان إما أن يتساويا أو تترجح إحدامها على األخرى 
إحدامها باألخرى من غري عكس أو ال تبطل فإن كان األول فإما أن تبطل كل إحداة منهما باألخرى أو أن تبطل 

واحدة منها باألخرى األول حمال ألن عدم كل واحدة منهما إمنا هو بوجود األخرى وذلك جير إىل وجودمها مع 
  عدمهما ضرورة أن العلة ال بد وأن تكون متحققة مع املعلول والثاين حمال لعدم األولوية 

رجح من األخرى فال يلزم منه إبطال املرجوحة إال أن تكون بينهما منافاة والثالث هو املطلوب وإن كانت إحدامها أ
وال منافاة ملا بيناه من جواز اجتماعهما يف القسم األول وألن الراجحة منهما إذا كانت معارضة باملرجوحة فإما أن 

تتساويا ملا سبق يف  ينتفي شيء من الراجحة ألجل املرجوحة أو ال ينتفي منها شيء فإن كان األول فهو حمال أن
القسم األول وألنه ليس انتفاء بعض الراحج وبقاء بعضه أوىل من العكس ضرورة التساوي يف احلقيقة وإن تفاوتا 

  فالكالم يف الراجح كالكالم يف األول وهو تسلسل ممتنع 
ملعارض يقضي بانتفاء وإذا كانت املصلحة ال ختتل مبعارضة املفسدة فالعقل يقضي مبناسبتها للحكم وبالنظر إىل ا

  احلكم ألجل املعارض 
وهلذا حيسن من العاقل أن يقول الداعي إىل إثبات احلكم موجود غري أنه مينعين منه مانع ولو اختلت مناسبة الوصف 

  ملا حسن من العاقل هذه املقالة 
قتله وعقوبته زجرا له  الوجه الثاين أنه قد يتعارض يف نظر امللك عند الظفر جباسوس عدوه املنازع له يف ملكه

  وألمثاله عن احلبس املضر به واإلحسان إليه وإكرامه إما لالستهانة بعدوه أو لقصد كشف أسراره 
وأي األمرين سلك فإنه ال يعد خارجا عن مذاق احلكمة ومقتضى املناسبة وإن لزم منه فوات املقصود احلاصل من 

  سلوك مقابله وسواء تساويا أو كان أحدمها راجحا 
الثالث أنه إذا اجتمع األخ من األبوين مع األخ من األب يف املرياث فإنه قد يتعارض يف نظر الناظر تقدمي األخ من 

األبوين الختصاصه بقرابة األمومة والتسوية بينهما الشتراكهما يف جهة العصوبة وإلغاء قرابة األمومة وتفضيل األخ 



  من األبوين الختصاصه مبزيد القرابة 
ك فالعقل يقضي بتأدي النظر من غري احتياج إىل ترجيح بأن ورود الشرع باالحتمال األول مناسب غري ومع ذل

  خارج عن مذاق العقول ولو كان ترجيح الوصف املصلحي معتربا يف مناسبته ملا كان كذلك 

رميها نظرا إىل ما فيها الرابع أن الشرع قد ورد بصحة الصالة يف الدار املغصوبة نظرا إىل ما فيها من املصلحة وبتح
  من مفسدة الغصب 

فلو اشترط الترجيح يف املناسبة ملا ثبت الصحة وال التحرمي بتقدير التساوي بني مصلحة الصحة ومفسدة التحرمي 
  وال حكم الصحة بتقدير رجحان مفسدة الغصب وال التحرمي بتقدير رجحان مصلحة الصحة لعدم املناسبة 

جة األوىل فلقائل أن يقول إن أردت أن مناسبة الوصف تنبين على أنه ال بد يف املناسبة وهذه احلجج ضعيفة أما احل
  من املصلحة على وجه ال يستقل باملناسبة فمسلم 

  ولكن ال يلزم من وجود بعض ما ال بد منه يف املناسبة حتقق املناسبة 
  وإن أردت أهنا مستقلة بتحقيق املناسبة فممنوع 

كانت متحققة يف نفسها فاملناسبة أمر عريف وأهل العرف ال يعدون املصلحة العارضة  وذلك ألن املصلحة وإن
  باملفسدة املساوية أو الراجحة مناسبة 

  وهلذا إن من حصل مصلحة درهم على وجه يفوت عليه عشرة يعد سفيها خارجا يف تصرفه عن تصرفات العقالء 
  م من اجتماع املصلحة واملفسدة حتقق املناسبة ولو كان ذلك مناسبا ملا كان كذلك وعلى هذا فال يلز

  وقول القائل إن الداعي موجود فاملراد به املصلحة دون املناسبة 
  وقوله غري أنه مينعين منه مانع 

وإن كان صحيحا يف العرف فليس ذلك إال إلخالل املانع املفسدي مبناسبة املصلحة ال مبعىن أن االنتفاء حمال على 
  املناسب للحكم املفسدة مع وجود 

وعلى هذا نقول بأن مناسبة كل واحدة من املصلحة واملفسدة ختتل بتقدير التساوي وبتقدير مرجوحية إحدامها 
فاملختل مناسبتها دون مناسبة الراجحة ضرورة فوات شرط املناسبة ال ألن كل واحدة علة لإلخالل مبناسبة األخرى 

  أو إحدامها ليلزم يف ذلك ما قيل 
جة الثانية فلقائل أن يقول أيضا مهما مل يترجح يف نظر امللك وأهل العرف مصلحة ما عينه من أحد وأما احل

الطريقني من اإلحسان أو اإلساءة مبقتضى احلالة الراهنة فإن فعله ال يكون مناسبا ويكون بتصرفه خارجا عن 
  تصرفات العقالء 

م مبناسبة ما عني دون ظهور الترجيح يف نظر الناظر وبعد وأما احلجة الثالثة فلقائل أن يقول ال نسلم جواز اجلز
  ظهور الترجيح فليس اجلزم مبناسبة الوصف يف نفس األمر قطعا جلواز أن يكون يف نفسه مرجوحا وإن مل يطلع عليه 

ه وأما احلجة الرابعة فبعيدة عن التحقيق وذلك ألن الكالم إمنا هو مفروض يف إثبات حكم ملصلحة يلزم من إثبات
حتصيال للمصلحة مفسدة مساوية أو راجحة وما ذكر من مفسدة حترمي الغصب وهي شغل ملك الغري غري الزمة من 
ترتيب حكم املصلحة عليها وهو صحة الصالة فإنا وإن مل نقض بصحة الصالة فاملفسدة الالزمة من الغضب ال ختتل 

النتفت املفسدة املفروضة بانتفاء حكم املصلحة وليس بل هي باقية حباهلا ولو كانت الزمة من حكم املصلحة ال غري 
  كذلك 



وحيث مل تكن مفسدة حترمي الغضب الزمة عن حكم املصلحة كان من املناسب اعتبار كل واحدة منهما يف حكمها 
  وهي املصلحة واملفسدة إذ ال معارضة بينهما على ما تقرر 

وصفه بطرق تفصيلية ختتلف باختالف املسائل وله الترجيح وإذا تقرر توقف املناسبة على الترجيح فللمعلل ترجيح 
بطريق إمجايل يطرد يف مجيع املسائل وحاصله أن يقول املعلل لو مل يقدر ترجيح املصلحة على ما عارضها من املفسدة 

د مع البحث وعدم االطالع على ما ميكن إضافة احلكم إليه يف حمل التعليل سوى ما ذكرته لزم أن يكون احلكم ق
  ثبت تعبدا وهو خالف األصل لوجهني 

  األول أن الغالب من األحكام التعقل دون التعبد فإدراج ما حنن فيه حتته أوىل 
الثاين أنه إذا كان معقول املعىن كان احلكم أقرب إىل االنقياد وأدعى إىل القبول فإن االنقياد إىل املعقول املألوف 

  ود من شرع احلكم أقرب مما ليس كذلك فكان أفضى إىل املقص

لكن لقائل أن يقول ما ذكرمتوه من البحث عن وصف آخر متكن إضافة احلكم إليه مع عدم الظفر به وإن دل على 
ترجيح جهة املصلحة فهو معارض مبا يدل على عدم ترجيحها وهو عدم االطالع على ما به تكون راجحة على 

  ثني أوىل من اآلخر معارضها مع البحث عنه وعدم الظفر به وليس أحد البح
فإن قلتم بل ما ذكرناه أوىل من جهة أن حبثنا عن وصف صاحل للتعليل وذلك ال يتعدى حمل احلكم فمحله متحد 

وحبثكم إمنا هو عما به الترجيح وهو منحصر يف حمل احلكم فإن ما به الترجيح قد يكون مبا يعود إىل ذات العلة وقد 
  ره يكون بأمر خارج عنها كما يأيت تقري

  فكان ما ذكرناه أوىل 
قلنا ما به الترجيح إن كان خارجا عن حمل احلكم فال يتحقق به الترجيح يف حمل احلكم وإن كان يف حمل احلكم فقد 
استوى البحثان يف احتاد حملهما وال ترجيح هبذه اجلهة وبتقدير تسليم احتاد حمل حبث املستدل والتعدد يف حمل حبث 

  املعترض 
احلاصل من البحثني إما أن يكون متساويا أو متفاوتا وبتقدير املساواة ورجحان ظن املعترض فال غري أن الظن 

  ترجيح يف جانب املستدل 
  وإمنا يترجح بتقدير أن يكون ظنه راجحا 

  وال خيفى أن ما يقع على تقدير من تقديرين يكون أغلب مما ال يقع إال على تقدير واحد 
  لترجيح يف حتقيق املناسبة إمنا يتحقق على رأي من ال يرى ختصيص العلة وينبغي أن يعلم أن اشتراط ا

وأما من يرى جواز ختصيصها وجواز إحالة انتفاء احلكم على حتقق املعارض مع وجود املقتضي فال بد له من 
  االعتراف باملناسبة وإن كانت 

  املصلحة مرجوحة أو مساوية 
ضي إما أن يكون ملقصود راجح على مقصود املقتضي لإلثبات أو مساو له أو فإن انتفاء احلكم باملانع مع وجود املقت

مرجوح بالنسبة إليه فإن كان راجحا فقد قيل مبناسبة املقتضي لإلثبات مع كون مقصوده مرجوحا وإال فلو مل يكن 
  مناسبا كان احلكم منتفيا النتفاء املناسب ال لوجود املانع وإن كان مساويا 

كانت مفسدة املانع مرجوحة فقد قيل بانتفاء احلكم له ولوال مناسبته لالنتفاء ملا انتفى احلكم به فكذلك أيضا وإن 
  فإنه لو جاز أن ينتفي احلكم مبا ليس مبناسب جلاز أن يثبت مبا ليس مبناسب 



تكون  الفصل السادس يف كيفية مالزمة احلكمة لضابطها وبيان أقسامها فنقول احلكمة الالزمة لضابطها إما أن
  ناشئة عنه وإما أن ال تكون ناشئة عنه 

  واليت ال تكون ناشئة عنه إما أن تكون للوصف داللة على احلاجة إليها أو ال تكون كذلك 
  فاألول كشرع الرخصة يف السفر لدفع املشقة الناشئة من السفر 

  والثاين كاحلكم بصحة البيع بإفضائه إىل االنتفاع بالعوض 
لصحة البيع ظاهرا وليس ناشئا عن البيع ولكن للبيع وهو التصرف الصادر من األهل يف احملل فإن االنتفاع الزم 

  وهو اإلجياب والقبول داللة على اجلاحة إليه 
والثالث كما يف ملك نصاب الزكاة فإنه يناسب إجياب الزكاة من حيث إنه نعمة والنعمة تناسب الشكر إلفضاء 

  } ولئن شكرمت ألزيدنكم { ال تعاىل الشكر إىل زيادة النعمة على ما ق
  والزكاة صاحلة ألن تكون شكرا ملا فيها من إظهار النعمة وإظهار النعمة يف العرف يعد شكرا 

وال خيفى أن ما مثل هذا املقصود وهو زيادة النعمة مالزم لترتيب إجياب الزكاة على ذلك النصاب وليس زيادة 
انت املشقة ناشئة عن السفر وال مللك النصاب داللة على احلاجة إىل النعمة ناشئة عن نفس ملك النصاب كما ك

  زيادة النعمة كداللة البيع على احلاجة إىل االنتفاع 

الفصل السابع يف أقسام املناسب بالنظر إىل اعتباره وعدم اعتباره فنقول الوصف املناسب إما أن يكون معتربا يف 
عتربا فاعتباره إما أن يكون بنص أو إمجاع أو بترتيب احلكم على وفقه يف نظر الشارع أو ال يكون معتربا فإن كان م

  صورة بنص أو إمجاع 
فإن كان معتربا بنص أو إمجاع فيسمى املؤثر على ما سبق حتقيقه يف املسائل املتقدمة وإذا كان معتربا بترتيب احلكم 

ألنه إما أن يكون معتربا خبصوص وصفه أو على وفقه يف صورة فالذي تقتضيه القسمة العقلية تسعة أقسام وذلك 
بعموم وصفه أو خبصوصه وعمومه وإن كان معتربا خبصوص وصفه دون عموم وصفه فإما أن يكون معتربا يف عني 

  احلكم املعلل أو يف جنسه أو يف عينه وجنسه 

سه وإن كان معتربا وإن كان معتربا بعموم وصفه فإما أن يكون معتربا يف عني احلكم أو جنسه أو يف عينه وجن
  بعموم وصفه وخصوصه فإما أن يكون معتربا يف عني احلكم أو جنسه أو يف عينه وجنسه 
  وأما إن مل يكن الوصف معتربا فال خيلو إما أن يظهر مع ذلك إلغاؤه أو مل يظهر منه ذلك 

  فهذه مجلة األقسام املذكورة غري أن الواقع منها يف الشرع ال يزيد على مخسة 

  األول أن يكون الشارع قد اعترب خصوص الوصف يف خصوص احلكم القسم

وعموم الوصف يف عموم احلكم يف أصل آخر وذلك كما يف إحلاق القتل باملثقل باحملدد جلامع القتل العمد العدوان 
قتل من فإنه قد ظهر تأثري عني القتل العمد العدوان يف عني احلكم وهو وجوب القتل يف احملدد وظهر تأثري جنس ال

حيث هو جناية على احملل املعصوم بالقود يف جنس القتل من حيث هو قصاص يف األيدي وهذا القسم هو املعرب عنه 
  باملالئم وهو متفق عليه بني القياسني وخمتلف فيما عداه 



  القسم الثاين أن يكون الشارع قد اعترب خصوص الوصف يف خصوص احلكم

س ذلك احلكم يف أصل آخر متفق عليه وال جنسه يف عني ذلك احلكم وال من غري أن يظهر اعتبار عينه يف جن
جنسه يف جنسه وال دل على كونه علة نص وال إمجاع ال بصرحيه وال إميائه وذلك كمعىن اإلسكار فإنه يناسب حترمي 

كم وال جنسه يف تناول النبيذ وقد ثبت اعتبار عينه يف عني التحرمي يف اخلمر ومل يظهر تأثري عينه يف جنس ذلك احل
عينه وال جنسه يف جنسه وال إمجاع عليه فلو قدرنا انتفاء النصوص الدالة على كون اإلسكار علة فال يكون معتربا 
بنص أيضا وهذا هو املناسب الغريب وهو خمتلف فيه بني القياسني وقد أنكره بعضهم وإنكاره غري متجه ألنه يفيد 

  الظن بالتعليل 
  ا شخصا قابل اإلحسان باإلحسان واإلساءة باإلساءة وهلذا فإنا إذا رأين

  مع أنه مل يعهد من حاله قبل ذلك شيء فيما يرجع إىل املكافأة وعدمها غلب على الظن ما رتب احلكم عليه 
  والذي يؤيد ذلك أنه ال خيلو إما أن يكون احلكم قد ثبت لعلة أو ال لعلة 

  امتناع خلو األحكام عن العلل  فإن كان ال لعلة فهو بعيد ملا سبق تقريره من
وإن كان لعلة فإما أن يكون ملا مل يظهر أو ملا ظهر األول ويلزم منه التعبد وهو بعيد على ما عرف والثاين هو 

  املطلوب 
فإن قيل الفرق بني ما حنن فيه وبني صورة االستشهاد إنا قد ألفنا من تصرفات العقالء مقابلة اإلحسان باإلحسان 

اإلساءة فكان ذلك من قبيل القسم األول وهو املالئم املتفق عليه ال من قبيل القسم الثاين وهو الغريب واإلساءة ب
  املختلف فيه 

قلنا حنن إمنا نفرض الكالم يف شخص مل يعهد من حاله قبل ذلك الفعل موافقة وال خمالفة فال يكون من املالئم املتفق 
  عليه وال من امللغى 

يظهر من فعله لكل عاقل نظرا إىل أن الغالب إمنا هو غلبة طبيعة املكافأة باالنتقام واإلحسان  ومع ذلك فإن التعليل
  يف حق العاقل كما أن الغالب من الشارع اعتبار املناسبات دون إلغائها 

وليس هذا من القسم األول يف شيء ألن القسم األول مفروض فيما علم من الشارع اعتبار العني يف العني فيه 
  جلنس يف اجلنس والفرق بني األمرين ظاهر وا

  القسم الثالث أن يكون الشارع قد اعترب جنس الوصف يف جنس احلكم

  ال غري أي أنه مل يعترب مع ذلك عينه يف عينه وال عينه يف جنسه وال جنسه يف عينه وال دل عليه نص وال إمجاع 
ني إال أنه دون القسم الثاين وذلك ألن الظن احلاصل وهذا أيضا من جنس املناسب الغريب املختلف فيه بني القياس

باعتبار اخلصوص لكثرة ما به االشتراك أقوى من الظن احلاصل من اعتبار العموم يف العموم وذلك كاعتبار جنس 
  املشقة املشتركة بني احلائض واملسافر يف جنس التخفيف 

عني التخفيف عن املسافر بإسقاط الركعتني فإن عني مشقة احلائض ليست عني مشقة املسافر بل من جنسها و
  الزائدتني ليس عني التخفيف عن احلائض بإسقاط أصل الصالة بل من جنسها 

واعلم أن الوصف املعلل به وكذلك احلكم املعلل له أجناس منها ما هو عال ليس فوقه ما هو أعلى منه ومنها ما هو 



سط بني الطرفني إما على السواء أو أنه إىل أحد الطرفني أقرب قريب إليه ليس بينه وبينه واسطة ومنها ما هو متو
  من اآلخر 

  فأما اجلنس العايل للحكم اخلاص فكونه حكما وأخص منه كونه وجوبا أو حترميا أو غري ذلك من األحكام 
  وأخص من الوجوب العبادة وغري العبادة 

  النفل وأخص من العبادة الصالة وغري الصالة وأخص من الصالة الفرض و
وأما اجلنس العايل للوصف اخلاص فكونه وصفا تناط األحكام به وأخص منه كونه مناسبا حبيث خيرج منه الشبهي 

وأخص منه املصلحة الضرورية وأخص منه حفظ النفس والعقل وعلى هذا النحو فالظن يف هذا القسم مما يزيد 
سافل واملتوسط فيما كان االشتراك فيه باجلنس وينقص بسبب التفاوت فيما به االشتراك من اجلنس العايل وال

السافل فهو أغلب على الظن وما كان االشتراك فيه باألعم فهو أبعد وما كان باملتوسط فمتوسط على الترتيب يف 
  الصعود والنزول 

  القسم الرابع املناسب الذي مل يشهد له أصل من أصول الشريعة

هر إلغاؤه يف صورة ويعرب عنه باملناسب املرسل وسيأيت الكالم عنه فيما باالعتبار بطريق من الطرق املذكورة وال ظ
  بعد 

  القسم اخلامس املناسب الذي مل يشهد له أصل باالعتبار

بوجه من الوجوه وظهر مع ذلك إلغاؤه وإعراض الشارع عنه يف صوره فهذا مما اتفق على إبطاله وامتناع التمسك 
  به 

  لوك ملا جامع يف هنار رمضان وهو صائم جيب عليك صوم شهرين متتابعني وذلك كقول بعض العلماء لبعض امل
فلما أنكر عليه حيث مل يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال لو أمرته بذلك لسهل عليه ذلك واستحقر إعتاق رقبة 

  يف قضاء شهوة فرجه فكانت املصلحة يف إجياب الصوم مبالغة يف زجره 
   أنه مل يشهد له شاهد يف الشرع باالعتبار مع ثبوت الغاية بنص الكتاب فهذا وإن كان مناسبا غري

الفصل الثامن يف إقامة الداللة على أن املناسبة واالعتباردليل كون الوصف علة وذلك ألن األحكام إمنا شرعت 
  ملقاصد العباد 

  أما أهنا مشروعة ملقاصد وحكم فيدل عليه اإلمجاع واملعقول 
أن أئمة الفقه جممعة على أن أحكام اهللا تعاىل ال ختلو عن حكمة ومقصود وإن اختلفوا يف كون ذلك أما اإلمجاع فهو 

بطريق الوجوب كما قالت املعتزلة أو حبكم االتفاق والوقوع من غري وجوب كقول أصحابنا وأما املعقول فهو أن 
ال يكون واجبا فإن كان واجبا فلم خيل عن اهللا تعاىل حكيم يف صنعه فرعاية الغرض يف صنعه إما أن يكون واجبا أو 

املقصود وإن مل يكن واجبا ففعله للمقصود يكون أقرب إىل موافقة املعقول من فعله بغري مقصود فكان املقصود 
  الزما من فعله ظنا 

  وإذا كان املقصود الزما يف صنعه فاألحكام من صنعه فكانت لغرض ومقصود 
   تعاىل أو إىل العباد والغرض إما أن يكون عائدا إىل اهللا



  وال سبيل إىل األول لتعاليه عن الضرر واالنتفاع وألنه على خالف اإلمجاع فلم يبق سوى الثاين 
  وأيضا فإن األحكام مما جاء هبا الرسول فكانت رمحة للعاملني 

  )  ١٠٧األنبياء ( } وما أرسلناك إال رمحة للعاملني { لقوله تعاىل 
  مة عائدة إىل العاملني ما كانت رمحة بل نقمة لكون التكليف هبا حمض تعب ونصب فلو خلت األحكام عن حك

فلو كان شرع األحكام يف حق العباد ال حلكمة )  ١٥٦األعراف ( } ورمحيت وسعت كل شيء { وأيضا قوله تعاىل 
  لكانت نقمة ال رمحة ملا سبق وأيضا قوله عليه السالم ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم 

ن التكليف باألحكام ال حلكمة عائدة إىل العباد لكان شرعها ضررا حمضا وكان ذلك بسبب اإلسالم وهو فلو كا
  خالف النص 

وإذا ثبت أن األحكام إمنا شرعت ملصاحل العباد فإذا رأينا حكما مشروعا مستلزما ألمر مصلحي فال خيلو إما أن 
ميكن أن يكون الغرض ما مل يظهر لنا وإال كان شرع  يكون ذلك هو الغرض من شرع احلكم أو ما مل يظهر لنا ال

  احلكم تعبدا وهو خالف األصل ملا سبق تقريره 
فلم يبق إال أن يكون مشروعا ملا ظهر وإذا كان ذلك مظنونا فيجب العمل به ألن الظن واجب االتباع يف الشرع 

  م الشرعية ويدل على ذلك إمجاع الصحابة على العمل بالظن ووجوب اتباعه يف األحكا
فمن ذلك ما اشتهر عنهم يف زمن عمر من تقدير حد شارب اخلمر بثمانني جلدة بسبب ظن وقع هلم من قول علي 

رضي اهللا عنه أرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى فأرى أن يقام عليه حد املفترين إقامة 
  للشرب الذي هو مظنة االفتراء مقام االفتراء يف حكمه 

من ذلك حكمهم يف إمامة أيب بكر بالرأي والظن وقياسهم العهد على العقد يف اإلمامة ورجوعهم إىل اجتهاد أيب و
بكر يف قتال بين حنيفة حيث امتنعوا من أداء الزكاة واتفاقهم على كتبة املصحف ومجع القرآن بني الدفتني بالرأي 

  على وجوه خمتلفة والظن واتفاقهم على االجتهاد يف مسألة اجلد واإلخوة 

  ومن ذلك ما اشتهر عن آحاد الصحابة من العمل بالظن والرأي من غري نكري عليه 
  فمن ذلك قول أيب بكر أقول يف الكاللة برأيي وحكمه 

  بالرأي يف التسوية يف العطاء 
  ومن ذلك قول عمر أقول يف اجلد برأيي وأقضي فيه برأيي وقضى فيه بآراء خمتلفة 

  اجلنني لوال هذا لقضينا فيه برأينا وقوله يف حديث 
وتشريكه يف املسألة احلمارية ملا قيل له هب أن أبانا كان محارا ألسنا من أم واحدة ومن ذلك ما نقل عن عثمان إنه 

  قال لعمر يف بعض األحكام إن اتبعت رأيك فرأيك أشد وإن تتبع من قبلك فنعم ذلك الرأي 
  صى إىل غري ذلك من الوقائع اليت ال حت

فإن قيل ال نسلم استلزام شرع األحكام للحكم واملقاصد وذلك ألن شرع األحكام من صنع اهللا تعاىل وصنعه إما 
  أن يستلزم احلكمة واملقصود أو ال يستلزم 

 واألول ممتنع لسبعة عشر وجها األول أن القائل قائالن قائل يقول بأن أفعال العبيد خملوقة هللا تعاىل وقائل إهنا خملوقة
  للعبيد 



فمن قال إهنا خملوقة هللا تعاىل فيلزمه من ذلك أن يكون خالقا للكفر واملعاصي وأنواع الشرور مع أنه ال حكمة وال 
  مقصود يف خلق هذه األشياء ومن قال إهنا خملوقة للعبيد فإمنا كانت خملوقة هلم 

  األمور ال يكون أيضا حلكمة  بواسطة خلق اهللا تعاىل القدرة هلم على ذلك فخلقه للقدرة املوجبة هلذه
الثاين أنه لو استلزم فعله للحكمة ما أمات األنبياء وأنظر إبليس وما أوجب ختليد أهل النار يف النار لعدم احلكمة يف 

  ذلك 
الثالث أنه لو كان حلكمة ومقصود فعند حتقق احلكمة ال خيلو إما أن جيب الفعل حبيث ال ميكن عدمه أو ال جيب فإن 

ول فيلزم منه أن يصري الباري تعاىل مضطرا غري خمتار وإن مل جيب الفعل فقد أمكن وجوده تارة وعدمه تارة كان األ
وعند ذلك إما أن يترجح أحد املمكنني على اآلخر ملقصود أو ال ملقصود فإن كان األول فالكالم فيه كالكالم يف 

  األول وهو تسلسل ممتنع 
  وإن كان الثاين فهو املطلوب 

ع أنه لو كان صنع الرب تعاىل يستلزم الغرض واملقصود فذلك املقصود إما أن يكون حادثا أو قدميا فإن كان الراب
  قدميا فيلزم منه قدم الصنع واملصنوع وهو حمال 

وإن كان حادثا فإما أن يتوقف حدوثه على مقصود آخر أو ال يتوقف فاألول يلزم منه التسلسل والثاين هو 
  املطلوب 
ه تعاىل قد كلف باإلميان من علم أنه ال يؤمن كأيب جهل وغريه وذلك مما يستحيل معه اإلميان وإال كان اخلامس أن

  علمه جهال 
  والتكليف مبا ال ميكن وقوعه على وجه يعاقب املكلف على عدم فعله جمرد عن الغرض واحلكمة 

  السادس أن حكم اهللا هو كالمه وخطابه 
  جائز أن يكون قدميا وإال لزم منه موجود قدمي غري الباري تعاىل وصفاته وهو حمال  وكالمه وخطابه قدمي واملقصود ال

  وإن كان حادثا فيلزم منه تعليل القدمي باحلادث وهو ممتنع 
  السابع أن خلق الباري تعاىل للعامل يف وقته املعلوم احملدود من 

أصغر أو أكرب مما ال يوقف منه على غرض جواز خلقه قبله أو بعده وتقديره بشكله املقدر مع جواز أن يكون 
  ومقصود 

الثامن أنه لو كان له يف فعله غرض ومقصود مل خيل إما أن يكون فعله لذلك الغرض أوىل من تركه أو ال يكون أوىل 
فإن كان األول فيلزمه منه أن يكون الرب تعاىل مستكمال بذلك الصنع وناقصا قبله وهو حمال وإن مل يكن فعله 

  الترك امتنع الفعل لعدم األولوية  أوىل من
التاسع أن احلكم واملقاصد خفية ويف ربط األحكام الشرعية هبا ما يوجب احلرج يف حق املكلف باطالعه عليها 

  بالبحث عنها 
  } وما جعل عليكم يف الدين من حرج { واحلرج منفي بقوله تعاىل 

كم وما يكون متأخرا يف الوجود ميتنع أن يكون علة ملا العاشر أن وجود احلكمة مما جيب تأخره عن وجود شرع احل
  هو متقدم عليه 

احلادي عشر أنه لو كان شرع األحكام للحكم لكانت مفيدة هلا قطعا وذلك ألن اهللا تعاىل قادر على حتصيل تلك 



  احلكمة قطعا 
احلكمة به قطعا وأكثر فلو فعل ما فعله قصدا لتحصيل تلك احلكمة لكان الظاهر منه أنه فعله على وجه حتصل 

  األحكام من الزواجر وغريها غري مفيدة ملا ظن أهنا حكم هلا قطعا 
الثاين عشر أنه ال خيلو إما أن يكون الرب تعاىل قادرا على حتصيل تلك احلكمة احلاصلة من شرع احلكم دون شرع 

قص على اهللا حمال وإن كان قادرا احلكم أو ال يكون قادرا عليه ال جائز أن ال يكون قادرا إذ هو صفة نقص والن
  على ذلك فشرع احلكم وتوسطه يف البني ال يكون مفيدا بل هو حمض عناء وتعب 

  الثالث عشر أن خلق الكافر شقيا يف الدنيا خملدا يف العذاب أخرى مما ال حكمة فيه وال مقصود 

على العارف به أو على غري العارف  الرابع عشر أن اهللا تعاىل قد أوجب على املكلف معرفته وذلك إما أن يكون
األول فيه حتصيل احلاصل والثاين يلزم منه احملال حيث أوجب معرفته على من ال يعرفه مع توقف معرفة إجيابه على 

  معرفة ذاته وهو دور وال مصلحة يف شيء من ذلك 
وهو مطلع عليهم وقادر على اخلامس عشر أن اهللا تعاىل قد أقدر العباد على املعاصي وتركهم يرتكبون الفواحش 

  منعهم من ذلك ومل يفعل شيئا من ذلك وذلك مما ال حكمة فيه 
السادس عشر أن احلكمة إمنا تطلب يف حق من متيل نفسه يف صنعه إىل جلب نفع أو دفع ضرر والرب تعاىل منزه 

  عن ذلك 
لذم وكان عابثا والرب يتعاىل عن السابع عشر أن احلكمة إمنا تطلب يف فعل من لو خال فعله عن احلكمة حلقه ا

ال يسأل عما يفعل { ذلك لكونه متصرفا يف ملكه حبسب ما يشاء وخيتار من غري سؤال عما يفعل على ما قال تعاىل 
  وإن مل يكن فعله مستلزما للحكمة فهو املطلوب )  ٢٣األنبياء ( } وهم يسألون 

ن ما ظهر من املناسب علة ولو كان يدل املناسب على سلمنا استلزام شرع احلكم للحكمة ولكن ال يلزم أن يكو
  كونه علة لكانت أجزاء العلة املناسبة علال بل غايته أن تكون جزء علة 

  وال يلزم من وجود جزء العلة يف الفرع وجود احلكم 
مسألة سلمنا غلبة الظن بكون ما ظهر من املناسب علة ولكن ال نسلم وجوب العمل بالظن مطلقا ملا سنبينه يف 

  كون القياس حجة وما ذكرمتوه من الدالئل فسيأيت الكالم عليها أيضا يف مسألة كون القياس حجة 
  واجلواب عما ذكروه من املنع ما سبق تقريره وعن الشبهة األوىل من ثالثة أوجه 

 خمالفة هني األول أن القدرة إمنا تتعلق باحلدوث والوجود ال غري والكفر وأنواع املعاصي والشرور راجعة إىل
  الشارع وليس ذلك من متعلق القدرة يف شيء 

الثاين وإن سلمنا أن مجيع ذلك خملوق هللا تعاىل فنحن ال ندعي مالزمة احلكمة ألفعاله مطلقا حىت يطرد ذلك يف كل 
عي خملوق بل إمنا ندعي ذلك فيما ميكن مراعاة احلكمة فيه وذلك ممكن فيما عدا أنواع الشرور واملعاصي وال ند

  ذلك قطعا بل ظاهرا 
الثالث وإن سلمنا لزوم احلكمة ألفعاله مطلقا ولكن ال نسلم امتناع ذلك فيما ذكروه من الصور قطعا جلواز أن 

  يكون الزمها حكم ال يعلمها سوى الرب تعاىل 
  وهبذين اجلوابني األخريين يكون جواب الشبهة الثانية 

حلكمة غري واجب بل هو تبع لتعلق القدرة واإلرادة به ومع ذلك وعن الثالثة أن وجود الفعل وإن قدر حتقق ا



  فالباري ال يكون مضطرا بل خمتارا 
وعن الرابعة أن املقصود حادث ولكن ال يفتقر إىل مقصود آخر فإنا إمنا ندعي ذلك فيما هو ممكن وافتقار املقصود 

تقرا إىل مقصود فذلك املقصود هو نفسه ال إىل مقصود آخر غري ممكن إلفضائه إىل التسلسل املمتنع وإن كان مف
  غريه فال تسلسل 

وعن اخلامسة أنا ال ندعي لزوم املقصود يف كل فعل ليلزمنا ما قيل وإن كان ذلك الزما فال ميتنع أن يكون ذلك 
  حلكمة استأثر الرب تعاىل بالعلم هبا كما بيناه يف التكليف مبا ال يطاق 

س الكالم القدمي كما سبق تقريره بل الكالم بصفة التعلق فكان حادثا وإن وعن السادسة أن احلكم ليس هو نف
  كان احلكم قدميا 

واملقصود حادثا فإمنا ميتنع تعليله به أن لو كان موجبا للحكم وليس كذلك بل إما مبعىن األمارة والعالمة عند من 
  يقول بذلك واحلادث ال ميتنع أن يكون أمارة على 

لباعث فال ميتنع أيضا أن يكون متأخرا ويكون حكم اهللا القدمي مبا حكم به ألجل ما سيوجد من القدمي وإما مبعىن ا
  املقصود احلادث 

  وعن السابعة مبنع انتفاء احلكمة فيما قيل وإن مل تكن معلومة لنا 
  وعن الثامنة أن فعله لذلك الغرض أوىل من تركه لكن بالنظر إىل املخلوق دون اخلالق 

أنه ال حرج يف ربط األحكام باحلكم إذا كانت منضبطة بأنفسها أو بأوصاف ظاهرة ضابطة هلا لعدم وعن التاسعة 
العسر يف معرفتها وإن كان يف ذلك نوع عسر وحرج يكد العقل يف االجتهاد فيها فال نسلم خلو ذلك عن املقصود 

  وهو زيادة الثواب على ما قال عليه السالم ثوابك على قدر نصبك 
شرة أن احلكمة وإن كانت متأخرة يف الوجود عن شرع احلكم فإمنا ميتنع أن تكون علة مبعىن املؤثر ال مبعىن وعن العا
  الباعث 

  وعن احلادية عشرة أنه ال ميتنع أن تكون احلكمة املقصودة من شرع احلكم إمنا هو حصول احلكمة ظاهرا ال قطعا 
تزلة أن يقال بأن الرب تعاىل غري قادر على حتصيل ذلك الغرض وعن الثانية عشرة أنه ال ميتنع على بعض آراء املع

اخلاص من شرع ذلك احلكم دون شرعه وال يلزم منه العجز ضرورة كونه غري ممكن وإن قدر أنه قادر على ذلك 
وهو احلق فال يلزم أن يكون شرع احلكم غري مفيد مع حصول الفائدة به وإن قدر إمكان حصول الفائدة بطريق 

  آخر 
  عن الثالثة عشرة أن احلكمة فيما ذكروه إما أن تكون ممتنعة أو جائزة و

  فإن كان األول فال يلزم امتناعها فيما هي ممكنة فيه وإن كان الثاين فال مانع من وجودها وإن مل نطلع حنن عليها 
  وهو اجلواب عن الرابعة عشرة 

على معرفة املكلف للوجوب وليس كذلك على ما  كيف وأنه إمنا يلزم الدور املمتنع أن لو قيل بتوقف الوجوب
  سبق تقريره يف شكر املنعم 

  وعن اخلامسة عشرة ما هو جواب الشبهتني قبلها 
وعن السادسة عشرة مبنع ما ذكروه يف رعاية احلكمة بل احلكمة إمنا تطلب يف فعل من لو وجدت احلكمة يف فعله 

  ملا كان ممتنعا بل واقعا يف الغالب 



عة عشرة أن ما ذكروه إمنا يلزم يف حق من جتب مراعاة احلكمة يف فعله والباري تعاىل ليس كذلك على وعن الساب
  ما حققناه يف كتبنا الكالمية 

قوهلم ال يلزم أن يكون ما ظهر من املناسب علة قلنا ال يلزم أن يكون علة قطعا وإمنا يلزم أن يكون علة ظاهرا 
  رة على ما سبق تقريره وال ظاهر سواه ضرورة أنه ال بد للحكم من علة ظاه

وأما أجزاء العلة وإن كانت مناسبة فإمنا ميتنع التعليل بكل واحد منها ملا سبق من امتناع تعليل احلكم الواحد يف 
  حمل واحد بعلل خبالف ما إذا احتد الوصف أو تعدد وكانت العلة جمموع األوصاف 

نونا قلنا دليله ما ذكرناه وما سيأيت يف مسألة إثبات القياس على قوهلم ال نسلم وجوب العمل بذلك وإن كان مظ
  منكريه 

  وما يذكرونه على ذلك فسيأيت جوابه مث أيضا 

املسلك السادس إثبات العلة بالشبه ويشتمل على ثالثة فصول الفصل األول يف حقيقة الشبه واختالف الناس فيه 
ن أطلق على كل قياس أحلق الفرع فيه باألصل جلامع يشبهه فيه غري وما هو املختار فيه نقول اعلم أن اسم الشبه وإ

أن آراء األصوليني خمتلفة فيه فمنهم من فسره مبا تردد فيه الفرع بني أصلني ووجد فيه املناط املوجود يف كل واحد 
فإحلاقه مبا هو من األصلني إال أنه يشبه أحدمها يف أوصاف هي أكثر من األوصاف اليت هبا مشاهبته لألصل اآلخر 

  أكثر مشاهبة هو الشبه 
وذلك كالعبد املقتول خطأ إذا زادت قيمته على دية احلر فإنه قد اجتمع فيه مناطان متعارضان أحدمها النفسية وهو 

مشابه للحر فيها ومقتضى ذلك أن ال يزاد فيه على الدية والثاين املالية وهو مشابه للفرس فيها ومقتضى ذلك 
  الزيادة 
ن مشاهبته للحر يف كونه آدميا مثابا معاقبا ومشاهبته للفرس يف كونه مملوكا مقوما يف األسواق فكان إحلاقه باحلر إال أ

  أوىل لكثرة مشاهبته له وليس هذا من الشبه يف شيء 
فإن كل واحد من املناطني مناسب وما ذكر من كثرة املشاهبة إن كانت مؤثرة فليست إال من باب الترجيح ألحد 

  ناطني على اآلخر وذلك ال خيرجه عن املناسب وإن كان يفتقر إىل نوع ترجيح امل

ومنهم من فسره مبا عرف املناط فيه قطعا غري أنه يفتقر يف آحاد الصور إىل حتقيقه وذلك كما يف طلب املثل يف 
وليس هذا )  ٩٥ائدة امل( } فجزاء مثل ما قتل من النعم { جزاء الصيد بعد أن عرف أن املثل واجب بقوله تعاىل 

أيضا من الشبه إذ الكالم إمنا هو مفروض يف العلة الشبهية والنظر ها هنا إمنا هو يف حتقيق احلكم الواجب وهو 
  األشبه ال يف حتقيق املناط وهو معلوم بداللة النص 

لك حمموال على ودليل أن الواجب هو األشبه أنه أوجب املثل ونعلم أن الصيد ال مياثله شيء من النعم فكان ذ
  األشبه كيف وهو جمزوم مقطوع به والشبه خمتلف فيه وكيف يكون املتفق عليه هو نفس املختلف فيه 

ومنهم من فسره مبا اجتمع فيه مناطان خمتلفان ال على سبيل الكمال إال أن أحدمها أغلب من اآلخر فاحلكم 
هادة واليمني وليسا مبتمحضني ألن املالعن مدع باألغلب حكم باألشبه وذلك كاللعان فإنه قد وجد فيه لفظ الش

واملدعي ال تقبل شهادته لنفسه وال ميينه وهذا وإن كان أقرب من املذاهب املتقدمة إال أنه مهما غلبت إحدى 
  الشائبتني فقد ظهرت املصلحة املالزمة هلا يف نظرنا فيجب احلكم هبا ولكنه غري خارج عن التعليل باملناسب 

ضي أبو بكر إىل تفسريه بقياس الداللة وهو اجلمع بني األصل والفرع مبا ال يناسب احلكم ولكن وقد ذهب القا



  يستلزم ما يناسب احلكم وسيأيت حتقيقه يف موضعه بعد 
ومنهم من فسره مبا يوهم املناسبة من غري اطالع عليها وذلك أن الوصف املعلل به ال خيلو إما أن تظهر فيه املناسبة 

فيه املناسبة بوقوف من هو أهل معرفة املناسبة عليها وذلك بأن يكون ترتيب احلكم على وفقه مما يفضي أو ال تظهر 
  إىل حتصيل مقصود من املقاصد املبينة من قبل فهو املناسب 

ه وإن مل تظهر فيه املناسبة بعد البحث التام ممن هو أهله فإما أن يكون مع ذلك مما مل يؤلف من الشارع االلتفات إلي
  يف شيء من األحكام أو هو مما ألف من الشارع االلتفات إليه يف بعض األحكام 

  فإن كان من األول فهو الطردي الذي ال التفات إليه 
ومثاله ما لو قال الشافعي مثال يف إزالة النجاسة مبائع ال تبىن القنطرة على جنسه فال جتوز إزالة النجاسة به كالدهن 

ن املسائل بالطول والقصر والسواد والبياض وحنومها وإن كان الثاين فهو الشبهي وذلك وكما لو علل يف مسألة م
ألنه بالنظر إىل عدم الوقوف على املناسبة فيه بعد البحث جيزم اجملتهد بانتفاء مناسبته وبالنظر إىل اعتباره يف بعض 

للمناسب يف أنه غري جمزوم به يف ظهور األحكام يوجب إيقاف اجملتهد عن اجلزم بانتفاء املناسبة فيه فهو مشابه 
  املناسبة فيه ومشابه للطردي يف أنه غري جمزوم بظهور املناسبة فيه 

  فهو دون املناسب وفوق الطردي 
ولعل املستند يف تسميته شبهيا إمنا هو هذا املعىن ومثاله قول الشافعي يف مسألة إزالة النجاسة طهارة تراد ألجل 

املاء كطهارة احلدث فإن اجلامع هو الطهارة ومناسبتها لتعيني املاء فيها بعد البحث التام غري الصالة فال جتوز بغري 
  ظاهرة 

وبالنظر إىل كون الشارع اعتربها يف بعض األحكام كمس املصحف والصالة والطواف يوهم اشتماهلا على املناسبة 
  كما تقرر 

ر راجعا إىل االصطالحات اللفظية غري أن أقرهبا إىل واعلم أن إطالق اسم الشبه وإن كان حاصله يف هذه الصو
  قواعد األصول االصطالح األخري وهو الذي ذهب إليه أكثر احملققني ويليه يف القرب مذهب القاضي أيب بكر 

الفصل الثاين يف أن الشبه مع قران احلكم به دليل على كون الوصف علة وبيانه أنا إذا رأينا حكما ثابتا عقيب 
حد الوصفني شبهي بالتفسري األخري واآلخر طردي فال خيلو إما أن يكون احلكم ثابتا ملصلحة أو ال وصفني وأ

ملصلحة ال جائز أن يقال بالثاين إذ احلكم الشرعي ال خيلو عن مصلحة وإن مل يكن ذلك بطريق الوجوب كما تقرر 
ا أن تكون يف ضمن الوصف الشبهي أو قبل فلم يبق غري األول وهو أنه ثابت ملصلحة وتلك املصلحة ال ختلو إم

الطردي لعدم ما سوامها وال خيفى أن اشتمال الوصف الشبهي على املصلحة أغلب على الظن من اشتمال الطردي 
  عليها ألن الطردي جمزوم بنفي مناسبته والشبهي متردد فيه على ما تقرر 

  على ما تقدم تقريره وإذا كان ذلك هو الغالب على الظن فالظن معمول به يف الشرعيات 

الفصل الثالث زعم بعض أصحابنا أن الشبهي إذا اعترب جنسه يف جنس احلكم دون اعتبار عينه يف عينه ال يكون 
حجة خبالف الوصف املناسب مصريا منه إىل أن الشبهي إذا ظهر تأثري عينه يف عني احلكم فالظن املستفاد منه يف 

رتبة إىل رتبة اعتبار اجلنس يف اجلنس فقد اضمحل الظن بالكلية ألنه ليس أدىن درجات الظن فإذا احنط عن هذه ال
حتت أدىن درجات الظن درجة سوى ما ليس بظن وما ليس مبظنون ال يكون حجة وهذا خبالف املناسب فإن الظن 



نس وإن فات معه املستفاد منه باعتبار العني يف العني قوي جدا فنزوله عن هذه الرتبة إىل رتبة اعتبار اجلنس يف اجل
  ذلك الظن الغالب فقد بقي له أصل الظن فكان حجة 

وأيضا فإن الوصف الشبهي إمنا صار شبهيا باعتبار الشارع له يف جنس احلكم املعلل وذلك يف إفادة الظن دون 
الف املناسب املرسل واملناسب املرسل ليس حبجة ملا سيأيت تقريره فما هو دونه أوىل أن ال يكون حجة وهذا خب

  املناسب املتأيد بشهادة اجلنس يف اجلنس فإنه فوق املناسب املرسل 
  فال يلزم من كون املرسل ليس حبجة أن يكون ذلك ليس حبجة 

ولقائل أن يقول أما األول فهو مبين على أن الشبهي املتأيد بشهادة العني يف العني يف أدىن درجات الظنون وهو غري 
  مسلم بل للخصم أن 

يف أدىن درجات الظنون إمنا هو الشبهي املتأيد بشهادة اجلنس يف اجلنس والنزول عن تلك الدرجة إىل  يقول ما هو
  ما دوهنا ال يوجب امنحاق الظن بالكلية كما قيل 

وأما الثاين فهو وإن سلم أن الشبهي إمنا صار شبهيا بالتفات الشارع إليه يف بعض األحكام وأنه أدىن من املناسب 
  ث إن مناسبة املرسل ظاهرة ومناسبة الشبهي غري ظاهرة بل موهومة متردد فيها املرسل من حي

غري أن الشبهي بعد أن ثبت كونه شبيها بالتفات الشارع إليه يف بعض األحكام إذا رأينا الشارع قد اعترب جنسه يف 
االحتجاج مبا ليس معتربا جنس احلكم املعلل فقد صار معتربا وال كذلك املرسل فإنه غري معترب وال يلزم من عدم 

  عدم االحتجاج باملعترب 
  املسلك السابع إثبات العلة بالطرد والعكس 

  وقد اختلف فيه فذهب مجاعة من األصوليني إىل أنه يدل على كون الوصف علة 
ضي لكن اختلف هؤالء فمنهم من قال إنه يدل على العلية قطعا كبعض املعتزلة ومنهم من قال يدل عليها ظنا كالقا

  أيب بكر وبعض األصوليني وهو مذهب أكثر أبناء زماننا 
والذي عليه احملققون من أصحابنا وغريهم أنه ال يفيد العلية ال قطعا وال ظنا وهو املختار وصورته ما إذا قيل يف 

دا فكان حراما كاخلمر وأثبت كون املسكر علة للتحرمي بدورانه مع التحرمي وجو) مسكر ( مسألة النبيذ مثال 
  وعدما يف اخلمر فإنه إذا صار مسكرا حرم وإن زال اإلسكار عنه بأن صار خال فإنه ال حيرم 

وقد احتج القائلون إنه ليس حبجة بأمرين األول ما ذكره الغزايل وهو أن قال حاصل االطراد يرجع إىل سالمة العلة 
لى تقدير السالمة عن كل مفسد عن النقض وسالمة العلة عن مفسد واحد ال يوجب سالمتها عن كل مفسد وع

  فصحة الشيء ال تكون بسالمته عن املفسدات بل لوجود املصحح والعكس ليس شرطا يف العلل فال يؤثر 
وهذه احلجة ضعيفة فإنه وإن سلم أن كل واحد من األمرين على انفراده ال داللة له على العلية فال يلزم منه عدم 

اء العلة فإن كل واحد منها ال يستقل بإثبات احلكم ومل يلزم من ذلك عدم التأثري بتقدير اإلجتماع ودليله إجز
  استقالل اجملموع 

احلجة الثانية لبعض أصحابنا قال إن الصور اليت دار احلكم فيها مع الوصف وجودا وعدما ال بد أن تكون متمايزة 
  بصفات خاصة هبا وإال كانت متحدة ال متعددة 

وصف اخلاص بكل صورة من صور الطرد والعكس يف العلة يف تلك الصورة وجيعل وعند ذلك فللخصم أن يأخذ ال
العلة يف كل صورة جمموع الوصفني ومها الوصف املشترك والوصف اخلاص هبا وهي من النمط األول إذ لقائل أن 



الف التعليل يقول الترجيح للتعليل بالوصف املشترك لكونه مطردا يف مجيع جماري احلكم فيكون أغلب على الظن خب
  باملركب من الوصف اخلاص واملشترك 

فإن قيل بل التعليل باملركب أوىل ملا فيه من تعدد مدارك احلكم فإنه أوىل من احتاده لكونه أقرب إىل حتصيل مقصود 
الشارع من احلكم فهو مقابل بأن التعليل بالوصف املشترك يكون منعكسا خبالف التعليل باملركب من الوصفني يف 

صورة وال خيفى أن التعليل باملطرد املنعكس أوىل من التعليل باملطرد الذي ال ينعكس لالتفاق عليه وألن التعليل كل 
  بالوصف املشترك يكون متعديا خبالف التعليل باملركب من الوصفني يف كل صورة فإنه يكون قاصرا والتعليل 

  باملتعدية أوىل لالتفاق عليها واالختالف يف القاصرة 
ق يف ذلك أن يقال جمرد الدوران ال يدل على التعليل بالوصف لوجهني األول أنه جيوز أن يكون الوصف وصفا واحل

مالزما للعلة وليس هو العلة وذلك كالرائحة الفائحة املالزمة للشدة املطربة وال سبيل إىل دفع ذلك إال بالتعرض 
  ه النتفاء وصف غريه بداللة البحث والسرب أو بأن األصل عدم

  ويلزم من ذلك االنتقال من طريقة الدوران إىل طريقة السرب والتقسيم وهو كاف يف االستدالل على العلية 
الثاين أن الدوران قد وجد فيما ال داللة له على العلية كدوران أحد املتالزمني املتعاكسني كاملتضايفني وليس أحدمها 

كم مع الوصف فقد وجد يف جانب الوصف مع احلكم علة لآلخر وكذلك فإن الدوران كما وجد يف جانب احل
  وليس احلكم علة للوصف 

فإن قيل حنن ال ندعي أن مطلق الدوران دليل على علية الوصف ليلزم ما قيل بل بقيود ثالثة وهي أن يكون 
حدوث ذلك األثر مرتبا على وجود ذلك الوصف ترتبا عقليا حبيث يصدق قول القائل وجد هذا الشيء فحدث 

  ك األثر ذل
  وأن ال يقطع خبروج هذا الوصف عن أن يكون علة وموجبا حلدوث ذلك األثر 

  وأن ال يقطع بوجود علة أخرى هلذا احلكم سوى هذا الوصف 
  ومهما وجد الدوران على هذه القيود كان دليال على العلية 

منه مرارا مرة بعد مرة وجودا  وذلك كما إذا دعي اإلنسان باسم فغضب منه وإذا مل يدع به مل يغضب ورأينا ذلك
وعدما فإنه يغلب على الظن أن ذلك االسم هو سبب الغضب حىت إن الصبيان يعلمون ذلك منه ويتبعونه يف 

الدروب داعني له بذلك االسم املغضب له والدوران هبذه القيود متحقق يف السكر مع التحرمي فكان دليال على 
ة الفائحة حيث قطعنا أهنا ليست علة وكذلك احلكم يف كل واحد من كونه علة وخرج عليه ما ذكر من الرائح
  املتضايفني بالنسبة إىل اآلخر وألنه ميتنع 

  ترتيب كل واحد على اآلخر يف الوجود بالتفسري املذكور وكذلك الكالم يف نسبة احلكم إىل الوصف 
  وخرج عليه أيضا ما إذا ظهر مث علة مغايرة للمدار 

لة قيود صحة داللة الدوران أن يكون حدوث ذلك األمر مرتبا على وجود ذلك الوصف قلنا إذا كان من مج
بالتفسري املذكور فإما أن يراد به أن وجود احلكم يتعقب وجود الوصف أو أنه أمارة عليه أو باعث عليه أو معىن 

في أن شرعيته تكون سابقة يف آخر األول ممتنع إذ الكالم إمنا هو يف شرعية احلكم وال خيفي أن شرعية احلكم وال خي
الوجود على وجود سببها والثاين أيضا ممتنع إذ الكالم إمنا هو يف شرعية احلكم وال خيفي أن شرعيته تكون سابقة يف 

الوجود على وجود سببها والثاين أيضا ممتنع إذ الكالم إمنا هو يف العلة املستنبطة من حكم األصل وهي فال تكون 



على ما سبق تقريره وعند ذلك فإما أن يظهر فيه معىن يقتضي كونه باعثا على احلكم من مناسبة أو إال مبعىن الباعث 
شبه أو ال يظهر ذلك فإن كان األول فال يكون باعثا وإن الثاين فاملناسبة مع قرآن احلكم هبا كاف يف التعليل وال 

  عليه وقد ترد عليه أسئلة حاجة إىل الدوران وإن كان مبعىن آخر فال بد من تصويره والداللة 
  قلنا ما ذكروه من دوران غضب االنسان مع دعائه ببعض األمساء بالقيود املذكورة 

ال نسلم غلبة الظن بكون ذلك االسم علة بل به أو مبالزمه وإمنا يظهر كونه علة مع ظهور انتفاء املالزم والطريق يف 
عليه بعد البحث والسرب والتقسيم ويلزم منه االنتقال من  ذلك إمنا هو التمسك بالعدم األصلي أو بعدم االطالع

  طريقة الدوران إىل طريقة السرب والتقسيم وهي كافية يف التعليل 
وقد ترد عليه أسئلة أخرى مشهورة اجلواب آثرنا اإلعراض عن ذكرها اكتفاء يف إبطال الدوران مبا ذكرناه فإنه يف 

  غاية القوة والدقة 
والعكس ال يصلح دليال على العلية فاالطراد بانفراده أوىل أن ال يكون دليال نظرا إىل أن وإذا عرف أن الطرد 

  االطراد عبارة عن السالمة عن النقض املفسد والسالمة عن مفسد واحد غري موجبة للتصحيح 

فالنظر واالجتهاد خامتة يف أنواع النظر واالجتهاد يف مناط احلكم وهو العلة وملا كانت العلة متعلق احلكم ومناطه 
فيه إما يف حتقيق املناط أو تنقيحه أو خترجيه أما حتقيق املناط فهو النظر يف معرفة وجود العلة يف آحاد الصور بعد 

معرفتها يف نفسها وسواء كانت معروفة بنص أو إمجاع أو استنباط أما إذا كانت معروفة بالنص فكما يف جهة القبلة 
( } وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره { وهي معروفة بإمياء النص وهو قوله تعاىل فإهنا مناط وجوب استقباهلا 

  )  ١٤٤البقرة 
  وكون هذه اجلهة هي جهة القبلة يف حالة االشتباه فمظنون باالجتهاد والنظر يف األمارات 

اع وأما كون هذا وأما إذا كانت معلومة باإلمجاع فكالعدالة فإهنا مناط وجوب قبول الشهادة وهي معلومة باإلمج
  الشخص عدال فمظنون باالجتهاد 

  وأما إذا كانت مظنونة باالستنباط فكالشدة املطربة فإهنا مناط حترمي 

الشرب يف اخلمر فالنظر يف معرفتها يف النبيذ هو حتقيق املناط وال نعرف خالفا يف صحة االحتجاج بتحقيق املناط إذا 
  إمنا اخلالف فيه فيما إذا كان مدرك معرفتها االستنباط كانت العلة فيه معلومة بنص أو إمجاع و

وأما تنقيح املناط فهو النظر واالجتهاد يف تعيني ما دل النص على كونه علة من غري تعيني حبذف ما ال مدخل له يف 
 قصة االعتبار مما اقترن به من األوصاف كل واحد بطريقة كما علم فيما تقدم مما ذكرناه من التعليل بالوقاع يف

األعرايب فإنه وإن كان مومى إليه بالنص غري أنه يفتقر يف معرفته عينا إىل حذف كل ما اقترن به من األوصاف عن 
درجة االعتبار بالرأي واالجتهاد وذلك بأن يبني أن كونه أعرابيا وكونه شخصا معينا وأن كون ذلك الزمان وذلك 

زوجة وامرأة معينة ال مدخل له يف التأثري مبا يساعد من األدلة يف الشهر خبصوصه وذلك اليوم بعينه وكون املوطوءة 
  ذلك حىت يتعدى إىل كل من وطىء يف هنار رمضان عامدا وهو مكلف صائم 

  وهذا النوع وإن أقر به أكثر منكري القياس فهو دون األول 
  إلمجاع عليه دون عليته وأما ختريج املناط فهو النظر واالجتهاد يف إثبات علة احلكم الذي دل النص أو ا

وذلك كاالجتهاد يف إثبات كون الشدة املطربة علة لتحرمي شرب اخلمر وكون القتل العمد العدوان علة لوجوب 



القصاص يف احملدد وكون الطعم علة ربا الفضل يف الرب وحنوه حىت يقاس عليه كل ما ساواه يف علته وهذا يف الرتبة 
  ه أهل الظاهر والشيعة وطائفة من املعتزلة البغداديني دون النوعني األولني ولذلك أنكر

  الباب الثالث يف أقسام القياس وأنواعه

وهي مخس قسم القسمة األوىل القياس ينقسم إىل ما املعىن اجلامع فيه باقتضاء احلكم يف الفرع أوىل منه يف األصل 
نسبة إىل حترمي التأفيف هلما وما يف معناه وسواء وإىل ما هو مساو وإىل ما هو أدىن فاألول كتحرمي ضرب الوالدين بال

  كان قطعيا أو ظنيا كما سبق تقريره يف مسائل املفهوم 
وإن كان الثاين فكما يف إحلاق األمة بالعبد يف تقومي نصيب الشريك على املعتق وكما يف إحلاق جناسة املاء بصب 

  البول فيه من كوز بنجاسته بالبول فيه وحنوه 
  الث فكما يف إحلاق النبيذ باخلمر يف حترمي الشرب وإجياب وإن كان الث

  احلد وحنوه 
  غري أن هذا النوع الثالث متفق على كونه قياسا وخمتلف يف النوعني األولني كما سبق 

القسمة الثانية القياس ينقسم إىل جلي وخفي فاجللي ما كانت العلة فيه منصوصة أو غري منصوصة غري أن الفارق 
  والفرع مقطوع بنفي تأثريه  بني األصل

  فاألول كإحلاق حترمي ضرب الوالدين بتحرمي التأفيف هلما بعلة كف األذى عنهما 
والثاين كإحلاق األمة بالعبد يف تقومي النصيب حيث عرفنا أنه ال فارق بينهما سوى الذكورة يف األصل واألنوثة يف 

  لعتق خاصة الفرع وعلمنا عدم التفات الشارع إىل ذلك يف أحكام ا
  وأما اخلفي فما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم األصل كقياس القتل باملثقل على احملدد وحنوه 

  القسمة الثالثة القياس ينقسم إىل مؤثر ومالئم 
  أما املؤثر فإنه يطلق باعتبارين األول ما كانت العلة اجلامعة فيه منصوصة بالصريح أو اإلمياء أو جممعا عليها 

   ما أثر عني الوصف اجلامع يف عني احلكم أو عينه يف جنس احلكم أو جنسه يف عني احلكم والثاين
  وأما املالئم فما أثر جنسه يف جنس احلكم كما سبق حتقيقه 

  ومن 

  الناس من جعل املؤثر من هذه األقسام ما أثر عينه يف عني احلكم ال غري واملالئم ما بعده من األقسام 
ياس ينقسم إىل قياس علة وداللة والقياس يف معىن األصل وذلك ألنه ال خيلو إما أن يكون القسمة الرابعة الق

الوصف اجلامع بني األصل والفرع قد صرح به أو مل يصرح به فإن صرح به فال خيلو إما أن يكون هو العلة الباعثة 
  على احلكم يف األصل أو ال يكون هو العلة بل هو دليل عليها 

  فيسمى قياس العلة وذلك كاجلمع بني النبيذ واخلمر يف حترمي الشرب بواسطة الشدة املطربة وحنوه فإن كان األول 
  وإمنا مسي قياس العلة للتصريح فيه بالعلة 

وإن كان الثاين فيسمى قياس الداللة وذلك كاجلمع بني النبيذ واخلمر بالرائحة الفائحة املالزمة للشدة املطربة أو 
لفرع بأحد موجيب العلة يف األصل استدالال به على املوجب اآلخر كما يف اجلمع بني قطع اجلمع بني األصل وا

اجلماعة ليد الواحد وقتل اجلماعة للواحد يف وجوب القصاص بواسطة االشتراك يف وجوب الدية عليهم بتقدير 



  إجياهبا 
بد يف تقومي نصيب الشريك على املعتق وأما إن كان الوصف اجلامع مل يصرح به يف القياس كما يف إحلاق األمة بالع

  بواسطة نفي الفارق بينهما فيسمى القياس يف معىن األصل 
القسمة اخلامسة القياس ال خيلو إما أن يكون طريق إثبات العلة املستنبطة فيه املناسبة أو الشبه أو السرب والتقسيم أو 

  الطرد والعكس كما سبق حتقيقه 

  حالة فإن كان األول فيسمى قياس اإل
  وإن كان الثاين فيسمى قياس الشبه 

  وإن كان الثالث فيسمى قياس السرب 
  وإن كان الرابع فيسمى قياس االطراد 

  الباب الرابع يف مواقع اخلالف يف القياس

  وإثباته على منكريه وفيه ست مسائل 

  املسألة األوىل جيوز التعبد بالقياس يف الشرعيات عقال

ة والتابعني والشافعي وأبو حنيفة ومالك وأمحد بن حنبل وأكثر الفقهاء واملتكلمني وبه قال السلف من الصحاب
وقالت الشيعة والنظام ومجاعة من معتزلة بغداد كيحىي اإلسكايف وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب بإحالة ورود 

  التعبد به عقال وإن اختلفوا يف مأخذ اإلحالة العقلية كما سنبينه 
  اب الشافعي وأبو احلسني البصري بأن العقل موجب لورود التعبد بالقياس وقال القفال من أصح

واملختار إمنا هو اجلواز ويدل على ذلك اإلمجال والتفصيل أما اإلمجال فهو أنه ال خالف بني العقالء أنه حيسن من 
  الشارع أن ينص ويقول ال يقضي القاضي وهو غضبان ألن الغضب مم يوجب اضطراب رأيه 

قيسوا على الغضب ما كان يف معناه كاجلوع والعطش واإلعياء املفرط وأن يقول حرمت عليكم شرب وفهمه ف
اخلمر ومهما غلب على ظنونكم أن علة التحرمي الشدة املطربة الصادة عن ذكر اهللا املفضية إىل وقوع الفنت 

يذ وغريه ولو كان ذلك ممتنعا عقال ملا والعدواة والبغضاء لتغطيتها على العقل فقيسوا عليها كل ما يف معناه من النب
  حسن ورود الشرع بذلك 

وأما من جهة التفصيل فمن وجهني األول هو أن العاقل إذا صح نظره واستدالله أدرك باألمارات احلاضرة 
 املدلوالت الغائبة وذلك كمن رأى جدارا مائال منشقا فإنه حيكم هببوطه أو رأى غيما رطبا وهواء باردا حكم بنزول
املطر أو رأى إنسانا خارجا من بيت فيه قتيل وبيده سكني خمضبة بالدم حكم بكونه قاتال فإذا رأى الشارع قد أثبت 

حكما يف صورة من الصور ورأى مث معىن يصلح أن يكون داعيا إىل إثبات ذلك احلكم ومل يظهر له ما يبطله بعد 
م ثبت له وإذا وجد ذلك الوصف يف صورة أخرى غري البحث التام والسرب الكامل فإنه يغلب على ظنه أن احلك

الصورة املنصوص عليها ومل يظهر له أيضا ما يعارضه فإنه يغلب على ظنه ثبوت احلكم به يف حقنا وقد علمنا أن 
خمالفة حكم اهللا تعاىل سبب للعقاب فالعقل يرجح فعل ما ظن فيه املصلحة ودفع املضرة على تركه وال معىن للجواز 



  سوى ذلك  العقلي
الثاين أن التعبد بالقياس فيه مصلحة ال حتصل دونه وهي ثواب اجملتهد على اجتهاده وإعمال فكره وحبثه يف 

استخراج علة احلكم املنصوص عليه لتعديته إىل حمل آخر على ما قال عليه السالم ثوابك على قدر نصبك وما كان 
  جيوزه  طريقا إىل حتصيل مصلحة املكلف فالعقل ال حييله بل

  فإن قيل ما ذكرمتوه من جواز التعبد بالقياس بناء على ظن حصول 

املصلحة ودفع املضرة إمنا حيسن إذا مل يكن الوصول إىل ذلك بطريق يقيين وأما إذا أمكن فال وذلك ألنه مهما أمكن 
فما مل تثبتوا أنه مل يوجد  الوصول إىل املطلوب بطريق يؤمن فيه اخلطأ فالعقل مينع من سلوك طريق ال يؤمن فيه اخلطأ

  دليل شرعي قاطع يدل على ذلك من كتاب أو سنة أو إمجاع أمة فاتباع الظن يكون ممتنعا عقال 
سلمنا أنه مل يوجد دليل قطعي على ذلك لكن إمنا يسوغ العقل التمسك بالظن إذا مل يوجد دليل ظين راجع على 

  ا اخلطأ فيه أقرب مما ترك وهو ممتنع عقال ظن القياس مفض إىل حكم القياس وإال كان العمل مب
  سلمنا داللة ما ذكرمتوه على جتويز العقل لذلك غري أنه منقوض ومعارض 

أما النقض فبصور منها أن قول الشاهد الواحد بل العبيد والنساء املتمحضات يف احلقوق املالية والدماء والفروج 
 جيوز له العمل به ومنها أن مدعى النبوة إذا غلب على بل الفساق مغلب على ظن القاضي الصدق ومع ذلك ال

الظن صدقه من غري داللة املعجزة عليه ال جيوز اتباعه والعمل بقوله ومنها أن املصاحل املرسلة وإن غلبت على الظن 
احدة منها ال جيوز العمل هبا ومنها أنه لو اشتبهت رضيعة بعشر أجنبيات أو ميتة بعشر مذكيات مل جيز مد اليد إىل و

  وإن وجدت عالمات مغلبة على الظن 
وأما املعارضة فمن مخسة وعشرين وجها األول قال النظام إن العقل يقتضي التسوية بني املتماثالت يف أحكامها 

  واالختالف بني املختلفات يف أحكامها والشارع قد رأيناه فرق بني 

قل وذلك يدل على أن القياس الشرعي غري وارد على املتماثالت ومجع بني املختلفات وهو على خالف قضية الع
  مذاق العقل فال يكون العقل جموزا له 

أما تفرقته بني املتماثالت فإنه فرض الغسل من املين وأبطل الصوم بإنزاله عمدا دون البول واملذي وأوجب غسل 
املسافر الشطر دون الثنائية الثوب من بول الصبية والرش عليه من بول الغالم ونقص من عدد الرباعية يف حق 

وأوجب الصوم على احلائض دون الصالة مع أن الصالة أوىل باحملافظة عليها وحرم النظر إىل العجوز القبيحة املنظر 
وأباحه يف حق األمة احلسناء وقطع سارق القليل دون غاصب الكثري وأوجب اجللد بالقذف بالزىن دون القذف 

دون الزىن وجلد قاذف احلر الفاسق دون العبد العفيف وفرق يف العدة بني املوت بالكفر وقبل يف القتل شاهدين 
والطالق مع استواء حال الرحم فيهما وجعل استرباء الرحم حبيضة واحدة يف حق األمة واحلرة املطلقة بثالث 

يع هذه حيضات وأوجب تطهري غري املوضع الذي خرجت منه الريح مع أن القياس كان مقتضيا للتسوية يف مج
  الصور بل رمبا كان بعض الصور اليت مل يثبت فيها احلكم أوىل به مما ثبت فيها 

وأما تسويته بني املختلفات فإنه سوى بني قتل الصيد عمدا وخطأ يف إجياب الضمان وسوى يف إجياب القتل بني 
االختالف وذلك مما يبطل  الردة والزىن وسوى يف إجياب الكفارة بني قتل النفس والوطء يف رمضان والظهار مع

  االعتبار باألمثال ويوجب امتناع العمل بالقياس 
الثاين قالت الشيعة إن القول بالتعبد بالقياس يفضي إىل االختالف وذلك عند ما إذا ظهر لكل واحد من اجملتهدين 



اهللا لوجدوا فيه  ولو كان من عند غري{ قياس مقتضاه نقيض حكم اآلخر واالختالف ليس من الدين لقوله تعاىل 
  } اختالفا كثريا 

} وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم { وقوله )  ١٣الشورى ( } وأن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه { وقوله تعاىل 
وال تكونوا كالذين { وقوله تعاىل )  ١٥٩األنعام ( } إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا { وقوله )  ٤٦األنفال ( 

ذكر ذلك يف معرض الذم وال ذم على ما يكون من الدين وقد ذم )  ١٠٥آل عمران ( } لفوا تفرقوا واخت
الصحابة االختالف حىت قال عمر ال ختتلفوا فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد اختالفا وأنه ملا مسع ابن مسعود 

وقال رجالن من أصحاب رسول اهللا  وأيب بن كعب خيتلفان يف صالة الرجل يف الثوب الواحد أو الثوبني صعد املنرب
صلى اهللا عليه و سلم اختلفا فعن أي فتياكم يصدر املسلمون ال أمسع اثنني خيتلفان بعد مقامي هذا إال فعلت 

  وصنعت وقال جرير بن كليب رأيت عمر ينهى عن املتعة وعليا يأمر هبا فقلت إن بينكما لشرا 
ما كنتم تقضون فإين أكره اخلالف وأرجو أن أموت كما مات وكتب علي إىل قضاته أيام خالفته أن اقضوا ك

  أصحايب 
الثالث أنه إذا اختلفت األقيسة يف نظر اجملتهدين فإما أن يقال بأن كل جمتهد مصيب فيلزم منه أن يكون الشيء 

ستوائهما ونقيضه حقا وهو حمال وإما أن يقال بأن املصيب واحد وهو أيضا حمال فإنه ليس تصويب أحد الظنني مع ا
  دون اآلخر أوىل من العكس 

  الرابع قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أوتيت جوامع الكلم واختصرت يل احلكمة 

اختصارا فلو كان التنصيص منه على األشياء الستة الربوية قصدا لقياس ما عداها من املطعومات عليها مع أنه كان 
وهو أن يقول حرمت الربا يف كل مطعوم لكان عدوال منه عن  قادرا على ما هو أصرح منه وللخالف واجلهل أدفع

  الظاهر املفهوم إىل اخلفي املوهوم وهو غري الئق بفصاحته وحكمته وهو خالف نصه 
اخلامس أن احلكم يف أصل القياس إن كان ثابتا بالنص امتنع إثباته يف الفرع لعدم وجود النص يف الفرع وامتناع 

األصل وإال ملا كان تابعا لألصل وال فرعا له وإن كان ثابتا بالعلة فهو ممتنع لوجهني األول ثبوته فيه بغري طريق حكم 
  أن احلكم يف األصل مقطوع والعلة مظنونة واملقطوع به ال يثبت باملظنون 

ء الثاين أن العلة يف األصل مستنبطة من حكم األصل ومتفرعة عليه واملتفرع على الشيء ال يكون مثبتا لذلك الشي
  وإال كان دورا ممتنعا 

السادس أنه لو كانت العلة منصوصة كما لو قال حرمت الربا يف الرب لكونه مطعوما فإنه ال يقتضي التحرمي يف غري 
الرب فاملستنبطة أوىل بعدم التعدية وبيان أن املنصوصة ال تقتضي التحرمي يف غري حمل النص قصور داللة اللفظ عن 

  ذلك 

أعتقت كل عبد يل أسود عتق كل السودان من عبيده ولو قال أعتقت عبدي ساملا لسواده أو وهلذا فإنه لو قال 
  لسوء خلقه فإنه ال يعتق غامن وإن كان أشد سوادا من سامل وأسوأ خلقا 

السابع أن حكم القياس إما أن يكون موافقا للرباءة األصلية أو خمالفا هلا فإن كان األول مل يكن القياس مفيدا ألنه 
و قدر عدمه كان مقتضاه متحققا بالرباءة األصلية وإن كان الثاين فهو ممتنع ألن الرباءة األصلية متيقنة والقياس ل

  مظنون واليقني متتنع خمالفته بالظن 



الثامن أنه لو جاز التعبد بالقياس عقال يف الفروع لظن املصلحة جلاز مثل ذلك يف أصول األقيسة وهو حمال ملا فيه 
  ل من التسلس

التاسع أن الشرعيات مصاحل فلو جاز إثباهتا بالقياس جلاز أن يتعبد باإلخبار عن كون زيد يف الدار عند غلبة الظن 
  بكونه فيها باألمارات وهو ممتنع 

العاشر أن الرجم بالظن جهل وال صالح للخلق يف إقحامهم ورطة اجلهل حىت يتخبطوا فيه وحيكموا مبا جيوز أن 
  اهللا تعاىل  يكون خمالفا حلكم

  احلادي عشر أنه ال يستقيم قياس إال بعلة والعلة ما توجب احلكم بذاهتا وعلل الشرع ليس كذلك فال قياس 

الثاين عشر أن حكم اهللا تعاىل خربه وذلك إمنا يعرف بالتوقيف ال بالقياس ألن القياس من فعلنا ال من توقيف 
  الشارع 

يعرف إال بالنصوص فكذلك خفيها كاملدركات فإن جليها وخفيها ال الثالث عشر أن جلي األحكام الشرعية ال 
  يدرك بغري احلس 

الرابع عشر أنه لو كان للشرعيات علل الستحال انفكاكها عن أحكامها كما يف العلل العقلية فإنه يستحيل انفكاك 
ثبوت األحكام  احلركة القائمة باجلسم عن كون متحركا ملا كانت احلركة علة لكونه متحركا وذلك يوجب

  الشرعية قبل ورود الشرع لتقدم العلل عليها وهو حمال 
  اخلامس عشر أنه لو كان القياس صحيحا لكان حجة مع النص وذلك ممتنع باإلمجاع 

السادس عشر أن نظر القائس ال بد وأن يقع يف منظور فيه واملنظور فيه ليس سوى النص واحلكم وهو الواجب 
  ظور فيه هو النص إذ هوغري متناول للفرع واحلكم فهو فعل املكلف واحلرام مثال وليس املن

  ويلزم من ذلك أنه إذا مل يوجد فعل املكلف أن ال يصح القياس ويلزم من فساد األمرين فساد القياس الشرعي 
مارة السابع عشر أنه لو جاز التعبد بتحرمي شيء أو وجوبه عند ظننا أنه مشابه ألصل حمرم أو واجب بناء على أ

  جلاز أن يتعبد بذلك عند ظننا املشاهبة من غري أمارة وهو حمال 
الثامن عشر أنه لو جاز التعبد بالقياس الشرعي لكان على عليته داللة والداللة عليها إما النص والعلة املستنبطة اليت 

  فيها اخلالف غري منصوصة 

  ن مثبتة ألماراهتا وإما العادات والعادات تكون مثبتة لألحكام الشرعية فال تكو
التاسع عشر لو كانت املعاين املشروعة من األصول أدلة على ثبوب األحكام يف الفروع مل يقف كوهنا أدلة على 

شيء سواها كما يف النصوص واالتفاق واقع على احتياج املستنبطة إىل دليل واحملتاج إىل الدليل ال يكون دليال كما 
  يف األحكام 

على الظن حترمي ربا الفضل يف الرب إما لكونه مطعوم جنس أو مكيل جنس أو قوتا أو ماال فال  العشرون أنه إذا غلب
  بد من رعاية املصلحة يف ذلك وأي مصلحة يف حترمي بيع ما هذه صفته 

احلادي والعشرون أنه لو صح معرفة احلكم الشرعي مع كونه غيبيا بالقياس لصح معرفة األمور الغيبية بالقياس وهو 
  ل حما

  الثاين والعشرون أن القياس فعل القائس وذلك مما ال جيوز أن يتوصل به إىل معرفة املصاحل 
الثالث والعشرون أن القياس ال بد فيه من علة مستنبطة من حكم األصل واحلكم يف األصل جاز أن يكون معلال 



 ما استنبط وبتقدير أن يكون ثابتا مبا وجاز أن ال يكون معلال وبتقدير كونه معلال حيتمل أن يكون احلكم ثابتا بغري
  استنبط حيتمل أن ال يكون متحققا يف الفرع إذا كان وجوده فيه ظنيا 

  وما هذا شأنه ال يصلح للداللة 
الرابع والعشرون أنه لو جاز التعبد بالقياس ألفضى ذلك إىل تقابل األدلة وتكافئها وأن يكون الرب تعاىل موجبا 

  حمال على اهللا تعاىل للشيء وحمرما له وهو 
  وبيان ذلك أنه قد يتردد الفرع بني أصلني حكم أحدمها احلل واآلخر احلرمة 

  فإذا ظهر يف نظر اجملتهد شبه الفرع بكل واحد منهما لزم احلكم باحلل واحلرمة يف شيء واحد وذلك حمال 

وأن تكون على وزان العلل العقلية  اخلامس والعشرون أن القياس ال بد فيه من علة جامعة والعلل الشرعية ال بد
والعلة الشرعية جيوز عند القائلني بالقياس أن تكون ذات أوصاف والعلة العقلية ليست كذلك فإهنا تستقل حبكمها 

  كاستقالل احلركة بكون احملل الذي قامت به متحركا واستقالل السواد بكون حمله أسود وحنوه 
لقياس الشرعي فقد احتج بثالث شبه األوىل أن األنبياء عليهم السالم وأما من زعم أن العقل موجب للتعبد با

مأمورون بتعميم احلكم يف كل صورة والصور ال هناية هلا فال متكن إحاطة النصوص هبا فاقتضى العقل وجوب التعبد 
  بالقياس 

يجب اتباعه عقال حتصيال الثانية أنه إذا غلب على الظن أن املصلحة يف إثبات احلكم بالقياس وأنه أنفى للضرر ف
للمصلحة ودفعا للمضرة كما جيب القيام من حتت حائط ظن سقوطه لفرط ميله وإن جاز أن تكون السالمة يف 

  القعود واهلالك يف النهوض 
الثالثة أن العلل الشرعية ومناسبتها لألحكام مدركة بالعقل فكان العقل موجبا لورود التعبد هبا كما توجب أحكام 

  عقلية العلل ال
واجلواب عن السؤال األول أنه إذا سلم أن القياس مغلب على الظن وجود املصلحة فهو بيان وهو وإن كان البيان 
فيه مرجوحا بالنسبة إىل البيان القاطع فليس ذلك مما مينع من التعبد به مع عدم الظفر بالبيان القاطع وإن كان ممكن 

ية وأخبار اآلحاد مع إمكان أن خيلق اهللا تعاىل لنا العلم الضروري الوجود وإال ملا جاز التعبد بالنصوص الظن
  باألحكام وإمكان وجود النصوص القاطعة اجللية 
  وعلى هذا خيرج اجلواب عن السؤال الثاين أيضا 

  وعن النقض مبا ذكروه من الصور أن العقل جيوز ورود التعبد بكل ما هو 

  الشارع بامتناع العمل به كان ذلك ملانع الشرع ال لعدم اجلواز العقلي مغلب عن الظن غري أنه ملا ورد التعبد من 
وعن املعارضة األوىل أن كل ما ظن فيه اجلامع بني األصل والفرع وظهرت صالحيته للتعليل فالعقل ال مينع من 

ورود التعبد  ورود التعبد من الشارع فيه باإلحلاق وحيث فرق الشارع يف الصور املذكورة فلم يكن ذلك الستحالة
بالقياس بل إمنا كان ذلك إما لعدم صالحية ما وقع جامعا أو ملعارض له يف األصل أو يف الفرع وحيث مجع بني 

خمتلفات الصفات فإمنا كان الشتراكها يف معىن جامع صاحل للتعليل أو الختصاص كل صورة بعلة صاحلة للتعليل 
  احلكم أن تعلل بعلل خمتلفة ال أن احلكم ثبت يف الكل بالقياس فإنه ال مانع عند اختالف الصورة وإن احتد نوع 

وعلى هذا نقول ما مل يظهر تعليله وصحة القياس عليه إما لعدم صالحية اجلامع أو لتحقق الفارق أو لظهور دليل 
علة وانتفى التعبد فال قياس فيه أصال وإمنا القياس فيما ظهر كون احلكم يف األصل معلال فيه وظهر االشتراك يف ال



  الفارق 
وعن الثانية أن ذلك وإن أفضى إىل االختالف بني اجملتهدين فإن ذلك غري حمذور مطلقا فإن مجيع الشرائع وامللل 

كلها من عند اهللا وهي خمتلفة وال حمذور فيها وإال ملا كانت مشروعة من عند اهللا كيف وإن األمة اإلسالمية 
  معصومة عن اخلطإ على ما عرف 

ن االختالف مذموما وحمذورا على اإلطالق لكانت الصحابة مع اشتهار اختالفهم وتباين أقواهلم يف املسائل فلو كا
  الفقهية خمطئة بل األمة قاطبة وذلك ممتنع 

وعلى هذا فيجب محل ما ورد من ذم االختالف والنهي عنه على االختالف يف التوحيد واإلميان باهللا ورسوله 
  املطلوب فيه والقيام بنصرته وفيما 

القطع دون الظن واالختالف بعد الوفاق واختالف العامة ومن ليس له أهلية النظر واالجتهاد وباجلملة كل ما ال 
ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا { جيوز فيه االختالف مجعا بني األدلة بأقصى اإلمكان وقوله تعاىل 

نفي التناقض واالضطراب واالختالف املناقض للبالغة عن القرآن ال نفي  إمنا املراد به)  ٨٢النساء ( } كثريا 
  االختالف يف األحكام الشرعية 

وأما إنكار عمر على ابن مسعود وأيب بن كعب فيجب أيضا محله على اختالفهما فيما سبق فيه اإلمجاع أو على 
  اختالفهما بالنظر إىل مستفت واحد حذرا من حتريه 

لي وعمر عند اختالفهما يف مسألة املتعة فيجب محله على ما ظنه من إفضاء ذلك إىل فتنة وثوران وأما قول جرير لع
  أمر 

  وأما ما كتبه علي إىل قضاته فيجب محله أيضا على خوفه من انفتاق فتق بسبب نسبته إىل تعصب ملخالفة من سبق 
تعاىل يف حق كل واحد ما أدى إليه اجتهاده وعن الثالثة باختيار تصويب كل جمتهد بناء على أن احلكم عند اهللا 

وذلك مما ال مينع من كون الشيء ونقيضه حقا بالنسبة إىل شخصني خمتلفني كما يف الصالة وتركها بالنسبة إىل 
احلائض والطاهر وكاجلهات املختلفة يف القبلة حال اشتباهها بالنسبة إىل شخصني وبالنسبة إىل شخص واحد يف 

  كجواز ركوب البحر يف حق من غلب على ظنه السالمة وحترميه يف حق من غلب على ظن اهلالك حالتني خمتلفتني و
وهذا خبالف القضايا العقلية وما احلق فيه يف نفس األمر ال يكون إال واحدا معينا كحدوث العامل وقدمه ووجود 

  الصانع وعدمه 
قني وأبينهما إىل أدنامها مما ميتنع وخيل بالبالغة ملا وعن الرابعة من وجهني األول أنه لو كان العدول من أصرح الطري

  ساغ ورود الكتاب باأللفاظ 

اجململة وإرادة املعني والعامة وإرادة اخلاص واملطلقة وإرادة املقيد واأللفاظ احملتملة وملا ساغ أيضا مثل ذلك من 
  ع خالف الواقع الرسول مع إمكان اإلتيان بألفاظ صرحية ناصة على الغرض املطلوب وهو ممتن

الوجه الثاين أنه غري بعيد أن يكون اهللا تعاىل ورسوله قد علم أن يف التعبد بالقياس واالجتهاد مصلحة للمكلفني ال 
  حتصل من التنصيص 

وذلك بسبب بعث دواعيهم على االجتهاد طلبا لزيادة الثواب احلاصل به على ما نطق به النص يف حق عائشة حىت 
  رة غضة طرية تبقى الشريعة مستم

وعن اخلامسة أن احلكم يف األصل وإن كان ثابتا بالنص أو اإلمجاع ال بالعلة وأن ذلك غري متحقق يف الفرع فال 



نسلم وجوب ثبوت احلكم يف الفرع مبثل طريق إثبات حكم األصل بل ميكن أن يكون إثبات احلكم يف األصل مع 
ما كان قد ظهر كونه باعثا على احلكم يف األصل وال يلزم من  كونه مقطوعا به بدليل مقطوع به ويف الفرع بوجود

كون الفرع تابعا يف حكمه لألصل احتاد الطريق املثبت للحكم فيهما وإال ملا كان أحدمها تابعا لآلخر بل التبعية 
  متحققة مبجرد إثبات احلكم يف الفرع مبا عرف كونه باعثا على احلكم يف األصل 

  األول قال بعضهم إن علم قطعا قصده للسواد عتق كل عبد أسود له وعن السادسة من وجهني 
وقال بعضهم ال يكفي جمرد القصد بل ال بد مع ذلك من أن ينوي هبذا اللفظ عتق مجيع السودان فإنه كاف يف عتق 

وا أمواهلم وال تأكل{ كل عبد له أسود وغايته إطالق اللفظ اخلاص وإرادة العام وهو سائغ لغة كما محل قوله تعاىل 
  على النهي عن اإلتالف العام وكما محل قول القائل واهللا ال أكلت لفالن خبزا وال شربت من مائه } 

  جرعة إذا قصد به دفع املنة على أخذ الدراهم وغريها من العروض حىت إنه حينث بكل ذلك 
ل إن قال مع ذلك وقيسوا عليه كل وقال بعضهم ال يكفي ذلك ألن جمرد النية واإلرادة لذلك غري كافية يف العتق ب

  أسود عتق كل عبد له أسود 
  وهذا هو اختيار الصرييف من أصحاب الشافعي وهو أقرب من الذي قبله 

الثاين أنه ال يلزم من امتناع التعدية هاهنا امتناع التعدية يف العلل املستنبطة الشرعية وذلك ألن العتق من باب 
وال كذلك يف األحكام الشرعية وعند ذلك فال يلزم من امتناع التعدية هاهنا  التصرف يف أمالك العبيد بالزوال

  مبالغة يف صيانة ملك العبيد مثله يف األحكام الشرعية 
وهلذا فإنه لو اجتمع يف احملل الواحد حقان هللا ولآلدمي وتضايق احملل عن استيفائهما كما لو وجب القتل على 

  فإنه يقدم حق اآلدمي على حق اهللا تعاىل ويقتل قصاصا ال بالردة  شخص بالردة وبالقتل املوجب للقصاص
وهلذا طرد أهل اللغة مثل ذلك وعدوه فيما ال يقتضي زوال ملك اآلدمي فإنه لو قال القائل لغريه ال تأكل هذا 

ىل كل ما الطعام فأنه مسموم وال تشرب هذا الشراب فأنه مسهل وال جتالس فالنا لسواده فإن أهل اللغة يعدونه إ
  هو من جنسه مشارك له يف العلة 

وعلى هذا نقول إنه لو قال لوكيله بع هذا العبد لسواده أو لسوء خلقه وكان قد قال له مهما ظهر لك رضائي 
  بشيء من التصرفات بقرائن األحوال دون صريح األقوال فافعله 

ما شاركه يف تلك العلة على وزان ذلك يف  وعلم أن العلة يف إطالق البيع السواد وسوء اخللق خاصة فله بيع كل
  الشرع 

  وعن السابعة أهنا منقوضة مبخالفة الرباءة األصلية بالنصوص الظنية وباإلقرار والشهادة والفتوى وغري ذلك 
  وعن الثامنة أنه لو مل يرد النص باحلكم يف أصول األقيسة وإال كان 

ا وإن امتنع ذلك ملا فيه من التسلسل فال يرد به التعبد التعبد بإثبات أحكامها بالقياس على أصل آخر جائز
  الستحالته يف نفسه 

وعن التاسعة أنه ال ميتنع يف العقل أيضا ورود التعبد بإخبارنا عن كون زيد يف الدار عن ظن إذا ظهرت أمارة كونه 
  يف الدار 

صلح وهو باطل على ما عرف من وعن العاشرة أهنا مبينة على فاسد أصول اخلصوم يف وجوب رعاية الصالح واأل
  أصلنا 



وإن سلمنا وجوب رعاية املصلحة فال ميتنع أن يكون يف التعبد بالقياس مصلحة وقد استأثر الرب تعاىل بالعلم هبا 
كيف وإن ما ذكروه منقوض بورود التعبد بالنصوص الظنية وقبول الشهادة واالجتهاد يف القبلة حالة االشتباه 

  يف قيم املتلفات وأرش اجلنايات وتقدير النفقات وبقبول قول العدول 
وعن احلادية عشرة أن العلة يف القياس إمنا هي مبعىن األمارة والعالمة على احلكم يف الفرع وذلك مما ال ميتنع التعبد 

  باتباعه 
ملطرب كان وهلذا فإنه لو قال الشارع مهما رأيتم وصف الشدة املطربة فاعلموا أين قضيت بتحرمي ذلك املشتد ا

  واجب االتباع 
وعن الثانية عشرة أنه مهما مل يقم دليل يدل على وجوب التعبد بالقياس من نص أو إمجاع فإنا ال نثبت به احلكم 

  وال ننفيه 
  وإن كان جيوز ورود التعبد به عقال 

أنه ثبت لعلة وأهنا فإذا قال الشارع قد تعبدتكم بالقياس فمهما رأيتم احلكم قد ثبت يف صورة وغلب على ظنونكم 
  وأهنا متحققة يف صورة أخرى 

  فقيسوها كان ذلك إخبارا عن إثبات احلكم يف الفرع 
  وإن مل يرد مثل هذا النص فانعقاد اإلمجاع على ذلك يكون كافيا 

 وعن الثالثة عشرة أهنا قياس متثيلي من غري جامع فال يصح وقد أجاب بعضهم بأن كثري الزعفران الواقع يف املاء
  يعلم باإلدراك 

  وخفيه إمنا يعلم بإخبار من شاهده ال بنفس اإلدراك وليس حبق فإن اخلرب مستند إىل املشاهدة 
  فإن قيل احلكم يف الفرع أيضا مستند إىل احلكم الثابت بالنص فكان جلي األحكام وخفيها مستندا إىل النص 

  يف الفرع ملا احتيج إىل القياس قيل النص الوارد يف األصل مل يكن واردا يف الفرع ولو ورد 
وعن الرابعة عشرة أنا ال نسلم أن كون املتحرك متحركا يزيد على قيام احلركة باحملل فال علة وال معلول وإن 
سلمنا أن املتحركية معللة باحلركة ولكن ما ذكروه متثيل من غري جامع وذلك ألن اسم العلة مشترك بني العلة 

ن العلة العقلية مقتضية للحكم بذاهتا ال بوضع خبالف العلة الشرعية فإهنا مبعىن األمارة العقلية والعلة الشرعية أل
والعالمة أو مبعىن الباعث وال ميتنع أن يكون الوصف عالمة على احلكم يف بعض األزمان دون البعض اتباعا لوضع 

زمان دون البعض كما أبيحت اخلمرة الشارع وال ميتنع أن يكون الوصف باعثا ملا خيتص به من املصلحة يف بعض األ
  يف زمان وحرمت يف زمان وجوز الصوم يف زمان وحرم يف زمان 

  ويكون مناط معرفة ذلك اعتبار الشارع للوصف يف وقت وإلغاءه يف وقت آخر 
وعن اخلامسة عشرة أن القياس عندنا حجة مع النص املوافق وال يلزم أن يكون حجة مع النص املخالف الراجح 

  يل خرب الواحد فإنه حجة وإن مل يكن حجة مع النص املخالف الراجح بدل
وعن السادسة عشرة أن نظر القائس يف الفرع وإن مل يكن يف داللة النص فهو ناظر يف املعىن اجلامع والداللة على 

  لق بفعله عليته ويف احلكم يف الفرع وليس احلكم هو فعل املكلف بل احلكم إمنا هو الوجوب أو التحرمي املتع
  وعن السابعة عشرة أنه إن غلب على الظن مشاهبة شيء لشيء حمرم 



  وأمكن ذلك من غري أمارة فالعقل جيوز ورود الشرع بالتعبد بتحرميه وإن مل يرد الشرع به 
وعن الثامنة عشرة مبنع احلصر فيما ذكروه وما املانع من طريق آخر يعرف كون الوصف اجلامع علة من اإلمياء أو 

  ه من طرق التخريج كما عرف غري
وعن التاسعة عشرة أن العلل املستنبطة من األصول وإن كانت أدلة على األحكام يف الفروع فليست أدلة لذواهتا 
وصفات أنفسها الذاتية كما يف العلل العقلية بل إمنا كانت أدلة بالوضع والتوقيف وجعل الشارع هلا أدلة فلذلك 

  غريها افتقرت يف جعلها أدلة إىل 
وعن العشرين أن الكالم يف هذه املسألة غري خمتص بتصحيح القياس يف آحاد الصور بل إمنا هو يف جواز ورود 

التعبد بالقياس يف اجلملة كيف وإن الوجه يف ظهور املصلحة يف التعليل مبطعوم جنس أو مكيل جنس أو غري ذلك 
ك باالعتبار حىت إن كل ما مل يظهر فيه وجه املصلحة وال مما قد تكلف بيانه يف مسائل الفروع فعلى الناظر يف ذل

  دفع املفسدة من األوصاف املستنبطة بدليله فالقياس فيه غري جائز 
وعن احلادية والعشرين أن كل ما هو غيب عنا لو جعل اهللا عليه أمارة تدل عليه كما جعل ذلك يف األحكام 

  يث مل جيعل له أمارة تدل عليه مل يكن معلوما الشرعية كان احلكم يف معرفته كما يف األحكام وح
وعن الثانية والعشرين ال نسلم أن التوصل إىل معرفة املصاحل بفعل القائس وإمنا فعل القائس وهو إثبات مثل حكم 

  األصل يف الفرع تبع ملعرفة املصلحة املأخوذة من حكم األصل 
احلكم معلال وظهرت له علة يف نظره جمردة عن املعارض وعن الثالثة والعشرين أنه مىت غلب على ظن القائس كون 

  وحتقق وجودها يف الفرع كان له القياس وإال فال 

وعن الرابعة والعشرين أنه مهما تقابل يف نظر القائس قياسان على التحليل والتحرمي مثال فكل واحدة من العلتني 
على هذا إن ترجحت إحدامها على األخرى كان غري موجبة حلكمها لذاهتا فال يلزم من ذلك اجتماع احلكمني و

العمل هبا وإن تعارضا من كل وجه أمكن أن يقال بالوقف إىل حني ظهور الترجيح وأمكن أن يقال بتخيري اجملتهد يف 
  العمل بأي القياسني شاء على ما عرف من مذهب الشافعي وأمحد بن حنبل 

لى وزان العلل العقلية وإمنا هي مبعىن األمارات والعالمات وعن اخلامسة والعشرين ال نسلم أن العلل الشرعية ع
وما كان مبعىن األمارة والعالمة ال ميتنع أن يكون الظن احلاصل منه من جمموع أوصاف ال يستقل البعض هبا وذلك 

  كالظن احلاصل بنزول املطر عند طلوع الغيم وتكاثفه ودنوه من األرض وهبوب اهلواء البارد 
  اجلدار مبيله وانشقاقه وختلخل أجزائه إىل غري ذلك  وكذلك ظن سقوط

واجلواب عن الشبهة األوىل للقائلني بكون العقل موجبا لورود التعبد بالقياس أن الذي ال يتناهى إمنا هو اجلزئيات 
  الداخلة حتت األجناس الكلية 

  أما األجناس الكلية فال نسلم أهنا غري متناهية 
على كل واحد من األجناس بأن يقول الشارع كل مطعوم ربوي وكل مسكر حرام  وعلى هذا فقد أمكن التنصيص

وكل قاتل عمدا عداونا مقتول وكل سارق من حرز مثله ال شبهة له فيه مقطوع إىل نظائره واحلكم يف كل صورة 
  من جزئيات ذلك اجلنس يكون ثابتا بالنص 

سه ليتم إثبات احلكم فيه بالنص فذلك إمنا هو من باب وإن افتقرنا فيه إىل االجتهاد يف إدراج كل واحد حتت جن
  حتقيق متعلق احلكم ال أنه قياس 
  وعلى هذا فال حاجة إىل القياس 



وإن سلمنا امتناع التعميم بغري القياس فإمنا جيب التعبد به أن لو كان النيب عليه السالم مكلفا بالتعميم وهو غري 
  ا يقدر على تبليغه بطريق املخاطبة مسلم بل ميكن أن يقال بأنه إمنا كلف مب

  وما ذكروه مبين على وجوب رعاية الصالح واألصلح وهو غري مسلم على ما عرفناه يف الكالميات 
  وعن الثانية أهنا مبنية على كون العقل موجبا وعلى وجوب رعاية املصلحة وهو باطل على ما عرفناه 

ظر العاقل لكن مىت إذا كان علم اهللا تعاىل متعلقا مبا ظنه العبد وإن سلمنا أن العقل موجب عند ظهور املصلحة يف ن
  على وفق ما ظنه العبد أو على خالفه األول مسلم والثاين ممنوع 

وعند ذلك فمن اجلائز أن يكون الرب تعاىل قد علم أنه ال مصلحة للمكلفني يف القياس وأنه مضر يف حقهم على 
  خالف مظنون العبد 
  العقل موجبا للقياس ومع ذلك فال يكون 

وإن سلمنا إجياب ذلك مطلقا لكن إذا أمكن إثبات احلكم يف الفرع بطريق غري القياس أو إذا مل ميكن األول ممنوع 
  والثاين مسلم 

  وقد بينا إمكان ذلك يف دفع الشبهة اليت قبلها 
نه ال طريق إىل معرفة احلكم يف وعن الثالثة أهنا مبينة على كون العقل موجبا وعلى وجوب رعاية املصلحة وعلى أ

الفرع سوى القياس وعلى أن اهللا تعاىل عامل بأن املصلحة يف القياس كما ظنه العبد وكل ذلك ممنوع وأيضا فإن العلة 
  اجلامعة قد ال يكون طريق إثباهتا املناسبة كما سبق تعريفه 

إال بالعقل فال نسلم أنه يلزم من ذلك وجوب وبتقدير أن يكون ال طريق سوى املناسبة وأنه ال طريق إىل معرفتها 
  التعبد هبا عقال 

  وما ذكروه من العلل العقلية مبين على العلة واملعلول العقليني وهو غري مسلم 
وبتقدير حتقق ذلك فالعقل إمنا يقضي مبالزمة معلول العلة العقلية هلا لكوهنا مقتضية ملعلوهلا بذاهتا وال كذلك العلل 

  إمنا كانت علال مبعىن األمارات والعالمات فال يصح القياس  الشرعية فإهنا

  املسألة الثانية الذين اتفقوا على جواز التعبد بالقياس عقال

اختلفوا فمنهم من قال مل يرد التعبد الشرعي به بل ورد حبظره كداود بن علي األصفهاين وابنه القاشاين والنهرواين 
  علته منصوصة أو مومى إليها ومل يقضوا بوقوع ذلك إال فيما كانت 

وذهب الباقون إىل أن التعبد الشرعي به واقع بدليل السمع واختلفوا يف وقوعه بدليل العقل كما بيناه يف املسألة 
  املتقدمة وأومأنا إىل إبطاله 

ل إنه مث الدليل السمعي هل هو قاطع أو ظين اختلفوا فيه فقال الكل إنه قطعي سوى أيب احلسني البصري فإنه قا
  ظين وهو املختار 

  وقد احتج على ذلك حبجج ضعيفة ال بد من اإلشارة إليها والتنبيه على ضعفها مث نذكر بعد ذلك ما هو املختار 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر { فمنها كتابية وإمجاعية ومعنوية أما الكتابية فقوله تعاىل 

ووجه االحتجاج به أنه أمر بطاعة اهللا )  ٥٩النساء ( } يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول  منكم فإن تنازعتم
  والرسول 



النساء ( } فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول { واملراد من ذلك إمنا هو امتثال أمرمها وهنيهما فقوله ثانيا 
ع أوامرمها ونواهيهما لكان ذلك تكرارا فلم يبق إال أن والظاهر من الرد هو القياس وألنه لو أراد به اتبا)  ٥٩

  يكون املراد به الرد إىل ما استنبط من األمر والنهي 
  القياس } فردوه { ولقائل أن يقول ال نسلم أن املراد من قوله تعاىل 

حىت يدخل حتت قوله على ما أمر اهللا ورسوله بل ميكن أن يكون املراد البحث عن كون املتنازع فيه مأمورا أو منهيا 
أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول فاألمر األول بالطاعة لألمر والنهي والثاين بالبحث عن املتنازع فيه هل هو مأمور أو 

  منهي أو ال فال تكرار 
  وإمنا ميكن محل الرد على القياس مع كونه خمتلفا يف االحتجاج به أن لو تعذر محل لفظ الرد على غريه وليس مبتعذر 

ن سلمنا امتناع محله على البحث عن كون املتنازع فيه مأمورا أو منهيا أمكن أن يكون املراد بقوله أطيعوا اهللا وإ
وأطيعوا الرسول فيما أمركم به وهناكم عنه واملراد من قوله فإن تنازعتم يف شيء أي فيما مل يسبق فيه أمر وال هني 

  عن مقتضى ذلك يف كتاب اهللا وسنة رسوله  فردوه إىل اهللا والرسول بالسؤال للرسول لينبئكم
فإن قيل هذا يوجب اختصاص اآلية مبن وجد يف زمن النيب عليه السالم لتعذر ذلك بالنسبة إىل من بعدهم واإلمجاع 

  منعقد على تعميم وجوب الطاعة والرد إىل اهللا والرسول يف كل زمان 
  من وجد بعد النيب عليه السالم فلو كان معىن الرد السؤال للرسول ملا تصور ذلك يف حق 

قلنا وإن سلمنا أن الطاعة واجبة بالنسبة إىل كل زمان ولكن ال نسلم أن وجوب الرد ثابت يف كل زمان ألنه إن 
  محل الرد على القياس فهو حمل النزاع وإن محل على السؤال للنيب عليه السالم فظاهر أنه غري واجب على من مل يره 

ملخاطب بالرد عائد إىل املخاطب بالطاعة فإذا كان اخلطاب بالطاعة عاما فكذلك اخلطاب بالرد فإن قيل الضمري يف ا
  وإذا تعذر محل الرد على السؤال يف حق الكل تعني أن يكون املراد به القياس 

و الرسول قلنا وإن سلمنا أن الطاعة واجبة بالنسبة إىل كل زمان ولكن ال نسلم أهنا واجبة بقوله أطيعوا اهللا وأطيع
  ألهنا خطاب مشافهة على ما 

  سبق تقريره يف األوامر 
وإن سلمنا عموم خطاب األمر بالطاعة فغايته أن يكون الضمري يف قوله فردوه إىل اهللا والرسول ظاهرا يف العود إىل 

سؤال للنيب كل من أمر بالطاعة فعوده إىل البعض وهو من كان يف زمن النيب عليه السالم لضرورة محل الرد على ال
عليه السالم غايته أن يكون ختصيصا للعموم وهو مقابل مبثله يف محل الرد على القياس وذلك ألن اآلية عامة يف حق 

كل جمتهد وعامي ويلزم من محل لفظ الرد على القياس ختصيص اآلية باجملتهدين دون غريهم وليس خمالفة أحد 
ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه { قوله تعاىل  العمومني والتمسك باآلخر أوىل من العكس وأيضا

  واالستنباط هو القياس وهو ضعيف أيضا )  ٨٣النساء ( } الذين يستنبطونه منهم 
ولك ألنه إمنا جيب محل االستنباط يف اآلية على القياس أن لو تعذر محله على غريه وليس كذلك إذ أمكن أن يراد به 

  دليله وهو أعم من القياس  استخراج احلكم من
وهلذا يصح أن يقال ملستخرج احلكم من داللة النص إنه مستنبط كيف وإن املذكور يف صدر اآلية إمنا هو األمن 

فيجب أن يكون الضمري يف قوله أذاعوا به ويف قوله } وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف { واخلوف بقوله تعاىل 
  قوله يستنبطونه عائدا إليه ألنه املذكور ال إىل غريه لكونه غري مذكور  ولو ردوه ويف قوله لعلمه ويف



  وليس ذلك من القياس يف شيء 
ووجه االحتجاج به أهنم أوردوا ذلك يف معرض )  ١٠إبراهيم ( } إن أنتم إال بشر مثلنا { وأيضا قوله تعاىل 

ينكر عليهم ذلك وهو عني القياس فكان حجة  صدهم عما كان يعبد أباؤهم ملا بينهم من املشاهبة يف البشرية ومل
  وهو ضعيف أيضا لوجهني 

إن حنن إال { األول ال نسلم عدم النكري عليهم فإن اآلية إمنا خرجت خمرج اإلنكار لقوهلم ذلك ولذلك قال تعاىل 
  )  ١١إبراهيم ( } بشر مثلكم ولكن اهللا مين على من يشاء من عباده 

شبيها يف األمور احلقيقية فال يلزم مثله يف األحكام الشرعية إال بطريق القياس أيضا وهو الثاين أنه وإن كان قياسا وت
  حمل النزاع 

حترمي الشتم )  ٢٣اإلسراء ( } وال تقل هلما أف { وأما اإلمجاعية فمنها أهنم قالوا األمة قد علقت من قوله تعاىل 
ذلك إمنا عقل من داللة اللفظ وفحوى اخلطاب والضرب بطريق القياس وهو غري صحيح إلمكان قول اخلصم إن 

على ما سبق وإن كان ذلك بطريق القياس غري أن العلة فيه معلومة بداللة النص وهي كف األذى عن الوالدين وال 
  يلزم مثله فيما كانت العلة فيه مستنبطة مظنونة كما قاله النظام 

وهو ضعيف ) ملاعز ( رجم النيب صلى اهللا عليه و سلم  ومنها أن األمة جممعة على رجم الزاين احملصن قياسا على
وأيضا إلمكان أن يقال بل إمنا حكموا بذلك بناء على قوله صلى اهللا عليه و سلم حكمي على الواحد حكمي على 
 اجلماعة ومنها أن األمة جممعة على أن اهللا تعاىل تعبدنا باالستدالل باألمارات على جهة القبلة عند اشتباهها وذلك
أيضا مما ال ميكن التمسك به ألن اخلصم ال مينع من التمسك باألمارات مطلقا بل جيوز ذلك يف القبلة ويف تقومي 

أروش اجلنايات وقيم املتلفات وتقدير النفقات وفيما كانت األمارات فيه خفية وال يلزم مثله يف األمارات الشرعية 
تهاد عند اشتباه القبلة ويوجب التوجه إىل اجلهات األربع واألقيسة كيف وإن من اخلصوم من مينع من صحة االج

  حىت خيرج عن العهدة بيقني 

  وأما احلجة املعنوية فهي أن النص واإلمجاع مما يقل يف احلوادث ويندر 
فلو مل يكن القياس حجة أفضى ذلك إىل خلو أكثر الوقائع عن األحكام الشرعية وهو خالف املقصود من بعثة 

تنع وهي ضعيفة أيضا وذلك ألن الوقائع اليت خلت عن النصوص واإلمجاع إمنا يلزم خلوها عن الرسل وذلك مم
األحكام الشرعية أن لو مل يكن نفي احلكم الشرعي بعد ورود الشرع حكما شرعيا وأما إذا كان حكما شرعيا 

  إلثباتية فال وكان مدركه شرعيا وهو استصحاب احلال وانتفاء املدارك الشرعية املقتضية لألحكام ا
وإن سلمنا أن انتفاء احلكم عند انتفاء النص واإلمجاع ليس حكما شرعيا ولكن إمنا ميتنع ذلك أن لو كنا مكلفني 

بإثبات األحكام الشرعية يف كل قضية وهو غري مسلم وذلك ألن الشارع كما يورد إثبات األحكام يف بعض 
ف املصاحل مث يلزم على ما ذكروه أن تكون املصاحل املرسلة الوقائع قد يورد نفيها يف بعض آخر على حسب اختال

اخللية عن االعتبار حججا يف الشريعة وهو حمال وذلك ألنه ليس كل واقعة ميكن وجود النص أو اإلمجاع أو القياس 
  فيها 

نص أو فلو مل تكن املصلحة املرسلة حجة أفضى ذلك أيضا إىل خلو الوقائع عن األحكام الشرعية لعدم وجود ال
  اإلمجاع أو القياس فيها والعذر إذ ذاك يكون مشتركا واملعتمد يف املسألة الكتاب والسنة واإلمجاع 



أمر باالعتبار واالعتبار هو االنتقال من الشيء )  ٢احلشر ( } فاعتربوا يا أويل األبصار { أما الكتاب فقوله تعاىل 
  إىل غريه وذلك متحقق يف القياس 

  كم من األصل إىل الفرع حيث إن فيه نقل احل
وهلذا قال ابن عباس يف األسنان اعترب حكمها باألصابع يف أن ديتها متساوية أطلق االعتبار وأراد به نقل حكم 

األصابع إىل األسنان واألصل يف اإلطالق احلقيقة وإذا ثبت أن القياس مأمور به فاألمر إما أن يكون للوجوب أو 
   للندب على ما سبق يف األوامر

  وعلى كال التقديرين فالعمل بالقياس يكون مشروعا 
فإن قيل ال نسلم أنه أمر باالعتبار وصيغة افعلوا مترددة بني األمر وغريه كما سبق يف األوامر وليس جعلها ظاهرة 

دل يف البعض أوىل من البعض سلمنا أهنا لألمر ولكن ال نسلم أن االعتبار ما ذكرمتوه بل هو عبارة عن االتعاظ وي
وإن لكم يف األنعام { وقوله )  ١٣آل عمران ( } إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار { عليه أمران األول قوله تعاىل 

  واملراد به االتعاظ إذ هو املتبادر إىل الفهم من إطالق هذا اللفظ )  ٦٦النحل ( } لعربة 
ر آخرته يقال إنه غري معترب ولو كان القياس هو الثاين أن القائس يف الفروع إذا أقدم على املعاصي ومل يتفكر يف أم

  االعتبار ملا صح سلب ذلك عنه 
سلمنا أن االعتبار ظاهر يف القياس لكنه قد وجد يف اآلية ما مينع من احلمل عليه ويصرفه إىل االعتبار مبعىن االتعاظ 

كان االعتبار مبعىن القياس ملا حسن  ولو)  ٢احلشر ( } خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني { وذلك قوله تعاىل 
  ترتيبه على ذلك وإمنا حيسن ذلك عند إرادة االتعاظ 

سلمنا أن املراد به القياس غري أنه ليس يف اآلية صيغة عموم تقتضي العمل بكل قياس فكانت اآلية مطلقة واملطلق 
  إذا عمل به يف صورة أو 

ل بداللته وقد عملنا بذلك يف القياس العقلي والقياس الذي علته صور ال يبقى حجة فيما عداها ضرورة الوفاء بالعم
  منصوصة أو مومى إليها وبقياس الفروع على األصول يف امتناع إثباهتا بالقياس 

سلمنا العموم لكنه قد خص مبا كلفنا فيه باليقني ومبا كان منصوصا عليه ومبا مل نعلم له أصال وال وصفا جامعا فإن 
  به يف ذلك كله  القياس غري مأمور

  وكذلك إذا قال لوكيله أعتق غامنا لسواده فإنه ال جيوز تعدية ذلك إىل سامل وإن كان مسودا 
  والعام بعد التخصيص ال يبقى حجة وإن بقي حجة ففي أقل ما يتناوله االسم العام على ما سبق يف العموم 

طاب مع املوجودين فيختص ذلك مبن كان وإن سلمنا أنه يبقى حجة فيما عدا حمل التخصيص غري أن اآلية خ
موجودا يف وقت نزول الوحي باآلية وإن عم مجيع األزمان ولكنه أمر مطلق فال يكون مفيدا للفور وال للتكرار وإن 

  كان مفيدا لذلك لكن بطريق ظين ال قطعي واملسألة قطعية ال ظنية 
رة يف الطلب وأن الطلب ال خيرج عن اقتضاء ظاه) افعل ( واجلواب عن السؤال األول أنا قد بينا أن صيغة 

  الوجوب أو الندب يف األوامر وأي األمرين قدر كان دليال على شرع القياس 
  قوهلم ال نسلم أن االعتبار عبارة عما ذكرمتوه 

  قلنا دليله ما ذكرناه 
  قوهلم يطلق مبعىن االتعاظ 



فاتعظ ولو كان االعتبار هو االتعاظ ملا حسن هذا الكالم  قلنا عنه جوابان األول املنع ويدل عليه قوهلم اعترب فالن
  والترتيب وألن ترتيب الشيء على نفسه ممتنع 

الثاين أن االعتبار مبعىن االنتقال من الشيء إىل غريه هو القياس وهو متحقق يف االتعاظ وذلك ألن املتعظ بغريه 
  منتقل من العلم حبال ذلك الغري 

  مأمورا به من جهة ما فيه من االنتقال وذلك هو القياس  إىل العلم حبال نفسه فكان
  وعلى هذا فقد خرج اجلواب عن اآليتني 

  قوهلم القائس إذا كان معرضا عن أمر آخرته يقال إنه غري معترب 
 قلنا ال يصح ذلك بالنظر إىل كونه قائسا وإمنا صح ذلك بالنظر إىل أمر اآلخرة وإمنا أطلق النفي بطريق اجملاز نظرا

  إىل إخالله بأعظم املقاصد وهو أمر املعاد 
وعن الثالث أنه إذا كان االنتقال متحققا يف االتعاظ على ما قدمناه وذلك هو القياس فال نسلم امتناع ترتيب 

  القياس على ما ذكروه 
ىل أن وعن الرابع أن اللفظ إن كان عاما فهو املطلوب وإن كان مطلقا فيجب محله على القياس الشرعي نظرا إ

الغالب من الشارع أنه إمنا خياطبنا باألمور الشرعية دون غريها وهو إما أن تكون العلة فيه منصوصة أو مستنبطة 
  واألول ليس بقياس على ما حققناه قبل 

وإن كانت مستنبطة فقد سلم صحة االحتجاج ببعض األقيسة املختلف فيها ويلزم من ذلك تسليم الباقي ضرورة 
  فرق أن ال قائل بال

  وعن اخلامس أن العام بعد التخصيص يكون حجة فيما وراء صور التخصيص على ما سبق يف العموم 

  وعن قوهلم إنه خطاب مع املوجودين يف زمن النيب عليه السالم فال يعم 
  قلنا ال نسلم أنه ال يعم بتقدير الوجود والفهم 

قاد اإلمجاع عل أن أحكام اخلطاب الثابث يف زمن النيب عليه وإن سلمنا أنه ال يعم بلفظه فهو عام مبعناه نظرا إىل انع
  السالم عامة يف حق من بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  فإذا مل يكن اخلطاب عاما بلفظه وجب أن يكون عاما مبعناه ضرورة انعقاد اإلمجاع على ذلك 
 بعض صور النزاع ويلزم من ذلك احلكم يف وبتقدير أن ال يكون عاما ال بلفظه وال مبعناه فهو حجة على اخلصوم يف

  الباقي ضرورة أن ال قائل بالتفصيل 
  وهبذا اجلواب يكون اجلواب عن قوهلم إن األمر املطلق ال يقتضي الفور وال التكرار 

  وعن السؤال األخري أن املسألة ظنية غري قطعية 
ال ملعاذ حني بعثه إىل اليمن قاضيا مب حتكم قال وأما من جهة السنة فما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ق

  بكتاب اهللا 
  قال فإن مل جتد قال فبسنة رسول اهللا 

  قال فإن مل جتد قال أجتهد رأيي والنيب صلى اهللا عليه و سلم أقره على ذلك 
دودا إىل أصل وقال احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا حيبه اهللا ورسوله واجتهاد الرأي ال بد وأن يكون مر

  وإال كان مرسال والرأي املرسل غري معترب وذلك هو القياس 



وأيضا ما روي عنه عليه السالم أنه قال ملعاذ وأيب موسى األشعري وقد انفذمها إىل اليمن مب تقضيان فقاال أن مل جند 
ا بالعمل بالقياس والنيب احلكم يف الكتاب وال السنة قسنا األمر باألمر فما كان أقرب إىل احلق عملنا به صرحو

  صلى اهللا عليه و سلم أقرمها عليه فكان حجة 

وأيضا ما روي عنه عليه السالم أنه قال ملعاذ وأيب موسى األشعري وقد أنفذمها إىل اليمن مب تقضيان فقاال إن مل جند 
بالعمل بالقياس والنيب احلكم يف الكتاب وال السنة قسنا األمر باألمر فما كان أقرب إىل احلق عملنا به صرحوا 

  صلى اهللا عليه و سلم أقرمها عليه فكان حجة 
وأيضا ما روي عنه عليه السالم أنه قال البن مسعود اقض بالكتاب والسنة إذا وجدهتما فإذا مل جتد احلكم فيهما 

  اجتهد رأيك ووجه االحتجاج به كما تقدم يف اخلرب األول 
سألته اجلارية اخلثعمية وقالت يا رسول اهللا إن أيب أدركته فريضة احلج شيخا  وأيضا ما روي عنه عليه السالم أنه ملا

  زمنا ال يستطيع أن حيج 
  إن حججت عنه أينفعه ذلك فقال هلا أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك قالت نعم 

مي يف وجوب القضاء ونفعه وهو عني قال فدين اهللا أحق بالقضاء ووجه االحتجاج به أنه أحلق دين اهللا بدين اآلد
  القياس 

  وما مثل هذا يسميه األصوليون التنبيه على أصل القياس كما سبق حتقيقه 
وأيضا ما روي عنه عليه السالم أنه قال ألم سلمة وقد سئلت عن قبلة الصائم هل أخربته أين أقبل وأنا صائم وإمنا 

  ذكر ذلك تنبيها على قياس غريه عليه 
روي عنه أنه أمر سعد بن معاذ أن حيكم يف بين قريظة برأيه وأمرهم بالنزول على حكمه فأمر بقتلهم وأيضا ما 

  وسيب نسائهم فقال عليه السالم لقد وافق حكمه حكم اهللا 
وأيضا ما روي عنه عليه السالم أنه قال لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أمثاهنا 

  مثنها باعتبار حترمي أكلها  حكم بتحرمي
وأيضا ما روي عنه عليه السالم أنه علل كثريا من األحكام والتعليل موجب التباع العلة أين كانت وذلك هو نفس 

  القياس 
  فمن ذلك قوله عليه السالم كنت هنيتكم عن ادخار حلوم األضاحي ألجل الدافة فادخروها 

  زوروها فإهنا تذكركم باآلخرة وقوله كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال ف
  ومنا قوله ملا سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم 

  فقال فال إذا 
  ومنها قوله يف حق حمرم وقصت به ناقته ال ختمروا رأسه وال تقربوه طيبا فإنه حيشر يوم القيامة ملبيا 

هم فإهنم حيشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما اللون ومنها قوله يف حق شهداء أحد زملوهم بكلومهم ودمائ
  لون الدم والريح ريح املسك 

  ومنها قوله يف اهلرة إهنا ليست بنجسة إهنا من الطوافني عليكم والطوافات 
  وقوله إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده 

  ه يف الصيد فإن وقع يف املاء فال تأكل منه لعل املاء أعان على قتله وقول



وأيضا قوله أنا أقضي بينكم بالرأي فيما مل ينزل فيه وحي والرأي إمنا هو تشبيه شيء بشيء وذلك هو القياس إىل 
  دها آحادا غري ذلك من األخبار املختلف لفظها املتحد معناها النازل مجلتها منزلة التواتر وإن كانت آحا

فإن قيل أما حيث معاذ فإنه مرسل وخرب واحد ورد يف إثبات كون القياس حجة وهو مما تعم به البلوى واملرسل 
  ليس حبجة عند الشافعي 

  وخرب الواحد فيما تعم به البلوى ليس حبجة عند أيب حنيفة فاإلمجاع من الفريقني على أنه ليس حبجة 
ه السالم كان قد واله القضاء وذلك ال يكون إال بعد معرفة اشتمال معاذ على والذي يدل على ضعفه أن النيب علي

  معرفه ما به يقضي 
  فالسؤال عما علم ال معىن له 

  وأيضا فإنه وقف العمل بالرأي على عدم وجدان الكتاب والسنة ووقف العمل بالسنة على عدم وجدان الكتاب 
  )  ٣٨األنعام ( } كتاب من شيء ما فرطنا يف ال{ واألول على خالف قوله تعاىل 

والثاين على خالف الدليل الدال )  ٥٩األنعام ( } وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني { وعلى خالف قوله 
  على جواز نسخ الكتاب وختصيصه بالسنة 

قد  سلمنا صحته وأنه حجة غري أن اجتهاد الرأي أعم من القياس وذلك ألن اجتهاد الرأي كما يكون بالقياس
يكون باالجتهاد يف االستدالل خبفي النصوص من الكتاب والسنة وطلب احلكم فيهما على التمسك بالرباءة 

  األصلية ولفظه غري عام يف كل رأي فال يكون محله على اجتهاد الرأي بالقياس أوىل من غريه 
نصوصة أو مومى إليها وإىل ما علته سلمنا أن املراد به اجتهاد الرأي بالقياس غري أن القياس ينقسم إىل ما علته م

  مستنبطة بالرأي واللفظ أيضا مطلق وقد عملنا به يف القياس الذي علته منصوصة على ما قاله النظام 
اليوم أكملت لكم دينكم { سلمنا أنه حجة مطلقا يف كل قياس ولكن قبل إكمال الدين أو بعده على ما قال تعاىل 

  ثاين ممنوع األول مسلم وال)  ٣املائدة ( } 
  وذلك أن إكمال الدين إمنا يكون باشتمال الكتاب والسنة على تعريف كل ما ال بد من معرفته 

  وعلى هذا فالقياس ال حاجة إليه بعد ذلك 
  وبتقدير كونه حجة مطلقا لكن فيما تعبد يف إثباته بالظن ال باليقني 

  والقياس ليس من هذا الباب 

  ابن مسعود أيضا وهبذا يكون االعتراض على حديث 
وأما حديث اجلارية اخلثعمية فالورود عليه من مجلة األسئلة الواردة على حديث معاذ أنه خرب واحد فيما تعم به 

البلوى وأنه ظين فال يتمسك به يف مسائل األصول ومها عامان يف مجيع ما ذكر من األخبار وخيصه أن النيب صلى 
  بطريق التقريب إىل فهم اجلارية يف حصول نفع القضاء اهللا عليه و سلم إمنا ذكر دين اآلدمي 
  أما أن يكون ذلك بطريق القياس فال 

وأما حديث أم سلمة فيدل على أن فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم حجة متبعة أما أن يكون ذلك بطريق القياس 
  على فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم فال 
ا ما يدل على صحة القياس فإن أمره له بأن حيكم يف بين قريظة برأيه ال وأما حديث سعد بن معاذ فليس فيه أيض

خيص القياس ملا تقدم من أن اجتهاد الرأي أعم من القياس فلعله أمره أن حيكم باجتهاد رأيه يف االستدالل خبفي 



  النصوص من الكتاب والسنة ولذلك قال عليه السالم لقد وافق حكمه حكم اهللا ورسوله 
حترمي الشحوم على اليهود فليس فيه ما يدل على حترمي البيع بالقياس على حترمي األكل فإن حترمي الشيء وأما خرب 

  أعم من حترمي أكله فإن حترمي الشيء حترمي للتصرف فيه مطلقا 
كم وال تأكلوا أموال{ وبتقدير أن يكون حترمي األكل مصرحا به فاملراد به حترمي التصرف مطلقا بدليل قوله تعاىل 

  } وال تأكلوا مال اليتيم { وقوله )  ١٨٨البقرة ( } بينكم بالباطل 
  واملراد به املنع من التصرف يف ذلك بغري حق )  ٢النساء ( } وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم { وقوله 

ملنصوص به وأما األخبار الدالة على تعليل األحكام فليس يلزم من تعليل احلكم املنصوص عليه بعلة إحلاق غري ا
  الشتراكهما يف تلك العلة إذ هو حمل النزاع 

  وليس يف األخبار ما يدل على اإلحلاق بل التعليل إمنا كان 

  لتعريف الباعث على احلكم ليكون أقرب إىل االنقياد وأدعى إىل القبول 
  وهلذا أمكن التنصيص على العلة القاصرة وال قياس عنها 

  وبتقدير داللتها على اإلحلاق 
  العلل فيها منصوصة ومومى إليها ف

وحنن نقول هبذا النوع من القياس كما قاله النظام وقوله عليه السالم إين أحكم بينكم بالرأي فيما مل ينزل فيه وحي 
وبتقدير أن يكون حكمه )  ٣النجم ( } وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى { فهو على خالف قوله تعاىل 

  يكون ذلك بالقياس ملا تقدم بالرأي فال يلزم أن 
وبتقدير أن يكون بالقياس فال يلزم من جواز التمسك بالقياس للنيب عليه السالم مع كونه معصوما عن اخلطإ 

  مسددا يف أحكامه جواز ذلك لغريه 
  واجلواب عن السؤال األول على خرب معاذ أنا قد بينا أن املرسل وخرب الواحد فيما تعم به البلوى حجة 

سؤال معاذ عما به يقضي فإمنا كان قبل توليه القضاء ليعلم صالحيته لذلك وإن كان ذلك بعد توليه القضاء  وأما
فإمنا كان ذلك بطريق التأكيد أو بأعالم الغري بأهليته للقضاء وأما توقيفه للعمل بالرأي على عدم وجدان الكتاب 

إذ املراد منه إمنا هو عدم التفريط )  ٣٨األنعام ( } شيء  ما فرطنا يف الكتاب من{ والسنة فغري خمالف لقوله تعاىل 
فيما ورد من الكتاب ال أن املراد به بيان كل شيء فإنا نعلم عدم اشتماله على بيان العلوم العقلية من اهلندسية 
مبعىن أنه  واحلسابية وكثري من األحكام الشرعية وبتقدير أن يكون املراد به بيان كل شيء لكن ال بطريق الصريح بل

  أصل لبيان كل شيء 
  فإنه أصل لبيان صدق الرسول يف قوله وقوله بيان للقياس وغريه وبه خيرج اجلواب عن اآلية األخرى 

وأما توقيفه العمل بالسنة على عدم الكتاب فاملراد به الكتاب الذي ال معارض له وال ناسخ وجيب تنزيله على ذلك 
  السالم له على ذلك وبني الدليل الدال على نسخ الكتاب وختصيصه بالسنة  ضرورة اجلمع بني تقرير النيب عليه

وعن السؤال الثاين أنه ميتنع محل اجتهاد الرأي على االجتهاد يف االستدالل خبفي نصوص الكتاب والسنة ألن قوله 
  فإن مل جتد عام يف اجللي واخلفي بدليل صحة االستثناء وورود االستفهام 

ي دون اخلفي من غري دليل ممتنع والتمسك بالرباءة األصلية يف نفي األحكام الشرعية ليس فتخصيص ذلك باجلل
  حبجة على ما يأيت 



  فال يكون اجتهاد الرأي فيه مستندا للحكم 
  وبتقدير أن يكون حجة فذلك معلوم لكل عاقل فال يكون مفتقرا إىل اجتهاد الرأي 

  قياس على ما سيأيت لته منصوصة يكون وعن السؤال الثالث أنا ال نسلم أن ما كانت ع
  وإن سلمنا أنه قياس فما ذكرناه وإن مل يكن حجة على النظام فهو حجة على غريه 

  وعن الرابع أن إكمال الدين إمنا يكون ببيان كل شيء إما بال واسطة أو بواسطة على ما بيناه 
  وعلى هذا فال ميتنع العمل بالقياس بعد إكمال الدين لكونه من مجلة الوسائط 

  اخلامس ما سبق من أن املسألة ظنية غري قطعية وعن 
  وعلى هذا فال خيفى اجلواب عما يعترض به على خرب ابن مسعود 

  وكذلك جواب كل ما يعترض به من هذه األسئلة على باقي األخبار 
  وما ذكروه على خرب اجلارية اخلثعمية فبعيد أيضا فإنه لو مل يكن مدرك 

  ى دين اآلدمي ملا كان التعرض لذكره مفيدا بل كان جيب االقتصار على قوله نعم احلكم فيما سألت عنه القياس عل
  وما ذكروه على حديث أم سلمة فغري صحيح 

وذلك ألنه لو مل يكن اتباعنا له يف فعله بطريق التأسي به ملا كان حكم فعله ثابتا يف حقنا وال معىن للقياس سوى 
  ذلك 

طل أيضا ألن حكمه لو كان مستندا إىل الكتاب أو السنة ملا كان ذلك وما ذكروه على حديث سعد بن معاذ با
برأيه وقد قال أحكم فيهم برأيك وقوله عليه السالم لقد وافق حكمه حكم اهللا ورسوله ال منافاة بينه وبني احلكم 

  بالقياس فإنه إذا كان القياس من طرق الشرع فاحلكم املستند إليه يكون حكما هللا ولرسوله 
  كروه على خرب الشحوم مندفع من حيث إن الظاهر من إضافة التحرمي إىل املأكول إمنا هو حترمي األكل وما ذ

  وكذلك التحرمي املضاف إىل النساء إمنا هو حترمي الوطء وإىل الدابة حترمي الركوب وإىل الدار حترمي السكىن 
  وكذلك يف كل شيء على حسبه وهو املتبادر إىل الفهم عند إطالقه 

تحرمي البيع ال يكون مأخوذا من مطلق التحرمي املضاف إىل أكل الشحوم فلم يبق إال أن يكون بطريق اإلحلاق به ف
  وهو معىن القياس 

  وما ذكروه على األخبار الدالة على التعليل بالعلل املذكورة من أن ذلك ال يدل على التعدية فحق 
  النظام فقد سبق جوابه غري أن ما ذكروه بتقدير تسليم التعدية على مذهب 

وأما اإلمجاع وهو أقوى احلجج يف هذه املسألة فهو أن الصحابة اتفقوا على استعمال القياس يف الوقائع اليت ال نص 
  فيها من غري نكري من أحد منهم 

ياس فمن ذلك رجوع الصحابة إىل اجتهاد أيب بكر رضي اهللا عنه يف أخذ الزكاة من بين حنيفة وقتاهلم على ذلك وق
  خليفة رسول اهللا على الرسول يف ذلك بوساطة أخذ الزكاة للفقراء وأرباب املصارف 

ومن ذلك قول أيب بكر ملا سئل عن الكاللة أقول يف الكاللة برأيي فإن يكن صوابا فمن اهللا وإن يكن خطأ فمين 
  ومن الشيطان الكاللة ما عدا الوالد والولد 

ن أم األب فقال له بعض األنصار لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي ومن ذلك أن أبا بكر ورث أم األم دو
  امليتة مل يرثها وتركت امرأة لو كانت هي امليتة ورث مجيع ما تركت فرجع إىل التشريك بينهما يف السدس 



جر إىل ومن ذلك حكم أيب بكر بالرأي يف التسوية يف العطاء حىت قال له عمر كيف جتعل من ترك دياره وأمواله وها
رسول اهللا كمن دخل يف اإلسالم كرها فقال أبو بكر إمنا أسلموا هللا وأجورهم على اهللا وإمنا الدنيا بالغ وحيث 

  انتهت النوبة إىل عمر فرق بينهم 
ومن ذلك قياس أيب بكر تعيني اإلمام بالعهد على تعيينه بعقد البيعة حىت إنه عهد إىل عمر باخلالفة ووافقه على ذلك 

  ة الصحاب
  ومن ذلك ما روي عن عمر أنه كتب إىل أيب موسى األشعري اعرف األشباه واألمثال مث قس األمور برأيك 

  ومن ذلك قول عمر أقضي يف اجلد برائي وأقول فيه برائي وقضى فيه بآراء خمتلفة 
  ومن ذلك قوله ملا مسع حديث اجلنني لوال هذا لقضينا فيه برأينا 

  مسألة املشركة هب أن أبانا كان محارا ألسنا من أم واحدة فشرك بينهم  ومن ذلك أنه ملا قيل له يف
ومن ذلك أنه ملا قيل لعمر إن مسرة قد أخذ اخلمر من جتار اليهود يف العشور وخللها وباعها قال قاتل اهللا مسرة أما 

ا وباعوها وأكلوا أمثاهنا علم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوه
  قاس اخلمر على الشحم وأن حترميها حترمي لثمنها 

  ومن ذلك أنه جلد أبا بكرة حيث مل يكمل نصاب الشهادة بالقياس على القاذف وإن كان شاهدا ال قاذفا 
ان ولو ومن ذلك قول عثمان لعمر يف واقعة إن تتبع رأيك فرأيك أسد وإن تتبع رأي من قبلك فنعم ذلك الرأي ك

  كان فيه دليل قاطع على أحدمها مل جيز تصويبهما 
  ومن ذلك أنه ورث املبتوتة بالرأي 

ومن ذلك قول علي عليه السالم يف حد شارب اخلمر إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى 
  فحدوه حد املفترين قاس حد الشارب على القاذف 

الذي اشترك يف قتله سبعة فقال له علي يا أمري املؤمنني أرأيت لو أن ومن ذلك أن عمر كان يشك يف قود القتيل 
  نفرا اشتركوا يف سرقة أكنت تقطعهم قال نعم 

  قال فكذلك وهو قياس للقتل على السرقة 
ومن ذلك ما روي عن علي أنه قال يف أمهات األوالد اتفق رأيي ورأي عمر على أن ال يبعن وقد رأيت اآلن بيعهن 

  عبيدة السلماين رأيك مع اجلماعة أحب إلينا من رأيك وحدك حىت قال له 
  ومن ذلك قول علي يف املرأة اليت أجهضت بفزعها بإرسال عمر إليها 

أما املأمث فأرجو أن يكون منحطا عنك ورأى عليك الدية فقال له عزمت عليك أن ال تربح حىت تضرهبا على بين 
  ن عوف باملؤدب وقاال إمنا أنت مؤدب وال شيء عليك عدي يعين قومه وأحلقه عثمان وعبد الرمحن ب

ومن ذلك قول ابن عباس ملا ورث زيد ثلث ما بقي يف مسألة زوج وأبوين أين وجدت يف كتاب اهللا ثلث ما بقي 
  فقال له زيد أقول برأيي وتقول برأيك 

  با األب أبا ومن ذلك قوله يف مسألة اجلد أال يتقي اهللا زيد جيعل ابن االبن ابنا وال جيعل أ
ومن ذلك قول ابن مسعود يف املفوضة برأيه بعد أن استمهل شهرا وأنه كان يوصي من يلي القضاء بالرأي ويقول 

  ال ضري يف القضاء بالكتاب والسنة وقضايا الصاحلني فإن مل جتد شيئا من ذلك فاجتهد رأيك 
  ط األخوة وأحلقه بعضهم باألخوة ومن ذلك اختالف الصحابة يف اجلد حىت أحلقه بعضهم باألب يف إسقا



  ومن ذلك اختالفهم يف قول الرجل لزوجته أنت علي حرام حىت قال أبو بكر وعمر هو ميني 
  وقال علي وزيد هو طالق ثالث 

  وقال ابن مسعود هو طلقة واحدة 
الوقائع  وقال ابن عباس هو ظهار إىل غري ذلك من الوقائع اليت ال حتصى وذلك يدل على أن الصحابة مثلوا

بنظائرها وشبهوها بأمثاهلا وردوا بعضها إىل بعض يف أحكامها وأنه ما من واحد من أهل النظر واالجتهاد منهم إال 
  وقد قال بالرأي والقياس 

ومن مل يوجد منه احلكم بذلك فلم يوجد منه يف ذلك إنكار فكان إمجاعا سكوتيا وهو حجة مغلبة على الظن ملا سبق 
  اإلمجاع  تقريره يف مسائل

  وإمنا قلنا إهنم قالوا بالرأي والقياس يف مجيع هذه الصور وذلك 

ال بد هلم فيها من مستند وإال كانت أحكامهم مبحض التشهي والتحكم يف دين اهللا من غري دليل وهو ممتنع وذلك 
لغريه عن اخلطإ املستند ميتنع أن يكون نصا وإال ألظهر كل واحد ما اعتمد عليه من النص إقامة لعذره وردا 

مبخالفته على ما اقتضته العادة اجلارية بني النظار وألن العادة حتيل على اجلمع الكثري كتمان نص دعت احلاجة إىل 
  إظهاره يف حمل اخلالف 

وهذا خبالف ما إذا أمجعوا على حكم يف واقعة بناء على نص فإنه ال ميتنع اتفاقهم على عدم نقله بناء على االكتفاء 
ك احلكم بإمجاعهم ولو أظهروا تلك النصوص واحتجوا هبا لكانت العادة حتيل عدم نقلها فحيث مل تنقل دل يف ذل

  على عدمها وإذا مل يكن نصا تعني أن يكون قياسا واستنباطا 
فإن قيل ال نسلم أن أحدا من الصحابة عمل بالقياس وما نقل عنهم من االجتهاد يف الوقائع املذكورة والعمل 

فلعلهم إمنا استندوا فيه إىل االجتهاد يف دالالت النصوص اخلفية من الكتاب والسنة كحمل املطلق على  بالرأي
املقيد والعام على اخلاص وترجيح أحد النصني على اآلخر والنظر يف تقرير النفي األصلي وداللة االقتضاء واإلشارة 

  ن االجتهادات املتعلقة باألدلة النصية والتنبيه واإلمياء وأدلة اخلطاب وحتقيق املناط وغري ذلك م
قولكم لو كان مث نص لظهر قلنا ولو كانوا قائسني لتلك الصور على غريها ألظهروا العلل اجلامعة فيها وصرحوا هبا 

  كما يف النصوص ولو أظهروها واحتجوا هبا لنقلت أيضا فعدم نقلها يدل على عدمها 
  املستند إمنا هو النص وليس أحد األمرين أوىل من اآلخر  وإذا مل يكن قياس واستنباط تعني أن يكون

وما نقل عن الصحابة من التصريح بالعمل بالرأي يف الوقائع املذكورة ال يلزم أن يكون قياسا فإن اجتهاد الرأي أعم 
  من اجتهاد الرأي بالقياس على ما تقرر وال يلزم من وجود األعم وجود األخص 

  غري أنا ال نسلم عمل الكل به فإنه مل ينقل ذلك إال عن مجاعة يسرية ال تقوم احلجة بقوهلم  سلمنا أهنم عملوا بالقياس

  قولكم إنه مل يوجد من غريهم نكري عليهم ال نسلم ذلك 
وبيان وجود اإلنكار ما روي عن أيب بكر أنه ملا سئل عن الكاللة قال أي مساء تظلين وأي أرض تقلين إذا قلت يف 

وأيضا ما روي عن عمر أنه قال إياكم وأصحاب الرأي فإهنم أعداء الدين أعيتهم األحاديث أن  كتاب اهللا برأيي
حيفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا وقال إياكم واملكايلة فسئل عن ذلك فقال املقايسة وروي عن شريح أنه قال 

ا يف سنة رسول اهللا فإن جاءك ما ليس كتب إيل عمر اقض مبا يف كتاب اهللا فإن جاءك ما ليس يف كتاب اهللا فاقض مب
يف سنة رسول اهللا فاقض مبا أمجع عليه أهل العلم فإن مل جتد فال عليك أن ال تقضي وأيضا ما روي عن علي رضي 



اهللا عنه أنه قال لعمر يف مسألة اجلنني إن اجتهدوا فقد أخطؤوا وإن مل جيتهدوا فقد غشوك وروي عن عثمان وعلي 
ن الدين بالقياس لكان املسح على باطن اخلف أوىل من ظاهره وروي عن ابن عباس أنه قال إن اهللا أهنما قاال لو كا

ومل يقل مبا رأيت ولو جعل )  ٤٩املائدة ( } وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا { تعاىل قال لنبيه صلى اهللا عليه و سلم 
فإمنا عبدت الشمس والقمر باملقاييس وقال إن اهللا  ألحد أن حيكم برأيه جلعل ذلك لرسول اهللا وقال إياكم واملقاييس

مل جيعل ألحد أن حيكم يف دينه برأيه وروي عن ابن عمر أنه قال السنة ما سنة رسول اهللا ال جتعلوا الرأي سنة وقال 
  أيضا إن قوما يفتون بآرائهم لو نزل القرآن لنزل خبالف ما يفتون 

نا تكلف وظن وإن الظن ال يغين من احلق شيئا وروي عن ابن مسعود أنه وقال أيضا اهتموا الرأي على الدين فإنه م
قال إذا قلتم يف دينكم بالقياس أحللتم كثريا مما حرم اهللا وحرمتم كثريا مما حلل اهللا وقال أيضا قراؤكم صلحاؤكم 

م أنه أحبط جهاده يذهبون ويتخذ الناس رؤوسا جهاال يقيسون ما مل يكن مبا كان وقالت عائشة أخربوا زيد بن أرق
مع رسول اهللا بفتواه بالرأي يف مسألة العينة وقد أنكر التابعون ذلك أيضا حىت قال الشعيب ما أخربوك عن أصحاب 
حممد فاقبله وما أخربوك عن رأيهم فألقه يف احلش وقال مسروق ال أقيس شيئا بشيء أخاف أن تزل قدم بعد ثبوهتا 

  أول من قاس إبليس  وكان ابن سريين يذم املقاييس ويقول
  ومع هذه اإلنكارات من الصحابة والتابعني فال إمجاع 

  سلمنا أنه مل يظهر النكري يف ذلك لكن ال يلزم منه أن يكون سكوت الباقني عن موافقة ملا ذكر يف اإلمجاع 
  سلمنا أنه عن موافقة لكنه ال حجة يف إمجاع الصحابة 

  وهنوا عنه وجتربوا وتآمروا وجعلوا اخلالف طريقا إىل أغراضهم الفاسدة وكيف يقال بذلك وقد عدلوا عما أمروا به 
حىت جرى بينهم ما جرى من الفنت واحلروب وتألبوا على أهل البيت وكتموا النص على علي رضي اهللا عنه غصبوه 

لوا عن طاعة اإلمام اخلالفة ومنعوا فاطمة إرثها من أبيها املنصوص عليه يف كتاب اهللا برواية انفرد هبا أبو بكر وعد
املعصوم احمليط جبميع النصوص الدالة على مجيع األحكام الشرعية إىل غري ذلك من األمور اليت ال جيوز معها 

  االحتجاج بأقواهلم 
  وهذا السؤال مما أورده الرافضة 

  سلمنا أن قول البعض بالقياس وسكوت الباقني حجة لكنها حجة ظنية على ما سبق يف اإلمجاع 
  القياس حجة أمر قد تعبدنا فيه بالعلم فال يكون مستفادا من الدليل الظين  وكون

سلمنا صحة االحتجاج به ولكن ما املانع أن يكون عملهم بالقياس املنصوص على علته وحنن نقول به كما قاله 
  النظام والقاشاين والنهرواين 

للصحابة جاز ذلك ملن بعدهم وذلك ألن الصحابة  سلمنا عملهم بكل قياس لكن مل قلتم إنه إذا جاز العمل بالقياس
ملا كانوا عليه من شدة اليقني والصالبة يف الدين ومشاهدة الوحي والتنزيل وكثرة التحفظ يف أمور دينهم حىت نقل 
عنهم قتل األباء واألبناء وبذل األنفس واألموال ومهاجرة األهل واألوطان يف نصرة الدين حىت ورد يف حقهم من 

  يل والتعظيم يف الكتاب والسنة ما مل يرد مثله يف حق غريهم على ما ذكر يف اإلمجاع التفض
  وعند ذلك فال يلزم من جواز عملهم بالقياس جوازه لغريهم 

  سلمنا داللة ما ذكرمتوه على صحة القياس وأنا متعبدون به لكنه معارض بالكتاب والسنة 
واحلكم بالقياس )  ١احلجرات ( } وا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله يا أيها الذين آمن{ أما الكتاب فقوله تعاىل 



  تقدم بني يدي اهللا ورسوله ألنه حكم بغري قوليهما 
( } وال تقف ما ليس لك به علم { وقوله تعاىل )  ١٦٩البقرة ( } وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون { وقوله تعاىل 

   يعلم واحلكم بالقياس قول مبا ال)  ٣٦اإلسراء 
  إن بعض ( وقوله تعاىل )  ٢٨النجم ( } إن الظن ال يغين من احلق شيئا { وقوله تعاىل 

واحلكم بالقياس حكم )  ٤٩املائدة ( } وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا { وقوله تعاىل )  ١٢احلجرات ( } الظن إمث 
  بغري ما أنزل اهللا 

فإن تنازعتم يف شيء { وقوله تعاىل )  ١٠الشورى ( } ىل اهللا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إ{ وقوله تعاىل 
  واحلكم بالقياس ال يكون حكما هللا وال مردودا إليه )  ٥٩النساء ( } فردوه إىل اهللا والرسول 

وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني { وقوله تعاىل )  ٣٨األنعام ( } ما فرطنا يف الكتاب من شيء { وقوله تعاىل 
  وذلك يدل على أنه ال حاجة إىل القياس )  ٥٩نعام األ( } 

وأما من جهة السنة فما روى عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ستفترق أميت فرقا أعظمها فتنة الذين 
  يقيسون األمور بالرأي وأيضا ما روى أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

برهة بكتاب اهللا وبرهة بسنة رسول اهللا وبرهة بالرأي فإذا فعلوا ذلك ضلوا وأضلوا وذلك أنه قال تعمل هذه األمة 
  يدل على أن القياس والعمل بالرأي غري صحيح 

  واجلواب قوهلم ال نسلم أن أحدا من الصحابة عمل بالقياس قلنا دليله ما ذكرناه 
  ان كذلك لظهر املستند واشتهر على ما قررناه قوهلم حيتمل أن يكون عملهم بدالالت النصوص اخلفية قلنا لو ك

قوهلم ولو كان ذلك حملض القياس ألظهروا العلل اجلامعة وصرحوا هبا كما يف النصوص قلنا منهم من صرح 
كتصريح أيب بكر يف التسوية يف العطاء بني املهاجرين وغريهم وهو قوله إمنا الدنيا بالغ وتصريح علي يف قياسه حد 

  ى حد القاذف بواسطة االشتراك يف االفتراء وتصريح شارب اخلمر عل

  عثمان وعبد الرمحن بن عوف يف إحلاقهم عمر يف صورة املرأة اليت أجهضت اجلنني باملؤدب بواسطة التأديب 
ومنهم من اعتمد يف التنبيه عليها بفتواه وجري العادة بفهم املستمع وجه املأخذ والشبه بني حمل النزاع وحمل 

  اإلمجاع 
وهلذا فإن العادة جارية من بعض امللوك بقتل اجلاسوس إذا ظفر به زجرا له ولغريه عن التجسس عليه وعادة البعض 
اإلحسان إليه الستمالته له حىت يدله على أحوال عدوه فإذا رأينا ملكا قد قتل جاسوسا أو أحسن إليه ومل نعهد من 

رعاية العلة املوجبة للقتل أو اإلحسان يف حمل الوفاق وال عادته قبل ذلك شيئا كان ذلك كافيا يف التنبيه على 
  كذلك النصوص فإن األذهان غري مستقلة مبعرفتها فدعت احلاجة إىل التصريح هبا 

وعلى هذا فمن قال منهم يف قوله أنت علي حرام إنه طالق ثالث نبه على أن مطلق التحرمي يقتضي هناية التحرمي 
  الثالث فلذلك عدى الطالق الثالث إليه  وذلك مشترك بينه وبني الطالق

ومن جعله طلقة واحدة نبه على أنه اعترب فيه أقل ما يثبت معه التحرمي فلذلك أحلقه بالطلقة الواحدة ومن جعله 
  ظهارا أحلقه بالظهار من حيث إنه يفيد التحرمي بلفظ ليس هو لفظ الطالق وال لفظ اإليالء 

على أن العلة يف ذلك استواؤمها يف اإلدالء إىل امليت يف طريف العلو والسفل  ومن شرك بني اجلد وابن االبن نبه
وهلذا شبههما بغصين شجرة وجدويل هنر ومن ذلك تنبيه عمر يف قياسه اخلمور على الشحوم على أن العلة يف حترمي 



  أمثاهنا حترميها 
ألم على أن العلة االشتراك يف جهة األمومة ومن ذلك التنبيه يف التشريك بني اإلخوة من األب واألم واإلخوة من ا

  إىل غري ذلك من التنبيهات 

  ويدل على ما ذكرناه تصريح أكثر الصحابة فيما عملوا به بالرأي 
قوهلم اجتهاد الرأي أعم من القياس قلنا وإن كان األمر على ما قيل غري أنا قد بينا أنه مل يكن ذلك مستندا إىل 

  القياس واالستنباط  النصوص فتعني استناده إىل
قوهلم ال نسلم عمل الكل بالقياس قلنا وإن عمل به البعض فقد بينا أنه مل يوجد من الباقني يف ذلك نكري فكان 

  إمجاعا 
  قوهلم قد وجد اإلنكار ال نسلم ذلك 

 النقلني وما ذكروه من صور اإلنكار فهي منقولة عمن نقلنا عنهم القول بالرأي والقياس فال بد من التوفيق بني
الستحالة اجلمع بينهما والعمل بأحدمها من غري أولوية وعند ذلك فيجب محل ما نقل عنهم من إنكار العمل بالرأي 

والقياس على ما كان من ذلك صادرا عن اجلهال ومن ليس له رتبة االجتهاد وما كان خمالفا للنص وما ليس له 
د الشرعية وما استعمل من ذلك فيما تعبدنا فيه بالعلم دون أصل يشهد له باالعتبار وما كان على خالف القواع

  الظن مجعا بني النقلني 
هذا من جهة اإلمجال وأما من جهة التفصيل أما قول أيب بكر أي مساء تظلين وأي أرض تقلين إذا قلت يف كتاب اهللا 

يه لكونه مستندا إىل حمض السمع عن برأيي فإمنا أراد به قوله يف تفسري القرآن وال شك أن ذلك مما ال جمال للرأي ف
  النيب صلى اهللا عليه و سلم وأهل اللغة خبالف الفروع الشرعية 

وأما قول عمر إياكم وأصحاب الرأي اخلرب إىل آخره فإمنا قصد به ذم من ترك األحاديث وحفظ ما وجد منها 
  وعدل إىل الرأي مع أن العمل مشروط بعدم النصوص 

  أي املقايسة فاملراد به املقايسة الباطلة ملا ذكرناه وقوله إياكم واملكايلة 

وأما قوله أليب موسى األشعري فإمنا يفيد أن لو مل يكن القياس مما أمجع عليه أهل العلم وإال فبتقدير أن يكون واجدا 
  له فال 

جتهادات كما وقول علي لعمر يف مسألة اجلنني ال يدل على أن كل اجتهاد خطأ وحنن ال ننكر اخلطأ يف بعض اال
  سبق تعريفه 

  وأما قول عثمان وعلي لو كان الدين بالقياس 
  اخلرب 

فيجب محله على أنه لو كان مجيع الدين بالقياس لكان املسح على باطن اخلف أوىل من ظاهره ويكون املقصود منه 
  أنه ليس كل ما أتت به السنن على ما يقتضيه القياس 

بيه اخلرب ليس فيه ما يدل على عدم احلكم بالقياس إال مبفهومه وليس حبجة على ما وأما قول ابن عباس إن اهللا قال لن
  سبق بيانه 

وقوله إياكم واملقاييس جيب محله على املقاييس الفاسدة كاملقاييس اليت عبدت هبا الشمس والقمر وغري ذلك مما بيناه 
  ملا سلف من اجلمع بني النقلني 



  كم يف دينه برأيه جيب محله على الرأي اجملرد عن اعتبار الشارع له ملا سبق وقوله إن اهللا مل جيعل ألحد أن حي
  وأما قول ابن عمر السنة ما سنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإمنا ينفع أن لو كان القياس ليس مما سنه الرسول 

  رب من السنة ال يكون خارجا عن السنة وقوله ال جتعلوا الرأي سنة أراد به الرأي الذي ال اعتبار له وإال فالرأي املعت
  وقوله إن قوما يفتون بآرائهم 

  اخلرب 
  ليس فيه ما يدل على أن كل من أفىت برأيه يكون كذلك 

  وحنن ال ننكر أن بعض اآلراء باطل 

  وقوله اهتموا الرأي على الدين غايته الداللة على احتمال اخلطإ فيه وليس فيه ما يدل على إبطاله 
الظن ال يغين من احلق شيئا املراد به استعمال الظن يف مواضع اليقني ال أن املراد به إبطال الظن بدليل  وقوله وإن

  صحة العمل بظواهر الكتاب والسنة 
  وأما قول ابن مسعود إذا قلتم يف دينكم بالقياس 

  اخلرب جيب محله على القياس الفاسد ملا سبق 
  وقوله ويتخذ الناس رؤوسا جهاال 

  ره فاملراد به أيضا القياس الباطل وهلذا وصفهم بكوهنم جهاال إىل آخ
وعلى ذلك جيب محل قول عائشة يف حق زيد بن أرقم وكذلك قول الشعيب ومسروق وابن سريين مجيعا بني النقلني 

  كما سبق تقريره 
  قوهلم ال نسلم أن السكوت يدل على املوافقة قلنا دليله ما سبق يف مسائل اإلمجاع 

  ال نسلم أن إمجاع الصحابة حجة قد دللنا عليه يف مسائل اإلمجاع أيضا قوهلم 
  وما ذكروه من القوادح يف الصحابة فمن أقوال املبتدعة الزائغني كالنظام ومن تابعه من الرافضة 

  الضالل وقد أبطلنا ذلك كله يف كتاب أبكار األفكار يف املواضع الالئقة بذلك 
  سألة أيضا عندنا ظنية قوهلم إنه حجة ظنية قلنا وامل

قوهلم ما املانع أن يكون عملهم باألقيسة املنصوص على عللها عنه أجوبة ثالثة األول أنه لو كان مث نص لنقل كما 
  ذكرناه يف النصوص الدالة على األحكام 

  الثاين أنه إذا كانت العلة منصوصة فإن مل يرد التعبد بإثبات احلكم 

إثباته ملا يأيت يف املسألة اليت بعدها وإن ورد الشرع بذلك فاحلكم يكون يف الفرع ثابتا  هبا يف غري حمل النص فيمتنع
  باالستدالل أي بعلة منصوصة ال بالقياس على ما يأيت تقريره 

  وعلى هذا فال يكونون عاملني بالقياس 
  ائلني بقوله الثالث أن ذلك يكون حجة على من أنكر القياس مطلقا وإن مل يكن حجة على النظام والق

قوهلم ال يلزم أن يكون القياس حجة بالنسبة إىل غري الصحابة قلنا القائل قائالن قائل يقول بالقياس مطلقا بالنسبة 
  إىل الكل وقائل بنفيه مطلقا بالنسبة إىل الكل 

  وقد اتفق الفريقان على نفي التفصيل كيف وإنه حجة على من قال بنفيه مطلقا 
ضة أما اآلية األوىل فإمنا تفيد أن لو مل يكن القياس مما عرف التعبد به من اهللا تعاىل ورسوله وما ذكروه من املعار



وعند ذلك فيتوقف كون العمل بالقياس تقدما بني يدي اهللا ورسوله على كون احلكم به غري مستفاد من اهللا 
  حجة ورسوله وذلك متوقف على كون احلكم به تقدما بني يدي اهللا ورسوله فال يكون 

وأما اآلية الثانية والثالثة فجواهبما من ثالثة أوجه األول أنا نقول مبوجب اآليتني وذلك ألنا إذا حكمنا مبقتضى 
  القياس عند ظننا به فحكمنا به يكون معلوم الوجوب لنا باإلمجاع ال أنه غري معلوم 

ا تعبدنا فيه بالعلم مجعا بينهما وبني ما ذكرناه الثاين أنه جيب محل اآليتني على النهي عن القول مبا ليس مبعلوم على م
  من األدلة 

الثالث أن اآليتني حجة على اخلصوم يف القول بإبطال القياس إذا هو غري معلوم هلم لكون املسألة غري علمية فكانت 
  مشتركة الداللة 

  وإن الظن ال يغين { ومبثل هذه األجوبة يكون اجلواب عن قوله تعاىل 

  )  ١٢احلجرات ( } إن بعض الظن إمث { وقوله )  ٣٦يونس ( }  من احلق شيئا
فنحن نقول مبوجبه فإن من حكم مبا هو مستنبط )  ٤٩املائدة ( } وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا { وأما قوله تعاىل 

ان من املنزل فقد حكم باملنزل كيف وأن ذلك خطاب مع الرسول وال يلزم من امتناع ذلك يف حق الرسول إلمك
  تعرفه أحكام الوقائع بالوحي امتناع ذلك يف حق غريه 

( } فردوه إىل اهللا والرسول { وقوله )  ١٠الشورى ( } وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا { وقوله تعاىل 
 غري مانع من القياس ألن العمل باملستنبط من قول اهللا وقول الرسول حكم من اهللا ورد إليه وإىل)  ٥٩النساء 

  الرسول 
  وأما من قال بإبطال القياس فلم يعمل بقول اهللا وقول الرسول وال مبا استنبط منهما فكان ذلك حجة عليه ال له 

( } وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني { وقوله )  ٣٨األنعام ( } ما فرطنا يف الكتاب من شيء { وقوله تعاىل 
ل شيء إما بدالئل ألفاظه من غري واسطة وإما بواسطة االستنباط منه أو فاملراد به أن الكتاب بيان لك)  ٣٨األنعام 

داللته على السنة واإلمجاع الدالني على اعتبار القياس فالعمل بالقياس يكون عمال مبا بينه الكتاب ال أنه خارج عنه 
ية واحلسابية بل وكثري كيف وإنه خمصوص باإلمجاع فإنا نعلم عدم اشتماله على تعريف العلوم الرياضية من اهلندس

  من األحكام الشرعية كمسائل اجلد واإلخوة وأنت علي حرام واملفوضة ومسائل العول وحنوه 

وعند ذلك فيجب محله على أن ما اشتمل عليه الكتاب من األحكام املبينة به ال تفريط فيها حذرا من خمالفة عموم 
  اللفظ 

  له على الرأي الباطل كما ذكرناه مجعا بني األدلة وأما ما ذكروه من السنة يف ذم الرأي فيجب مح

  املسألة الثالثة إذا نص الشارع على علة احلكم

هل يكفي ذلك يف تعدية احلكم هبا إىل غري حمل احلكم املنصوص دون ورود التعبد بالقياس هبا اختلفوا فيه فقال أبو 
  ن حرب وبعض أهل الظاهر ال يكفي ذلك إسحاق االسفرايين وأكثر أصحاب الشافعي وجعفر بن مبشر وجعفر ب

وقال أمحد بن حنبل والنظام والقاشاين والنهرواين وأبو بكر الرازي من أصحاب أيب حنيفة والكرخي يكفي ذلك يف 
  إثبات احلكم هبا أين وجدت وإن مل يتعبد بالقياس هبا 

ك الفعل كان التنصيص عليها كافيا يف وقال أبو عبد اهللا البصري إن كانت العلة املنصوص عليها علة للتحرمي وتر



حترمي الفعل هبا أين وجدت وإن كانت علة لوجوب الفعل أو ندبه مل يكن ذلك كافيا يف إجياب الفعل هبا وال يف ندبه 
أين وجدت دون ورود التعبد بالقياس ألن من تصدق على فقري لفقره بدرهم ال جيب أن يتصدق على كل فقري 

ألنه حلو ال جيب عليه أن يأكل كل سكر وهذا خبالف من ترك أكل رمانة حلموضتها  ومن أكل شيئا من السكر
  فإنه جيب عليه أن يترك كل رمانة حامضة 

واملختار هو القول األول ألنه إذا قال الشارع حرمت اخلمر ألنه مسكر ومل يرد التعبد بإثبات التحرمي باملسكر يف 
ر كالنبيذ إما أن يكون ذلك ألن اللفظ اقتضى بعمومه حترمي كل مسكر غري اخلمر فالقضاء بالتحرمي يف غري اخلم

  وأن قوله حرمت اخلمر ألنه مسكر نازل منزلة قوله 

  حرمت كل مسكر كما قاله النظام ومن قال مبقالته وإما لوجود العلة يف غري اخلمر لعدم إمكان قسم ثالث 
سكاره ال داللة له من جهة اللغة على حترمي كل مسكر فإن كان األول فهوممتنع من حيث إن قوله حرمت اخلمر إل

كداللة قوله حرمت كل مسكر وهلذا فإنه لو قال أعتقت عبيدي السودان عتق كل عبد أسود له ولو قال أعتقت 
ساملا لسواده فإنه ال يعتق كل عبد له أسود وإن كان أشد سوادا من سامل وكذلك إذا قال لوكيله بع ساملا لسوء 

  يكن له التصرف يف غريه من العبيد بالبيع وإن كان أسوأ خلقا من سامل خلقه مل 
وإن كان الثاين فهو ممتنع لوجهني األول أنه لو كان وجود ما نص على عليته كافيا يف إثبات احلكم أينما وجدت 

  لسواد وهو ممتنع العلة دون التعبد بالقياس للزم من قوله أعتقت ساملا لسواده عتق غامن إذا كان مشاركا له يف ا
الثاين أنه من اجلائز أن يكون ما وقع التنصيص عليه هو عموم اإلسكار ومن اجلائز أن يكون خصوص إسكار اخلمر 

  ملا علم اهللا فيه من املفسدة اخلاصة به اليت ال وجود هلا يف غري اخلمر 
  وإذا احتمل واحتمل فالتعدية به تكون ممتنعة إال أن يرد التعبد بالتعدية 

فإن قيل مل قلتم إن اللفظ ال يقتضي بعمومه حترمي كل مسكر وقوله أعتقت عبدي ساملا لسواده دال على عتق غامن 
أيضا إذا كان أسود وهلذا فإن أهل اللسان وكل عاقل يناقضه يف ذلك عند عدم إعتاقه ويقول له فغامن أيضا أسود 

  ساملا لسواده  فلم خصصت ساملا بالعتق وكذلك القول يف قوله لوكيله بع
هذا بالنظر إىل املفهوم من اللفظة لغة وحيث مل يقع العتق بغري سامل وال جاز بيعه شرعا فإمنا كان ألن اللفظ وإن كان 

  له على ذلك داللة لكنها غري صرحية فالشارع قيد التصرف يف أمالك العبيد بصريح القول نظرا هلم يف 

  ليهم خبالف تصرف الشارع يف األحكام الشرعية عاقبة األمر جلواز طرو الندم والبداء ع
  وهلذا فإنه لو قال الشارع حرمت اخلمر إلسكاره وقيسوا عليه كل مسكر لزم منه حترمي كل مسكر 

  ولو قال لوكيله بع ساملا لسواده وقس عليه كل أسود فإنه ال ينفذ تصرفه بذلك 
إثبات احلكم لوجود العلة وما ذكرمتوه من الوجه األول  وإن سلمنا أنه ال عموم يف اللفظ ولكن مل قلتم إنه ميتنع

فالعذر عنه ما ذكرناه من تقييد الشارع التصرف يف أمالك العبيد بصريح القول دون غريه وما ذكرمتوه من الوجه 
الثاين فغري صحيح لستة أوجه األول أن العرف شاهد بأن األب إذا قال لولده ال تأكل هذا فإنه مسموم وكل هذا 

نه غذاء نافع فإنه يفهم منه املنع من أكل كل طعام مسموم وجواز أكل كل غذاء نافع ولو أمكن أن يكون أل
خلصوص اإلضافة تأثري أو احتمل أن تكون داخلة يف التعليل ملا تبادر إىل الفهم التعميم من ذلك واألصل تنزيل 

  التصرفات الشرعية على وفق التصرفات العرفية 
من العلة املنصوص عليها أن تكون مناسبة للحكم حىت خترج عن التعبد وال مناسبة يف خصوص  الثاين أن الغالب



  إضافة اإلسكار إىل اخلمر بل املناسبة يف كونه مسكرا ال غري 
الثالث أنه لو مل يكن الوصف املنصوص عليه علة بعمومه حبيث يثبت به احلكم يف موضع آخر بل العلة خصوص 

حمله مل يكن للتنصيص عليه فائدة وذلك ألن اختصاص اخلمر بوصف اإلسكار مالزم له  إضافة ذلك الوصف إىل
  غري مفارق فكان يكفيه أن يقول حرمت اخلمر ال غري 

الرابع أن أخذ خصوص إضافة الوصف املنصوص على عليته يف التعليل على خالف الظاهر يف مجيع التعاليل وهلذا 
  فإن عقالء العرب ما 

 وطردوها يف غري احملل الذي أضافوها إليه وهلذا فإهنم إذا قالوا اضرب هذا األسود لكونه سارقا فإهنم نطقوا بعلة إال
  يلغون خصوص إضافة السرقة إىل األسود حىت إن السرقة لو وجدت من أبيض كانت مقتضية لضربه 

  ال اخلامس أنه لو أمكن أخذ خصوص إضافة الصفة إىل حملها يف التعليل ملا صح قياس أص
  وذلك ممتنع 

السادس أنه إذا قال الشارع حرمت التأفيف للوالدين فإنه يفهم منه كل عاقل حترمي ضرهبما ملا كان الشارع موميا 
إىل العلة وهي كف األذى عنهما فإذا صرح بالعلة ونص عليها كان ذلك أوىل بالتعدية ولو كان خلصوص األذى 

  الضرب بالتأفيف مدخل يف التعليل ملا فهم حترمي 
سلمنا داللة ما ذكرمتوه على امتناع التعدية فيما إذا قال حرمت اخلمر لكوهنا مسكرة لكنه غري مطرد فيما إذا قال 

  علة حترمي اخلمر اإلسكار حيث إنه ال إضافة 
  واجلواب قوهلم مل قلتم إن اللفظ بعمومه ال يقتضي ذلك قلنا ملا ذكرناه 

مقتض بلفظه عتق غريه من العبيد السودان غري صحيح فإن اللفظ الدال على قوهلم إن قوله أعتقت ساملا لسواده 
  العتق إمنا هو قوله أعتقت ساملا وذلك ال داللة له على غريه 

  وإن قيل إنه يدل عليه من جهة التعليل فهو عود إىل الوجه الثاين 
  قوهلم إن العقالء يناقضونه يف ذلك بغامن 

ظ العتق هلما وإمنا ذلك منهم طلبا لفائدة التخصيص لسامل بالعتق مع ظنهم عموم قلنا ليس ذلك بناء على عموم لف
  العلة اليت علل هبا 

وإذا بطل القول بتعميم اللفظ فالعتق يكون منتفيا يف غامن لعدم داللة اللفظ على عتقه ال ملا ذكروه كيف وإنه جيب 
  اعتقاد ذلك حىت ال يلزم منه نفي العتق مع وجود دليله يف 

حق غامن ألنه لو دل اللفظ عليه لكان األصل اعتبار لفظه يف مدلوله نظرا إىل حتصيل مصلحة العاقل اليت دل لفظه 
  عليها 

  قوهلم إنه لو قال لوكيله بع ساملا لسواده وقس عليه كل أسود من عبيدي ال ينفذ تصرفه يف غري سامل 
ائي بشيء باالستدالل دون صريح املقال فافعله فله ال نسلم ذلك فإنه لو قال له مهما ظهر لك من إراديت ورض

  فعله 
فإذا قال أعتق ساملا لسواده وقس عليه غريه فإذا ظهر أن العلة السواد اجلامع بني سامل وغامن وأنه ال فارق بينهما 

  فقد ظهر له إرادته لعتق غامن فكان له عتقه 
اه من الوجهني وما ذكروه على الوجه األول فإمنا يصح أن لو قوهلم مل قلتم بامتناع احلكم لوجود العلة قلنا ملا ذكرن



كان ما ذكروه من العلة موجبا للحكم يف غري حمل النص وجيب اعتقاد انتفاء احلكم النتفاء العلة حذرا من التعارض 
  فإنه على خالف األصل 

روه بالتعميم نظرا إىل قرينة حال واجلواب عما ذكروه على الوجه الثاين من اإلشكال األول أنا إمنا قضينا فيما ذك
اآلباء مع األبناء وأهنم ال يفرقون يف حقهم بني سم وسم وغذاء نافع وما يف معناه من األغذية النافعة وهذا خبالف ما 

إذا حرم اهللا شيئا أو أوجبه فإن العادة الشرعية مطردة بإباحة مثل ما حرم وحترمي مثل ما أوجب حىت أنه يوجب 
ر رمضان وحيرمه يف يوم العيد ويبيح شرب اخلمر يف زمان وحيرمه يف زمان ويوجب الغسل من بول الصوم يف هنا

الصبية والرش من بول الغالم ويوجب الغسل من املين دون البول واملذي مع احتاد خمرجهما ويوجب احلائض قضاء 
الشوهاء إىل غري ذلك مما ذكرناه فيما الصوم دون الصالة ويبيح النظر إىل وجه الرقيقة احلسناء دون احلرة العجوز 

تقدم من التفرقة بني املتماثالت وعلى عكسه اجلمع بني املختلفات وذلك ملا علمه اهللا تعاىل من اختصاص أحد 
  املثلني مبصلحة مقارنة لزمانه ال وجود هلا يف مثله إذ ليست املصاحل واملفاسد من األمور التابعة 

  كون الزمة هلا بل ذلك خمتلف باختالف األوقات لذوات األوصاف وطباعها حىت ت
  هذا كله إن قلنا بوجوب رعاية املصاحل وإال فلله أن يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد 

وعن اإلشكال الثاين أن النظر يف التعليل إىل مناسبة القدر املشترك وإلغاء ما به االفتراق من اخلصوصية إما أن يكون 
 األصل والفرع أو ال يكون موجبا له فإن كان موجبا فهو دليل التعبد بالقياس داال على وجوب االشتراك بني

  والتنصيص على العلة دونه ال يكون كافيا يف تعدية احلكم وهو املطلوب وإن مل يكن موجبا للتعدية فال أثر إليراده 
املعىن إن كان الوصف وعن اإلشكال الثالث بأن فائدة التنصيص على العلة أن تعلم حىت يكون احلكم معقول 

مناسبا للحكم فإنه يكون أسرع يف االنقياد وأدعى إىل القبول وأن ينتفي احلكم يف حمل التنصيص عند انتفائها وملثل 
  هذه الفائدة يكون التنصيص على الوصف وإن مل يكن مناسبا للحكم 

  وعن اإلشكال الرابع ما ذكرناه يف حل اإلشكال األول 
أنه ال يلزم من إمكان أخذ خصوص احملل يف التعليل إبطال القياس جلواز أن يقوم الدليل وعن اإلشكال اخلامس 

  على إبطال أخذه يف التعليل يف آحاد الصور ومهما مل يقم الدليل على ذلك فالقياس يكون متعذرا 
لة على ذلك من إنشاء وعن السادس أنه إمنا فهم حترمي ضرب الوالدين من حترمي التأفيف هلما نظرا إىل القرينة الدا

  الكالم وسياقه لقصد إكرام الوالدين ودفع األذى عنهما 
وال خيفى أن اقتضاء ذلك لتحرمي الضرب أشد منه لتحرمي التأفيف ولذلك كان سابقا إىل الفهم من حترمي التأفيف 

  والتنبيه باألدىن على األعلى 
  لة مبجرده فال أما أن يكون ذلك مستفادا من نفس اللفظ والتنصيص على الع

وعن اإلشكال األخري أنه مهما قال جعلت شرب املسكر علة للتحرمي فاحلكم يكون ثابتا يف كل صورة وجد فيها 
شرب املسكر بالعلة املنصوص عليها جبهة العموم حىت يف اخلمر وذلك من باب االستدالل ال من باب القياس فإنه 

ن العكس لتساوي نسبة العلة املنصوصة إىل الكل وال كذلك فيما ليس قياس بعض املسكر هاهنا على البعض أوىل م
  حنن فيه 

وعلى هذا فال معىن ملا ذكره أبو عبد اهللا البصري من التفصيل بني الفعل والترك وذلك ألنه ال مانع وال بعد يف 
إىل التحرمي وأن حترمي اخلمر لشدة اخلمر خاصة دون غريه من املسكرات ولعلم اهللا باختصاصه باحلكمة الداعية 



  يشرك بني املتماثالت يف إجياب الفعل أو تركه أو ندبه لعلمه باشتراكها يف احلكمة الداعية إىل اإلجياب والندب 
وأما من أكل سكرا فلم يأكله جملرد حالوته بل حلالوته وصدق شهوته عند فراغ معدته فإذا زالت الشهوة باألكل 

 إىل مقابلها امتنع لزوم األكل لكل سكر مرة بعد مرة حىت إنه لو مل تتبدل وامتألت املعدة وتبدلت احلالة األوىل
  احلال لعم ذلك كل سكر وحلو 

  املسألة الرابعة مذهب الشافعي وأمحد بن حنبل وأكثر الناس جواز إثبات

  احلدود والكفارات بالقياس 
  خالفا ألصحاب أيب حنيفة 

  ودليل ذلك النص واإلمجاع واملعقول 
فتقرير النيب صلى اهللا عليه و سلم ملعاذ يف قوله اجتهد رأيي مطلقا من غري تفصيل وهو دليل اجلواز وإال  أما النص

  لوجب التفصيل ألنه يف مظنة احلاجة إليه وتأخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع 
إذا شرب سكر وإذا إنه ( وأما اإلمجاع فهو أن الصحابة ملا اشتوروا يف حد شارب اخلمر قال علي رضي اهللا عنه 

  سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه 

  ) حد املفتري 
  قاسه على حد املفتري ومل ينقل عن أحد من الصحابة يف ذلك نكري فكان إمجاعا 

وأما املعقول فهو أنه مغلب على الظن فجاز إثبات احلد والكفارة به لقوله عليه السالم حنن حنكم بالظاهر واهللا يتوىل 
  ا على خرب الواحد السرائر وقياس

فإن قيل ما ذكرمتوه من الدالئل ظنية واملسألة أصولية قطعية فال يسوغ التمسك بالظن فيها سلمنا داللة ما ذكرمتوه 
على املطلوب ولكنه معارض مبا يدل على عدمه وذلك من ثالثة أوجه األول أن احلدود والكفارات من األمور 

وجب لتقديرها والقياس فرع تعقل علة حكم األصل فما ال تعقل له من األحكام املقدرة اليت ال ميكن تعقل املعىن امل
  علة فالقياس فيه متعذر كما يف أعداد الركعات وأنصبة الزكاة وحنوها 

الثاين أن احلدود عقوبات وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبة والقياس مما يدخله احتمال اخلطإ وذلك شبهة 
  لشبهات لقوله عليه السالم ادرؤوا احلدود بالشبهات والعقوبات مما تدرأ با

الثالث أن الشارع قد أوجب حد القطع بالسرقة ومل يوجبه مبكاتبة الكفار مع أنه أوىل بالقطع وأوجب الكفارة 
بالظهار لكونه منكرا وزورا ومل يوجبها يف الردة مع أهنا أشد يف املنكر وقول الزور فحيث مل يوجب ذلك فيما هو 

   دل على امتناع جريان القياس فيه أوىل
  واجلواب عن األول ال نسلم أن املسألة قطعية 

وعن املعارضة األوىل أن احلكم املعدى من األصل إىل الفرع إمنا هو وجوب احلد والكفارة من حيث هو وجوب 
  وذلك معقول مبا علم يف مسائل اخلالف ال أنه جمهول 

يف القياس على قولنا إن كل جمتهد مصيب وإن سلمنا احتمال اخلطإ فيه لكن ال وعن الثانية ال نسلم احتمال اخلطإ 
نسلم أن ذلك يكون شبهة مع ظهور الظن الغالب بدليل جواز إثبات احلدود والكفارات خبرب الواحد مع احتمال 

  اخلطإ فيه ملا كان الظن فيه غالبا 



قد منع من إجراء القياس يف بعض صور وجوب احلد وعن الثالثة من وجهني األول أن غاية ما يقدر أن الشارع 
والكفارة وذلك ال يدل على املنع مطلقا بل جيب اعتقاد اختصاص تلك الصور مبعىن ال وجود له يف غريها تقليال 

  ملخالفة ما ذكرناه من األدلة 
  الثاين الفرق 

تحققة بالنسبة إليها فلوال شرع القطع وذلك أما بني السرقة ومكاتبة الكفار فألن داعية األراذل وهم األكثرون م
  لكانت مفسدة السرقة مما تقع غالبا وال كذلك يف مكاتبة الكفار 

وأما بني الظهار والردة فهو أن احلاجة إىل شرع الكفارة يف الردة دون احلاجة إىل شرعها يف الظهار وذلك ملا ترتب 
أورد األصحاب مناقضة على أصحاب أيب حنيفة يف  على الردة من شرع القتل الوازع عنها خبالف الظهار ورمبا

منعهم من إجياب الكفارة بالقياس بإجياب الكفارة باألكل والشرب يف هنار رمضان بالقياس على اجملامع وهو غري 
الزم على من قال منهم بذلك وذلك ألن العلة عندهم يف حق اجملامع إلجياب الكفارة مومى إليها يف قصة األعرايب 

م األفساد فاحلكم يف األكل والشرب يكون ثابتا باالستدالل أي بعلة مومى إليها ال بالقياس وذلك ألن وهي عمو
  القياس ال بد فيه من النظر إىل حكم األصل إذ هو أحد أركان القياس لضرورة اعتبار العلة اجلامعة والعلة إذا كانت 

صل ومهما كان احلكم يف األصل غري ملتفت إليه يف منصوصة أو مومى إليها فقد ثبت اعتبارها بالنص ال حبكم األ
اعتبار العلة الستقالل النص باعتبارها فال يكون احلكم يف الفرع ثابتا بالقياس ألن العمل بالقياس ال بد فيه من 

  النظر إىل حكم األصل 
كم يف الفرع إذا كان ثابتا وقد قيل إنه ال نظر إليه بل غايته أن النص قد دل يف الوقاع على احلكم وعلى العلة فاحل

بالعلة املنصوصة ال يكون حكما بالقياس وال بالنص لعدم داللة النص عليه وإن دل على العلة وال إمجاع لوقوع 
  اخلالف فيه وما كان ثابتا ال بنص وال إمجاع وال قياس فالذي ثبت به هو املعرب عنه باالستدالل 

  إىل جواز إجراء القياس يفاملسألة اخلامسة ذهب أكثر أصحاب الشافعي 

  األسباب 
  ومنع من ذلك أبو زيد الدبوسي وأصحاب أيب حنيفة وهو املختار 

  وصورته إثبات كون اللواط سببا للحد بالقياس على الزىن 
ودليل ذلك أن احلكمة وهي كونه إيالج فرج يف فرج حمرم مشتهى طبعا اليت يكون الوصف سببا هبا وهي احلكمة 

كون احلكم املرتب على الوصف ثابتا وعند ذلك فقياس أحد الوصفني على اآلخر يف حكم السببية ال اليت ألجلها ي
  بد وأن يكون الشتراكهما يف حكمة احلكم بالسببية 

  وتلك احلكمة إما أن تكون منضبطة بنفسها ظاهرة جلية غري مضطربة وإما أن تكون خفية مضطربة 
بأن احلكمة إذا كانت منضبطة بنفسها يصح تعليل احلكم هبا أو ال يصح إذ فإن كان األول فال خيلو إما أن يقال 

  املرتب على الوصف وال ) وهو احلد ( االختالف يف ذلك واقع فإن قيل باألول كانت مستقلة بإثبات احلكم 

بني األصل حاجة إىل الوصف احملكوم عليه بكونه سببا لالستغناء عنه وإن كان الثاين فقد امتنع التعليل واجلمع 
  والفرع هبا 

وأما إن كانت خفية مضطربة فإما أن تكون مضبوطة بضابط أو ال فإن كانت مضبوطة بضابط فذلك الضابط هلا هو 



السبب وهو القدر املشترك بني األصل والفرع وال حاجة إىل النظر إىل خصوص كل واحد من الوصفني املختلفني 
  مها باألصالة واآلخر بالفرعية ومها الزىن واللواط هنا املقتضي على أحد

وإن مل تكن مضبوطة بضابط فاجلمع هبا يكون ممتنعا إمجاعا الحتمال التفاوت فيها بني األصل والفرع فإن احلكم مما 
  خيتلف باختالف الصور واألشخاص واألزمان واألحوال 

ون احلكمة إذا كانت خفية فإن قيل ما املانع أن يكون الوصف اجلامع بينهما هو احلكمة وما ذكرمتوه من ك
  مضطربة ميتنع اجلمع هبا الحتمال التفاوت فيها 

قلنا احتمال التفاوت وإن كان قائما غري أن احتمال التساوي راجح وذلك ألنه حيتمل أن تكون احلكمة اليت يف 
ولني فاملساواة الفرع مساوية ملا يف األصل وحيتمل أن تكون راجحة وحيتمل أن تكون مرجوحة وعلى التقديرين األ

حاصلة وزيادة على التقدير الثاين منهما وإمنا تكون مرجوحة على التقدير الثالث وهو احتمال واحد وال خيفى أن 
وقوع احتمال من احتمالني أغلب وقوعا من احتمال واحد بعينه فكان اجلمع أوىل مث كيف وقد جعلتم القتل باملثقل 

  باحملدد وجعلتم اللواط سببا للحد بالقياس  سببا لوجوب القصاص بالقياس على القتل

  على الزنا وجعلتم النية يف الوضوء شرطا لصحة الصالة بالقياس على نية التيمم 
واجلواب أما ما ذكروه من دليل ظهور التساوي يف احلكمة فال خيلو إما أن يكون ذلك كافيا يف اجلمع أو ال يكون 

والفرع يف احلكم املرتب على السبب وال حاجة إىل اجلمع بالسبب وإن مل كافيا فإن كان كافيا فليجمع بني األصل 
  يكن ذلك كافيا فهو املطلوب 

  وما ذكروه من اإللزامات فال وجه هلا 
أما قياس القتل بالثقل على احملدد فلم يكن ذلك يف السببية وإمنا ذلك يف إجياب القصاص جبامع القتل العمد العدوان 

  وهو السبب ال غري 
أما قياس اللواط على الزىن فإمنا كان ذلك يف وجوب احلد جبامع إيالج فرج يف فرج مشتهى طبعا حمرم شرعا و

  وذلك هو السبب مع قطع النظر عن خصوصية الزىن واللواط 
وأما قياس الضوء على التيمم فإمنا هو يف اعتبار النية جبامع الطهارة املقصودة للصالة وذلك هو السبب ال أن 

  س يف االشتراط القيا
  وعلى هذا النحو كل ما يرد من هذا القبيل 

  املسألة السادسة اختلفوا يف جواز إجراء القياس يف مجيع األحكام الشرعية

فأثبته بعض الشذوذ مصريا منه إىل أن مجيع األحكام الشرعية من جنس واحد وهلذا تدخل مجيعها حتت حد واحد 
جاز على بعضها أن يكون ثابتا بالقياس وما جاز على بعض املتماثالت  وهو حد احلكم الشرعي وتشترك فيه وقد
  كان جائزا على الباقي وهو غري صحيح 

  وذلك أنه وإن دخلت مجيع األحكام الشرعية حتت حد احلكم الشرعي وكان احلكم الشرعي من 

  حيث هو حكم شرعي جنسا هلا غري أهنا متنوعة ومتمايزة بأمور موجبة لتنوعها 
هذا فال مانع أن يكون ما جاز على بعضها وثبت له أن يكون ذلك له باعتبار خصوصيته وتعينه ال باعتبار ما وعلى 

  به االشتراك وهو عام هلا 



  كيف وإن ذلك مما ميتنع لثالثة أوجه 
األول أنا قد بينا امتناع إجراء القياس يف األسباب والشروط وبينا أن حكم الشارع على الوصف بكونه سببا 

  وشرطا حكم شرعي 
الثاين أن ذلك مما يفضي إىل أمر ممتنع فكان ممتنعا وبيان لزوم ذلك أن كل قياس ال بد له من أصل يستند إليه على 

ما علم فلو كان كل حكم يثبت بالقياس لكان حكم أصل القياس ثابتا بالقياس وكذلك حكم أصل أصله فإن 
س ما لتوقفه على أصول ال هناية هلا وإن انتهى إىل أصل ال يتوقف على تسلسل األمر إىل غري النهاية امتنع وجود قيا
  القياس على أصل آخر فهو خالف الفرض 

الثالث أن من األحكام ما ثبت غري معقول املعىن كضرب الدية على العاقلة وحنوه وما كان كذلك فإجراء القياس 
ها إىل الفرع فما ال يعقل له علة فإثباته بالقياس فيه متعذر وذلك ألن القياس فرع تعقل علة حكم األصل وتعديت

  يكون ممتنعا 
كما سبق تقريره وهو )  ٢احلشر ( } فاعتربوا يا أويل األبصار { خامتة هلذا الباب القياس مأمور به لقوله تعاىل 

  منقسم إىل واجب ومندوب 
زلت به نازلة من القضاة والواجب منه منقسم إىل ما هو واجب على بعض األعيان وذلك يف حق كل من ن

  واجملتهدين وال يقوم غريه فيها مقامه مع ضيق الوقت 

وإىل ما هو واجب على الكفاية وذلك بأن يكون كل واحد من اجملتهدين يقوم مقام غريه يف تعريف حكم ما حدث 
  من الواقعة بالقياس 

إن املكلف قد يندب إليه ليكون حكمه معدا وأما املندوب وهو القياس فيما جيوز حدوثه من الوقائع ومل حيدث بعد ف
لوقت احلاجة وهل يوصف القياس بكونه دينا هللا تعاىل فذلك مما وصفه به القاضي عبد اجلبار مطلقا ومنع منه أبو 

  اهلذيل وفصل اجلبائي بني الواجب واملندوب منه فوصف الواجب بذلك دون املندوب 
األحكام املقصودة حبكم األصالة كوجوب الفعل وحرمته وحنوه فالقياس  واملختار أن يقال إن عين بالدين ما كان من

  واعتباره ليس بدين فإنه غري مقصود لنفسه بل لغريه 
  وإن عين بالدين ما تعبدنا به كان مقصودا أصليا أو تابعا فالقياس من الدين ألنا متعبدون به على ما سبق 

  وباجلملة فاملسألة لفظية 

  عتراضات الواردة على القياسالباب اخلامس يف اال

  وجهات االنفصال عنها 
  أما االعتراضات الواردة على قياس العلة فخمسة وعشرون اعتراضا 

االعتراض األول االستفسار وهو طلب شرح داللة اللفظ املذكور وإمنا حيسن ذلك إذا كان اللفظ جممال مترددا بني 
خاطب فعلى السائل بيان كونه جممال أو غريبا ألن االستفسار عن حمامل على السوية أو غريبا ال يعرفه السامع امل

  الواضح عناد أو جهل 
وهلذا قال القاضي أبو بكر ما ثبت فيه االستبهام صح عنه االستفهام ولذلك وجب أن يكون سؤال االستفسار أوال 

كقوله أعندك زيد وهي ) ة اهلمز( وما سواه متأخرا عنه لكونه فرعا على فهم معىن اللفظ وصيغه متعددة فمنها 



  األصل يف االستفسار إذ ال ترد لغريه خبالف غريها من األسئلة فإهنا قد ترد لغري االستفهام 
وهي تلي اهلمزة يف الرتبة إذ هي أصل يف االستفهام كقولك هل زيد موجود ولكنها قد ترد نادرا ) هل ( فمن ذلك 

  للتأكيد كقوله تعاىل 

  واملراد به قد أتى )  ١اإلنسان ( } ني من الدهر هل أتى على اإلنسان ح{ 
فإهنا قد ترد مبعىن االستفهام كقولك ما عندك ولكنها قد ترد للنفي كقولك ما رأيت أحدا ) ما ( ومن ذلك 

  ) هل ( وللتعجب كقولك ما أحسن زيدا إىل معان أخر ولذلك كانت متأخرة يف الرتبة عن 
الستفهام كقولك من عندك وقد ترد مبعىن الشرط واجلزاء كقوله عليه السالم وهي قد ترد مبعىن ا) من ( ومن ذلك 

من دخل دار أيب سفيان فهو آمن وقد ترد مبعىن اخلرب كقولك جاءين من أحبه وهي خمتصة مبن يعقل دون ما ال يعقل 
أي } والسماء وما بناها  {قد ترد ملا ال يعقل وملن يعقل كقوله تعاىل ) ما ( ألن ) ما ( وهي متأخرة يف الرتبة عن 

  ومن بناها 
  وهي سؤال عن املكان ) أين ( ومن ذلك 

  عن الزمان ) مىت ( و 
  عن الكيفية ) كيف ( و 
  عن الكمية ) كم ( و 
  عن التمييز ) أي ( و 

  واهلمزة تقوم مقام الكل يف السؤال 
  سائل بيان ذلك لصحة سؤاله وإذا ثبت أن شرط قبول االستفسار كون اللفظ جممال أو غريبا فيجب على ال

فإن قيل ال خفاء بأن ظهور الدليل شرط يف صحة الدليل كما سبق وإمنا يتم الظهور أن لو مل يكن اللفظ جممال فنفي 
  اإلمجال إذا شرط يف الدليل وبيان شرط الدليل على املستدل ال على املعترض 

  األصل عدم اإلمجال  قلنا ظهور الدليل وإن كان متوقفا على نفي اإلمجال غري أن
وسؤال االستفسار يستدعي اإلمجال املخالف لألصل فكان بيانه على املستفهم وال تقبل منه دعوى اإلمجال جبهة 

االشتراك أو الغرابة بناء على أنه مل يفهم منه شيئا فيما كان ظاهرا مشهورا يف ألسنة أهل اللغة والشرع النتسابه إىل 
الغالب لكن إن بني اإلمجال جبهة الغرابة بطريقة أو جبهة االشتراك بسبب تردده بني  العناد لعدم خفائه عليه يف

احتمالني كفاه ذلك من غري احتياج إىل بيان التسوية بينهما ألن األصل عدم الترجيح ولعدم قدرته على بيان 
بة التفسري إن عجز عن التسوية وقدرة املستدل على الترجيح وطريق املستدل يف جواب دفع اإلمجال جبهة الغرا

إبطال غرابته ويف جواب دفع اإلمجال جبهة االشتراك منع تعدد حمامل اللفظ إن أمكن أو بيان الظهور يف أحد 
االحتمالني وله فيه طريق تفصيلي بالنقل عن أهل الوضع أو الشرع أو ببيان أنه مشهور فيه والشهرة دليل الظهور 

ن يقول اإلمجال على خالف األصل إلخالله بالتفاهم فيجب اعتقاد ظهوره يف واحلقيقة غالبا وطريق إمجايل وهو أ
أحد االحتمالني نفيا لإلمجال عن الكالم وهو وإن لزم منه التجوز يف أحدمها وهو خالف األصل أيضا غري أن حمذور 

  االشتراك أعظم من حمذور التجوز كما سبق تقريره 
ع اإلمجال أيضا بدعوى كون اللفظ متواطئا فيهما ملوافقته لنفي اإلمجال وإن تعذر عليه بيان ذلك فقد يقدر على دف

  والتجوز أو أن يفسر لفظه مبا أراد منهما 



االعتراض الثاين فساد االعتبار ومعناه أن ما ذكرته من القياس ال ميكن اعتباره يف بناء احلكم عليه ال لفساد يف 
خمالفا للنص فهو فاسد االعتبار لعدم صحة االحتجاج به مع وضع القياس وتركيبه وذلك كما إذا كان القياس 

  النص املخالف له 
وقد مثل ذلك أيضا بقياس الكافر على املسلم يف صحة الطهارة وبقياس الصيب على البالغ يف إجياب الزكاة من جهة 

  الظهور الفرق بني األصل والفرع 
  رع وعلى هذا النحو كل قياس ظهر الفارق يف بني األصل والف

  وأقرب هذه األمثلة إمنا هو املثال األول ألنه مهما ثبت أن القياس خمالف للنص كان باطال ملا سبق تقريره 
وأما باقي األمثلة فحاصلها يرجع إىل إبداء الفرق بني األصل والفرع وهو سؤال آخر غري سؤال فساد االعتبار 

  وسيأيت الكالم عليه 
أمكن أو مبنع الظهور أو التأويل أو القول باملوجب أو املعارضة بنص آخر  وجوابه إما بالطعن يف سند النص إن

ليسلم له القياس أو أن يبني أن القياس من قبيل ما جيب ترجيحه على النص املعارض له بوجه من وجوه الترجيحات 
  املساعدة له 

ة العتباره يف ترتيب احلكم االعتراض الثالث فساد الوضع واعلم أن صحة وضع القياس أن يكون على هيئة صاحل
  عليه وفساد الوضع ال يكون على اهليئة الصاحلة العتباره يف ترتيب احلكم عليه 

  وقد مثله الفقهاء مبا تلقي احلكم فيه من مقابله كتلقي التضييق من 

احلكم  التوسيع والتخفيف من التغليظ واإلثبات من النفي وبالعكس وأن يكون ما جعله علة للحكم مشعرا بنقيض
املرتب عليه وذلك كقوهلم يف النكاح بلفظ اهلبة لفظ ينعقد به غري النكاح فال ينعقد به النكاح كلفظ اإلجارة فإنه 

من حيث إنه ينعقد به غري النكاح يقتضي انعقاد النكاح به ال عدم االنعقاد ألن االعتبار يقتضي االعتبار ال عدم 
  االعتبار 

د االعتبار وليس كل فاسد االعتبار يكون فاسد الوضع ألن القياس قد يكون وعلى هذا فكل فاسد الوضع فاس
  صحيح الوضع وإن كان اعتباره فاسدا بالنظر إىل أمر خارج كما سبق تقريره 

وهلذا وجب تقدمي سؤال فساد االعتبار على سؤال فساد الوضع ألن النظر يف األعم جيب أن يتقدم على النظر يف 
  تمال على ما اشتمل عليه األعم وزيادة األخص لكون األخص مش

وإذا عرف ما قررناه يف سؤال فساد الوضع فلقائل أن يقول اقتضاء الوصف لنقيض احلكم املرتب عليه أما أن 
يدعي أنه يراد به اقتضاؤه له أنه مناسب نقيض احلكم على ما هو إشعار اللفظ وأما اعتبار الوصف يف نقيض احلكم 

  ض املتأخرين يف صوره كما قاله بع

فإن كان ذلك من اجلهة اليت متسك هبا املستدل فيلزم منه أن يكون وصف املستدل غري مناسب حلكمه ضرورة أن 
الوصف الواحد ال يناسب حكمني متقابلني من جهة واحدة ولكن يرجع حاصله إىل القدح يف املناسبة وعدم التأثري 

  ال إنه سؤال آخر 
ويرجع حاصله إىل ( ميتنع مناسبة وصف املستدل حلكمه من اجلهة اليت متسك هبا  وإن كان ذلك من جهة أخرى فال

سؤال االشتراك يف الداللة وهو حقيقة املعارضة ألنه سؤال آخر وإن أريد باقتضائه لنقيض احلكم اعتباره يف نقيض 
  احلكم 



أو من جهة أخرى فإن كان من جهة  فال خيلو إما أن يكون معتربا يف نقيض احلكم من اجلهة اليت متسك هبا املستدل
أخرى فال يقدح يف اعتباره يف حكم املستدل أو من جهة أخرى فإن كان من جهة أخرى فال يقدح يف اعتباره يف 
حكم املستدل من جهته فإنه جاز أن يعترب الوصف الواحد يف حكمني متقابلني يكون من جهتني كالصالة يف الدار 

نقيض احلكم من اجلهة اليت متسك هبا املستدل أو من جهة أخرى فإن كان من جهة املعضوبة وإن كان معتربا يف 
أخرى فال يقدح يف اعتباره يف حكم املستدل من جهته فإنه جاز أن يعترب الوصف الواحد يف حكمني متقابلني يكون 

هبا املستدل فإنه وإن  من جهتني كالصالة يف الدار املعضوبة وإن كان معتربا يف نقيض احلكم من اجلهة اليت متسك
منع من اعتباره يف حكم املستدل ضرورة امتناع اعتباره من جهة واحدة يف حكمني متقابلني غري أن حاصله يرجع 
إىل سؤال القلب كما يأيت حتقيقه وسواء كان اعتباره يف نقيض احلكم متفقا عليه أو ثابتا بالدليل ألنه سؤال آخر 

خر من حيث أنا وجدنا العلة يف صورة مع انتفاء احلكم لكن مع مزيد وهو وقد يشبه بسؤال النقض من وجه آ
كون العلة يف صورة النقيض هو علة النقيض وجوابه من وجهني األول مع اقتضاء الوصف لنقيض احلكم والقدح 

  فيما أبداه املعترض الثاين أن نسلم ذلك ونبني أنه يقتضي احلكم الذي قصده من جهة أخرى 

إما أن تكون جهة املناسبة لنقيض احلكم معتربة يف صوره أو غري معتربة فإن مل تكن معتربة كان ما يبديه مث ال خيلو 
  املستدل من جهة املناسبة كافيا يف دفع السؤال ضرورة كوهنا معتربة ومناسبة املعترض غري معتربة 

ارضة فقد انتقل عن سؤاله األول إىل وإن كانت مناسبة املعترض معتربة فإن أورد املعترض ما ذكره يف معرض املع
سؤال املعارضة ووجب على املستدل الترجيح ملا ذكره ضرورة التساوي يف املناسبة واالعتبار وإن مل يورد ذلك يف 

  معرض املعارضة وبقي مصرا على السؤال األول فال حيتاج املستدل إىل الترجيح لكونه خاصا باملعارضة 
  دل فليتأمل وهذا من مستحسنات صناعة اجل

االعتراض الرابع منع حكم األصل وملا كان منع حكم األصل من قبيل النظر يف تفصيل القياس كان متأخرا عما 
  قبله لكون ما قبله نظرا يف القياس من جهة اجلملة ال من جهة التفصيل 

  والنظر يف اجلملة يتقدم على النظر يف التفصيل 
  لنجاسة مثال مائع ال يرفع احلدث فال يزيل حكم النجاسة كالدهن ومثاله ما لو قال الشافعي يف إزالة ا

  فقال احلنفي ال أسلم احلكم يف األصل فإن الدهن عندي مزيل حلكم النجاسة 
وقد اختلف الفقهاء يف انقطاع املستدل بتوجيه منع حكم األصل عليه فمنهم من قال بانقطاعه ألنه أنشأ الكالم 

لى حكم األصل فإذا منع حكم األصل فإما أن يشرع يف الداللة عليه أو ال يشرع للداللة على حكم الفرع ال ع
فإن مل يشرع يف الداللة عليه مل يتم دليله على مقصوده وهو انقطاع وإن شرع يف الداللة عليه فقد ترك ما كان 

  بصدد الداللة عليه أوال 

  األصل وال معىن لالنقطاع سوى هذا  وعدم عما أنشأه من الدليل على حكم الفرع إىل الداللة على حكم
ومنهم من قال ال يكون منقطعا ألنه إمنا أنشأ الدليل على حكم الفرع إنشآء من حياول متشيته وتقريره وبالداللة 
على حكم األصل حيصل هذا املقصود ال أنه تارك ملا شرع فيه أوال وال منع من ذلك فإن احلكم يف الفرع كما 

ألصل يف األصل وكوهنا علة فيه وعلى وجودها يف الفرع يتوقف علي ثبوت حكم األصل يتوقف على وجود علة ا
وكل ذلك من أركان القياس ومل مينع أحد من حماولة تقرير القياس عند منع وجود علة األصل ومنع كوهنا علة فيه 

الكل يف افتقار صحة  ومنع وجودها يف الفرع من الداللة على حمل املنع فكذلك حكم األصل ضرورة التساوي بني



  القياس إليه 
ومنهم من فصل بني أن يكون املنع خفيا وبني أن يكون ظاهرا فحكم بانقطاعه عند ظهور املنع وبعدم انقطاعه عند 

  خفائه لظهور عذره 
  وهذا هو اختيار االستاذ أيب إسحاق االسفرائيين 

  يف ذلك  ومنهم من قال جيب اتباع عرف املكان الذي هو فيه ومصطلح أهله
  وهذا هو اختيار الغزايل 

  واملختار أنه ال يعد منقطعا إذا دل على موقع املنع ملا قررناه فيما تقدم 
  وقد بينا شرط الداللة على حكم األصل يف أركان القياس 

وال وقد قال الشيخ أبو إسحاق الشريازي ال يفتقر إىل الداللة على حمل املنع بل له أن يقول إمنا قست على أصلي 
وجه لذلك فإنه إن قصد إثبات احلكم على أصل نفسه فاخلصم غري منازع له يف ثبوت حكم الفرع على أصله وال 

  وجه للمناظرة بينهما يف ذلك 
وإن قصد إثبات احلكم يف الفرع بالنسبة إىل اخلصم حبيث يوجب االنقياد إليه فذلك متعذر مع منع حكم األصل 

  وعدم ثبوته بالداللة 
  تصور االستغناء عن الداللة على حكم األصل إذا كان وإمنا ي

اللفظ الدال على حكم األصل عاما وهو منقسم إىل ممنوع وغري ممنوع كالدهن فإنه وإن منع احلكم يف الطاهر منه 
فهو غري ممنوع يف الدهن النجس وعند ذلك فله أن يقول إمنا قست على الدهن النجس دون الطاهر وإن كان 

  ا فغايته القياس على أصلني وقد بطل التمسك بأحدمها فيبقى التمسك باآلخر قياسي عليهم
وإذا ذكر الدليل على موقع املنع فمنهم من حكم بانقطاع املعترض لتبني فساد املنع وتعذر االعتراض منه على دليل 

  املستدل إلفضائه إىل التطويل فيما هو خارج عن املقصود األصلي يف أول النظر 
قال ال يعد منقطعا وال مينع من االعتراض على دليل املنع وال يكتفي من املستدل مبا يدعيه دليال وإال ملا  ومنهم من

  كان لقبول املنع معىن بل االنقطاع إمنا يتحقق يف حق كل واحد بعجزه عما حياوله نفيا وإثباتا وهذا هو املختار 
ن ترديد اللفظ بني احتمالني أحدمها ممنوع واآلخر مسلم االعتراض اخلامس التقسيم وهو يف عرف الفقهاء عبارة ع

غري أن املطالبة متوجهة ببناء الغرض عليه إما أنه ال بد من ترديده بني احتمالني ألنه لو مل يكن حمتمال ألمرين مل يكن 
ال اللفظ هلما للترديد والتقسيم معىن بل كان جيب محل اللفظ على ما هو دليل عليه وإما أنه ال بد وأن يكون احتم

على السوية ألنه لو كان ظاهرا يف أحدمها مل يكن للتقسيم أيضا وجه بل كان جيب تنزيل اللفظ على ما هو ظاهر 
  فيه كان ممنوعا أو مسلما 

  وذلك كما لو قال املستدل يف البيع 

من األهل من بشرط اخليار وجد سبب ثبوت امللك للمشتري فوجب أن يثبت وبني وجود السبب بالبيع الصادر 
احملل فقال املعترض السبب هو مطلق بيع أو البيع املطلق أي الذي ال شرط فيه األول ممنوع والثاين مسلم ولكن مل 

  قلت بوجوده 
ولقائل أن يقول التقسيم وإن كان من شرطه تردد اللفظ بني احتمالني على السوية فليس من شرطه أن يكون أحد 

ما بل كما جيوز أن يكون كذلك جيوز أن يشترك االحتماالن يف التسليم ولكن بشرط االحتمالني ممنوعا واآلخر مسل



أن خيتلفا باعتبار ما يرد على كل واحد منهما من االعتراضات القادحة فيه وإال فلو احتدا فيما يرد عليهما من 
  إيراد ما خيتص به االعتراضات مع التساوي يف التسليم مل يكن للتقسيم معىن بل كان جيب تسليم املدلول و

  وال خالف أهنما لو اشتركا يف املنع أن التقسيم ال يكون مفيدا 
وعلى هذا فلو أراد املعترض تصحيح تقسيمه فيكفيه بيان إطالق اللفظ بإزاء االحتمالني من غري تكليف ببيان 

من وجه يبني التساوي فيه  التساوي بينهما يف داللة اللفظ عليهما جبهة التفصيل ألن ذلك مما يعسر من جهة أن ما
إال وللمستدل أن يقول ومل قلت بعدم التفاوت من وجه آخر بلى لو قيل إنه يكلف التساوي بينهما من جهة 

اإلمجال وهو أن يقول التفاوت يستدعي ترجح أحدمها على اآلخر وزيادته عليه واألصل عدم تلك الزيادة مل يكن 
  التقسيم  ذلك شاقا وكان وافيا بالداللة على شرط

ولو ذكر املعترض احتمالني ال داللة للفظ املستدل عليهما وأورد االعتراض عليهما كما لو قال املستدل يف مسألة 
  االلتجاء إىل احلرم وجد سبب استيفاء القصاص فيجب استيفاؤه 

ملانع أو إذا مل يوجد وبني وجود السبب بالقتل العمل العدوان فقال املعترض مىت ميكن القول باالستيفاء إذا وجد ا
  األول ممنوع والثاين مسلم 

ولكن مل قلت إنه مل يوجد وبيان وجوده أن احلرم مانع وبينه بطريقة مل خيل إما أن يورد ذلك بناء على أن لفظ 
  املستدل متردد بني االحتمالني املذكورين أو على دعواه املالزمة بني احلكم ودليله 

تردد لفظ السبب بني ما ذكر من االحتمالني وإن كان الثاين فإن اقتصر على املطالبة فإن كان األول فهو باطل لعدم 
ببيان انتفاء املانع فهو غري مقبول ملا تقرر يف االصطالح من حط مؤنة ذلك عن املناظر يف املوانع واملعارضات 

 املعارضة وال حاجة إىل املختلف فيها وإن أضاف إىل ذلك الداللة على وجود املعارض فحاصل السؤال يرجع إىل
  التقسيم وإذا اجته سؤال التقسيم على التفسري األول 

فجوابه من جهة اجلدل من ستة أوجه األول أن يعني املستدل بعض حمامل لفظه ويبني أن اللفظ موضوع بإزائه 
 االستعمال فيكون حقيقة يف لغة العرب إما بالنفل عن أهل الوضع أو الشارع الصادق أو ببيان كونه مشهورا به يف

حقيقة ألنه الغالب ومبا يساعد من األدلة ومع بيان ذلك فالتقسيم يكون مردودا لتبني فوات شرطه من التساوي يف 
  الداللة 

الثاين أن يقول إنه وإن مل يكن ظاهرا حبكم الوضع فيما عينته من االحتمال غري أنه ظاهر بعرف االستعمال كما يف 
  لفظ الغائط وحنوه 

  الث أنه وإن مل يكن ظاهرا باألمرين إال أنه ظاهر يف عرف الشرع كلفظ الصالة والصوم وحنوه الث
الرابع أنه وإن تعذر كونه ظاهرا بأحد األحناء املذكورة لكنه ظاهر حبكم ما اقترن به من القرائن املساعدة له يف كل 

  مسألة 
له دفع التقسيم بوجه إمجايل وهو أن يقول اإلمجال على اخلامس أنه وإن تعذر بيان الظهورية بأحد الطرق املفصلة ف

  خالف األصل فيجب اعتقاد ظهور اللفظ يف بعض احتماالته ضرورة نفي اإلمجال عن اللفظ 
  ومع ذلك فالتقسيم ال يكون واردا 

  وقد يقدر على بيان كون اللفظ ظاهرا فيما عينه 



د وأن يكون اللفظ ظاهرا يف بعض حمامله نفيا لإلمجال عن الكالم هبذا الطريق اإلمجايل وهو أن يقول إذا ثبت أنه ال ب
فيجب اعتقاد ظهوره فيما عينه املستدل ضرورة االتفاق على عدم ظهوره فيما عداه أما عند املعترض فلضرورة 

  دعواه اإلمجال يف اللفظ 
  وأما عند املستدل فلضرورة دعواه أنه ظاهر فيما ادعاه دون غريه 

 أن اللفظ له احتمال آخر غري ما تعرض له املعترض باملنع والتسليم وأنه مراده إال أن حيترز السادس أن يبني
  املعترض عن ذلك بأن يعني جممال ويقول إن أردت هذا فمسلم 

  ولكن مل قلت ببناء الغرض عليه 
  وإن أردت ما عداه فممنوع 

لفقهي فإن كان قادرا على تنزيل كالمه على أحد فما مثل هذا اجلواب ال يكون متجها وإن أراد املستدل اجلواب ا
القسمني فاألوىل يف االصطالح تنزيله على أحدمها حذرا من التطويل وليكن منزال على أسهلهما يف التمشية 

  والقرب إىل املقصود إن أمكن وإن كان اجلمع جائزا شرعا 
  وإن مل يقدر على شيء من ذلك كان منقطعا 

فيجب أن يكون بعد منع حكم األصل لكونه متعلقا بالوصف املتفرع عن حكم األصل وأما موقع سؤال التقسيم 
وأن يكون مقدما على منع وجود الوصف لداللة منع الوجود على تعيني الوصف والتقسيم على الترديد وإن يكون 

ين واملطالبة بتأثري مقدما على سؤال املطالبة بتأثري الوصف املدعي علة لكونه مشعرا بترديد لفظ املستدل بني أمر
الوصف مشعرة بتسليم كونه مدلوال للفظ ال غري ضرورة ختصيصه بالكالم عليه وإال كان التخصيص به غري مفيد 

  وإيراد ما يشعر بالترديد بعد ما يشعر بتسليم احتاد املدلول يكون متناقضا 
  وقد علل ذلك بعض أرباب االصطالح بأن املطالبة بتأثري الوصف 

  ليم وجود الوصف تستدعي تس
والتقسيم مشتمل على منع الوجود ومنع الوجود بعد تسليم الوجود ال يكون مقبوال ملا فيه من التناقض وهو غري 

صحيح لوجهني األول أن ما ذكره إمنا هو مبين على أن أحد القسمني ال بد وأن يكون ممنوع الوجود وليس كذلك 
حد القسمني ممنوع الوجود فإمنا يلزم التناقض واملنع بعد التسليم أن لو ملا سبق يف مبدأ السؤال وبتقدير أن يكون أ

  كان ما أورد عليه سؤال املطالبة أو ال هو نفس القسم الذي منع وجوده يف التقسيم وبتقدير أن يكون غريه فال 
ال االستفسار وباجلملة فيمتنع أيضا قبول سؤال التقسيم بعد سؤال االستفسار ألن املسؤول إن كان قد دفع سؤ

  جدال بنفي اإلمجال فالتقسيم بعده ال يرد ضرورة توقفه على اإلمجال وقد انتفى 
وإن أجاب عنه بتعيني ما قصده بكالمه فبعد التعيني ال حاجة إىل التقسيم بل جيب ورود االعتراض على عينه دون 

  غريه 
صل متفرعا عن حكم األصل وجب تأخريه االعتراض السادس منع وجود العلة يف األصل ولكون النظر يف علة األ

  عن النظر يف حكم األصل وعن التقسيم ملا ذكرناه يف السؤال الذي قبله 
ومثاله ما لو قال الشافعي يف مسألة جلد الكلب مثال حيوان يغسل اإلناء من ولوغه سبعا فال يطهر جلده بالدباغ 

  اخلنزير سبعا  كاخلنزير فيقول اخلصم ال أسلم وجوب غسل اإلناء من ولوغ
وجوابه بذكر ما يدل على وجوده من العقل أو احلس أو الشرع على حسب حال الوصف يف كل مسألة أو أن 



  يفسر لفظه مبا ال ميكن اخلصم منعه وإن كان احتمال اللفظ له بعيدا 
  وذلك كما لو قال يف املثال املذكور أعين به ما إذا مل يغلب على ظنه الطهارة 

مبا له وجود يف األصل غري أن لفظه ال حيتمله لغة فاملختار أنه ال يقبل وإن ذهب إىل قبوله بعض  وإن فسر لفظه
املتأخرين وذلك ألن وضع اللفظ إمنا كان لقصد حتصيل املعىن منه وأن يعرف كل أحد ما يف ضمريه لغريه بواسطة 

  والنقصان  اللفظ املستعمل وذلك مشروط بضبط الوضع ضبطا ميتنع معه دخول الزيادة
وإذا قبل من كل أحد تفسري لفظه مبا ال حيتمله لغة حالة عجزه عن تقرير كالمه أفضى ذلك إىل اضطراب اللغة 

وإبطال فائدة وضعها كيف وإن إطالقه لذلك اللفظ دليل ظاهر على إرادة مدلوله وعدوله عند املنع مشعر 
  باالنقطاع يف تقريره 

ملدعى علة وملا كانت العلية صفة للوصف املذكور ومتوفقة على وجوده االعتراض السابع منع كون الوصف ا
  وجب أن يكون النظر فيها نفيا وإثباتا متأخرا عن النظر يف وجود الوصف 

وهذا هو أعظم األسئلة الواردة على القياس لعموم وروده على كل ما يدعى كونه علة واتساع طرق إثباته وتشعب 
  مسالكه كما تقدم تقريره 

  د اختلف العلماء يف قبوله نفيا وإثباتا واملختار لزوم قبوله وق
  وذلك ألن إثبات احلكم يف الفرع مما ال ميكن إسناده إىل جمرد إثبات حكم األصل دون جامع بينهما 

  واجلامع جيب أن يكون يف األصل مبعىن الباعث ال مبعىن األمارة على ما سبق تقريره 
ن باعثا فيمتنع التمسك به يف القياس فلو مل يقبل منع تأثري الوصف واملطالبة والوصف الطردي ال يصلح أن يكو

  بتأثريه أفضى ذلك إىل التمسك باألوصاف الطردية ثقة من املتكلم بامتناع مطالبته بالتأثري 
  وال خيفى وجه فساده 

ما كانت علة القياس فيه خميلة  وأيضا فإن األصل عدم الدليل الدال على جواز التمسك بالقياس غري أنا استثنينا منه
  أو شبهية إلمجاع الصحابة عليه ومل ينقل عنهم أهنم متسكوا بقياس علته طردية فبقينا فيه على حكم األصل 

  فلذلك وجب قبول سؤال منع التأثري وبيان كون الوصف مؤثرا 
  وعند هذا فال بد من ذكر شبه الرادين له وحتقيق جواهبا 

  وقد احتجوا بشبه 
وىل أنه لو قبل سؤال منع التأثري فما من دليل يذكره املستدل على كون الوصف علة إال وهذا السؤال وارد عليه األ

  إىل ما ال يتناهى فيجب رده حفظا للكالم عن اخلبط والنشر 
ترض الثانية أنه ال معىن للقياس سوى رد الفرع إىل األصل جبامع وقد أتى به املستدل وخرج عن وظيفته فعلى املع

  القدح فيه 
الثالثة أن األصل أن كل ما ثبت احلكم عقيبه يف األصل أن يكون علة فمن ادعى أن الوصف اجلامع ليس بعلة 

  احتاج إىل بيانه 
  الرابعة أنا حبثنا فلم جند سوى هذه العلة فعلى املعترض القدح فيها أو إبداء غريها 

الوصف املذكور دليل صحته كاملعجزة فاملنع من الصحة مع اخلامسة أهنم قالوا عجز املعترض عن االعتراض على 
  وجود دليل الصحة ال يكون مقبوال 



السادسة قوهلم حاصل هذا السؤال يرجع إىل املنازعة يف علة األصل وجيب أن يكون متنازعا فيها ليتصور اخلالف 
  يف الفرع 

   السابعة أن حاصل القياس يرجع إىل تشبيه الفرع باألصل والشبه حجة
  وقد حتقق ذلك مبا ذكر من الوصف اجلامع فال حاجة إىل إبداء غريه 

  الثامنة قوهلم هذا الوصف مطرد مل يتخلف حكمه عنه يف صورة فكان صحيحا 
واجلواب عن األوىل أن التسلسل منقطع بذكر ما يفيد أدىن ظن بالتعليل من الطرق اليت بيناها قبل فإن املطالبة بعلية 

  كونه علة بعد ذلك يكون عنادا وهو مردود إمجاعا ما غلب على الظن 
  وعن الثانية مبنع حتقق القياس جبامع ال يغلب على الظن كونه علة 

  وعن الثالثة مبنع أن األصل علية كل ما ثبت احلكم معه من األوصاف 
سبق فكان  وعن الرابعة أن البحث مع عدم االطالع على غري الوصف املذكور طريق من طرق إثبات العلة كما

  ذلك جوابا عن سؤال املطالبة وقبوال له ال أنه رد له 
وعن اخلامسة أنه لو كان عجز املعترض عن االعتراض دليل صحة العلة لكان عجز املستدل عن تصحيح العلة دليل 

بوت فسادها وال أولوية ولكان عجز املعترض عن االعتراض على إبطال ما ادعى من احلكم يف الفتوى دليال على ث
  احلكم ومل يقل به قائل 

وعن السادسة أن علة األصل وإن كانت متنازعا فيها فال بد من دليل ظين يدل على كوهنا علة كما يف احلكم 
  املختلف فيه 

وعن السابعة أن إثبات احلكم يف الفرع متوقف على ظن إثباته وال نسلم أن مطلق املشاهبة بني األصل والفرع يف 
  ن اهللا تبارك وتعاىل رضي اهللا عنهن الرب عز و جل مطلق وصف مفيد للظ

وعن الثامنة أن حاصلها يرجع إىل االكتفاء بالوصف الطردي لكونه غري منتقض وهو باطل مبا سبق يف طرق إثبات 
  العلة 

ذلك  وإذا علم أنه ال بد من قبول سؤال املطالبة بالتأثري وأنه ال بد من الداللة على كون الوصف علة وطريق إثبات
  ما يساعد من األدلة اليت قررناها قبل 

  االعتراض الثامن سؤال عدم التأثري وهو إبداء وصف يف الدليل مستغىن عنه يف إثبات احلكم أو نفيه 
وقد قسمه اجلدليون أربعة أقسام األول عدم التأثري يف الوصف وذلك بأن يكون الوصف املأخوذ يف الدليل طرديا ال 

وذلك كما يقال يف صالة الصبح صالة ال جيوز قصرها فال تقدم يف األداء على وقتها كاملغرب  مناسبة فيه وال شبه
  فإن عدم القصر وصف طردي بالنسبة إىل احلكم املذكور 

الثاين عدم التأثري يف األصل وهو أن يكون الوصف قد استغين عنه يف إثبات احلكم يف األصل املقيس عليه بغريه 
ستدل يف بيع الغائب مبيع غري مرئي فال يصح بيعه كالطري يف اهلواء والسمك يف املاء فإن ما وذلك كما إذا قال امل

  وجد يف األصل من العجز عن التسليم مستقل باحلكم 
وهذا النوع مما اختلف فيه فرده األستاذ أبو إسحاق االسفرائيين ومن تابعه مصريا منهم إىل أنه إشارة إىل علة أخرى 

  تنع تعليل احلكم الواحد يف حمل واحد بعلتني يف األصل وال مي



ومنهم من قبله مصريا منهم إىل امتناع تعليل احلكم بعلتني وقد سبق تقرير كل واحد من املأخذين وما هو املختار 
  منهما 

ستدل الثالث عدم التأثري يف احلكم وهو أن يذكر يف الدليل وصفا ال تأثري له يف احلكم املعلل وذلك كما لو قال امل
يف مسألة املرتدين إذا أتلفوا أموالنا طائفة مشركة فال جيب عليهم الضمان بتلف أموالنا يف دار احلرب كأهل احلرب 
فإن اإلتالف يف دار احلرب ال تأثري له يف نفي الضمان ضرورة االستواء يف احلكم عندهم بني اإلتالف يف دار احلرب 

  ودار اإلسالم 
 عدم التأثري يف الوصف بالنسبة إىل احلكم املذكور إن كان طرديا أو إىل سؤال اإللغاء وحاصل هذا القسم يرجع إىل

  إن كان مؤثرا 
الرابع عدم التأثري يف حمل النزاع وهو أن يكون الوصف املذكور يف الدليل ال يطرد يف مجيع صور النزاع وإن كان 

  مناسبا 
  جت نفسها من غري كفوء فال يصح نكاحها وذلك كما لو قال املستدل يف مسألة والية املرأة زو

  وذلك من حيث إن النزاع واقع فيما إذا زوجت نفسها من الكفء وغري الكفء 
وهذا أيضا مما اختلف يف قبوله فرده قوم مصريا منهم إىل منع جواز الفرض يف الدليل وقبله من مل مينع من ذلك وهو 

  املختار على ما عرفناه يف كتاب اجلدل 
القسم الرابع وهو عدم التأثري يف حمل النزاع ورجع حاصل القسم الثالث وهو عدم التأثري يف احلكم إىل  وإذا بطل

  عدم التأثري يف الوصف أو اإللغاء فلم يبق غري عدم التأثري يف الوصف وعدم التأثري يف األصل 
غين عنه وجوابه جوابه فال جيتمعان وعدم التأثري يف الوصف راجع إىل بيان انتفاء مناسبة الوصف وسؤال املطالبة ي

  وعدم التأثري يف األصل فحاصله يرجع إىل املعارضة يف األصل ال أنه غريه 
  وجوابه جوابه كما يأيت 

  ومع ذلك كله فقد 

يكون أخذ الوصف الذي ال يناسب احلكم يف الدليل مفيدا بأن يكون مشريا إىل نفي املانع املوجود يف صورة النقض 
رط الفائت فيها لقصد دفع النقض أو مشريا إىل قصد الفرض يف الدليل يف بعض صور النزاع كما أو وجود الش

ذكر من مثال أخذ اإلتالف يف دار احلرب يف مسألة املرتدين وال يكون عدمي التأثري إذ هو غري مستغىن عنه يف إثبات 
  احلكم إما لقصد دفع النقض أو لقصد الفرض 

مناسبة الوصف املعلل به وذلك مبا يلزم من ترتيب احلكم على وفقه لتحصيل املصلحة  االعتراض التاسع القدح يف
  املطلوبة منه وجود مفسدة مساوية هلا أو راجحة عليها 

وقد بينا وجه االختالف فيه وأن املختار إبطاله ال أن يبني ترجيح املصلحة على املفسدة إما بطريق إمجايل أو تفصيلي 
  كما بيناه فيما سبق 

االعتراض العاشر القدح يف صالحية إفضاء احلكم إىل ما علل به من املقصود وذلك كما لو عللت حرمة املصاهرة 
على التأبيد يف حق احملارم باحلاجة إىل ارتفاع احلجاب بني الرجال والنساء إىل سد باب الفجور باحلرمة املؤبدة 

وع حىت ينسد عليه باب الطمع يف مقدمات اهلم هبا والنظر وعلم الرجل امتناع وصوله إىل األنثى على الوجه املشر
إليها فإن للمعترض أن يقول هذا احلكم غري صاحل إلفضائه إىل هذا املقصود من حيث إن سد باب النكاح أدعى إىل 

  حمذور الوقوع يف الزىن 



ادي على مر الزمان يلتحق باالمتناع وجوابه أن احلرمة املؤبدة مما متنع من النظر إىل املرأة بشهوة عادة واالمتناع الع
  الطبعي وبه يتحقق انسداد باب الفجور 

االعتراض احلادي عشر أن يكون الوصف املعلل به باطنا خفيا وذلك لو علل بالرضا أو القصد فإنه قد يقال القصد 
  ي اخلفي وال معرفة له والرضا من األوصاف الباطنة اخلفية اليت ال يطلع عليها بأنفسها فال تكون علة للحكم الشرع

  وجوابه أن يبني ضبط الرضا مبا يدل عليه من الصيغ الظاهرة وضبط القصد مبا يدل عليه من األفعال الظاهرة 
  وكل ذلك معلوم يف اخلالفيات 

االعتراض الثاين عشر أن يكون الوصف املعلل به مضطربا غري منضبط كالتعليل باحلكم واملقاصد مثل التعليل 
  ملشقة والزجر والردع وحنوه باحلرج وا

  فإنه قد يقال مثل هذه األوصاف مما تضطرب وختتلف باختالف األشخاص واألزمان واألحوال 
وما هذا شأنه فدأب الشارع فيه رد الناس إىل املظان الظاهرة اجللية دفعا للعسر واحلرج عن الناس يف البحث عنها 

  بسبب االختالف يف هذه األوصاف بالزيادة والنقصان ومنعا لالضطراب يف األحكام عند اختالف الصور 
  وجوابه إما ببيان كون ما علل به مضبوطا بنفسه أو بضابطه كضبط احلرج واملشقة بالسفر وحنوه 

االعتراض الثالث عشر النقض وهو عبارة عن ختلف احلكم مع وجود ما ادعى كونه علة له وقد أومأنا يف مسألة 
لة ذلك على إبطاهلا ووجه االنفصال عنه فيما إذا كانت العلة منصوصة أو جممعا عليها أو ختصيص العلة إىل وجه دال

  مستنبطة ويف صورة 

النقض مانع أو فوات شرط باالستقصاء التام املفصل والذي خيتص مبا حنن فيه هاهنا وجوه أخر يف اجلواب األول 
  منع وجود العلة يف صورة النقض إن أمكن 

  لشافعي يف مسألة زكاة احللي مال غري نام فال جتب فيه الزكاة كثياب البذلة وذلك كما لو قال ا
  فقال املعترض هذا ينتقض باحللي احملظور فإنه غري نام ومع ذلك فإن الزكاة جتب فيه 

فقال املستدل ال أسلم أن احللي احملظور غري نام وإمنا كان منع وجود العلة يف صورة النقض دافعا للنقض ألن 
ض وجود العلة وال حكم فإذا مل توجد العلة يف صورة النقض فال نقض لكن اختلفوا يف املعترض هل له الداللة النق

على وجود العلة يف صورة النقض عند منع املستدل لوجودها فمنهم من قال له ذلك إذ به يتحقق انتقاضها وهدم 
  كالم املستدل فكان له ذلك كغريه من االعتراضات 

  من ذلك ملا فيه من قلب القاعدة بانقالب املستدل معترضا واملعترض مستدال  ومنهم من منع
والواجب إمنا هو التفصيل وهو أنه إن تعني ذلك طريقا للمعترض يف هدم كالم املستدل وجب قبوله منه حتققا 

دل على وجود  لفائدة املناظرة وإن أمكنه القدح بطريق آخر هو أفضى إىل املقصود فال نعم لو كان املستدل قد
العلة يف حمل التعليل بدليل هو موجود يف صورة النقض فإذا منع وجود العلة فإن قال املعترض فقد انتقض الدليل 
  الذي دللت به على وجود العلة ال يكون مسموعا لكونه انتقاال من النقض على نفس العلة إىل النقض على دليلها 

النية وتعيينها أي مبسمى الصوم فوجب أن يصح كما يف حمل الوفاق وذلك كما لو قال احلنفي يف مسألة تبييت 
  ودل على وجود الصوم بقوله إن الصوم عبارة يف اإلمساك مع النية وهو موجود فيما حنن فيه 



  فقال املعترض هذا منتقض مبا إذا نوى بعد الزوال 
  وجود الصوم يف صورة النقض أو ال تعتقده  وإن قال املعترض للمستدل ابتداء أمرك ال خيلو من حالني إما أن تعتقد

  فإن كان األول فقد انتقضت علتك وإن كان الثاين فقد انتقض ما ذكرته من الدليل على وجود العلة كان متجها 
وإن أورد ذلك ال يف معرض نقض دليل وجود العلة بل يف معرض الداللة به على وجود العلة ي صورة النقض 

يف الداللة على نفي احلكم يف صورة النقض فهو غري مسموع على ما يأيت الثاين منع ختلف فاحلكم فيه على ما سبق 
احلكم وإمنا كان ذلك دافعا للنقض ملا ذكرناه يف منع وجود العلة وذلك كما لو قال الشافعي يف مسألة الثيب 

  جملنونة فإنه جيوز إجبارها الصغرية ثيب فال جيوز إخبارها كالثيب البالغ فقال املعترض هذا منقوض بالثييب ا
  فقال املستدل ال نسلم صحة إجبار الثيب اجملنونة 

والكالم يف متكني املعترض من االستدالل على ختلف احلكم يف صورة النقض كالكالم يف داللته على وجود العلة 
  وقد عرف ما فيه 

يف مسألة الرطب بالتمر باع مال الثالث أن يكون النقض على أصل املستدل خاصة وذلك كما لو قال الشافعي 
الربا جبنسه متفاضال فال يصح كما لو باع صاعا بصاعني فقال احلنفي هذا منتقض على أصلك بالعرايا فإنه يصح 

  وإن باع مال الربا جبنسه متفاضال 

ان احلكم وجوابه من ثالثة أوجه األول أن يبني يف صورة النقض مناسبا يقتضي النفي من مانع أو فوات شرط مع قر
  به على أصله 

الثاين أن يقول النقض إمنا هو من قبيل املعارض لدليل العلة فتخلف احلكم عن العلة إمنا هو على مذهب أحد 
الفريقني وثبوت احلكم على وفق العلة املعلل هبا باالتفاق وال مساواة بني املتفق عليه واملختلف فيه فال يقع يف 

  معارضة دليل العلة 
يبني أن ختلف احلكم عن العلة يف معرض االستثناء واملستثىن ال يقاس عليه وال يناقض به كما يف صورة الثالث أن 

  العرايا املذكورة 
الرابع أن يكون إبداء النقض على أصل املعترض ال غري وتوجيهه أن يقول املعترض هذا الوصف مما مل يطرد على 

  أصلي فال يلزمين االنقياد إليه 
ل املستدل ما ذكرته حجة عليك يف الصورتني إذ هي حمل النزاع ومذهبك يف صورة النقض ال يكون وجوابه أن يقو

  حجة يف درء االحتجاج وإال كان حجة يف حمل النزاع وهو حمال 
وهل جيب على املستدل االحتراز يف دليله عن النقض اختلفوا فمنهم من قال بوجوبه لقربه من الضبط وبعده عن 

ألن ما أشار إليه املستدل من الوصف املعلل به إذا كان منتقضا فإما أن يكون انتفاء احلكم يف النشر واخلبط و
  صورة النقض ال ملعارض أو ملعارض فإن كان األول فال يكون الوصف علة ملا سبق تقريره يف مسألة ختصيص العلة 

الدليل ألن املناظر تلو الناظر وليس للناظر  وإن كان الثاين فقد ثبت أن للعلة معارضا متفقا عليه فال بد من نفيه يف
  اجلزم باحلكم عند ظهور سببه 

دون ظهور انتفاء معارضه فكذلك املناظر غري أنا أسقطنا عنه كلفة نفي املعارض املختلف فيه لعسر نفيه فبقينا فيما 
  عداه على حكم األصل 

ض إما أن يكون من مجلة أجزاء العلة أو خارجا عنها ومنهم من مل يوجبه متسكا منه بأن ما يقع به االحتراز عن النق



فإن كان األول فالعلة ال تكون علة دونه وما مثل هذا ال خالف يف وجوب ذكره يف العلة لعدم متام العلة دونه ومن 
ىل نازع فيه فقد نازع يف أنه هل جيب على املستدل ذكر العلة أو ال وإن كان الثاين فال خيلو إما أن يكون مشريا إ

  نفي املعارض أو ال يكون كذلك فإن كان األول 
فقد تعرض ملا مل يسأل عنه لكونه مسؤوال بعد الفتوى عن الدليل املقتضي للحكم وانتفاء املعارض ليس من الدليل 

  ولو قيل إنه من الدليل كان خالف الغرض يف هذا القسم 
ود العلة وال حكم فإذا كان املذكور خارجا عن وإن كان الثاين فالنقض غري مندفع به ألن النقض عبارة عن وج

  العلة وال فيه إشارة إىل نفي املعارض فالعلة ما دونه وقد وجدت يف صورة النقض وال معارض فكان النقض متجها 
وإن قيل إن الوصف املأخوذ لالحتراز من مجلة العلة لتعلق فائدة دفع النقض به وإن مل يكن مناسبا فقد سبق إبطاله 

  صيص العلة يف خت
  االعتراض الرابع عشر الكسر وهو النقض على املعىن 

  وقد ذكرنا طريق إيراده ووجه االنفصال عنه يف شروط العلة 
  وخيصه من األجوبة هاهنا منع وجود املعىن املشار إليه يف صورة 

  النقض ومنع ختلف احلكم عنه وباقي األجوبة اليت أوردناها يف سؤال النقض قبله 
اخلامس عشر املعارضة يف األصل مبعىن وراء ما علل به املستدل وسواء كان مستقال بالتعليل كمعارضة  االعتراض

من علل حترمي ربا الفضل يف الرب بالطعم أو بالكيل أو بالقوت أو غري مستقل بالتعليل على وجه يكون داخال يف 
تل باملثقل بالقتل العمد العدوان باجلارح التعليل وجزءا من العلة وذلك كمعارضة من علل وجوب القصاص يف الق

  يف األصل وحنوه 
وقد اختلف اجلدليون يف قبوله فمنهم من رده بناء منه على أنه ال ميتنع تعليل احلكم الواحد بعلتني كما سبق تقريره 

عليل به لصالحية وهلذا فإنا لو قدرنا انفراد ما ذكر املستدل جمردا عن املعارض صح التعليل به إمجاعا وإمنا صح الت
  فيه ال لعدم املعارض فإن العدم ال يكون علة وال داخال فيها ملا سبق تقريره 

فإذا صح التعليل به مع عدم املعارض صح مع وجوده وألنه ال معىن للعلة إال ما يثبت احلكم عقيبها وهذا املعىن 
  موجود يف الوصفني فكان كل واحد علة 

  املستدل وهو املختار  ومنهم من قبله وأوجب جوابه على
  وذلك ألنه إذا وجد يف األصل وصفان 

فإما أن يكون كل واحد علة مستقلة أو ال يكون كذلك ال جائز أن يكون كل واحد علة مستقلة ملا سبق تقريره 
  يف امتناع ذلك سواء كانت العلة مبعىن األمارة أو الباعث 

ا ذكره املستدل ال غري أو ملا ذكره املعترض ال غري أو هلما مجيعا وإن كان القسم الثاين فإما أن يكون احلكم ثابتا مل
  حبيث تكون العلة جمموع الوصفني وكل واحد منهما جزؤها 

  ال جائز أن يقال باألول وال بالثاين 

  فإنه ليس تعيني أحدمها للتعليل وإلغاء اآلخر مع تساويهما يف االقتضاء أوىل من اآلخر فلم يبق غري الثالث 
  زم منه امتناع تعدية احلكم من األصل إىل الفرع ويل

  وبتقدير تساوي االحتماالت الثالثة فال خيفى أن التعدية متتنع بتقدير أن تكون العلة ما ذكره املعترض 



  وبتقدير أن تكون العلة هي اهليئة االجتماعية من الوصفني 
  وإمنا يصح بتقدير التعليل مبا ذكره املستدل ال غري 

  أن وقوع احتمال من احتمالني أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه  وال خيفى
ومع ذلك فالتعدية تكون ممتنعة لكن بشرط أن يكون ما أبداه املعترض صاحلا للتعليل أو لدخوله فيه عند كون ما 

اختفوا فيه أبداه املستدل صاحلا وإال فال معارضة وهل جيب على املعترض نفي ما أبداه معارضا يف األصل يف الفرع 
  فمنهم من قال ال جيب عليه ذلك فإنه إن كان موجودا يف الفرع فيفتقر املستدل إىل بيان وجوده فيه ليصح اإلحلاق 

  وإن مل يبني ذلك فقد انقطع اجلمع 
  ومنهم من قال ال بد له من نفيه عن الفرع ألن مقصوده الفرق 

  وذلك ال يتم دون نفيه عن الفرع 
املعترض الفرق فال بد له من نفيه وإن مل يقصد الفرق بأن يقول هذا الوصف قد ثبت أنه ال بد  واملختار أنه إن قصد

من إدراجه يف التعليل ملا دل عليه من الدليل فإن كان غري موجود يف الفرع فقد ثبت الفرق وإن كان موجودا يف 
 يكن ذاكرا للعلة يف االبتداء بل لبعضها الفرع فاحلكم يكون ثابتا يف الفرع مبجموع الوصفني ونتبني أن املستدل مل

  وأي األمرين قدر فاإلشكال الزم 
  هذا كله فيما إذا كان املقيس عليه أصال واحدا 

وإن كان املقيس عليه أصوال متعددة فمنهم من منع من ذلك إلفضائه إىل النشر مع إمكان حصول املقصود بالواحد 
  دة الظن منها ومنهم من جوز ذلك لكونه أقوى يف إفا

ومن جوز ذلك اختلفوا يف جواز االقتصار يف املعارضة يف األصل على أصل واحد فمنهم من جوزه ألن املستدل 
قصد إحلاق الفرع جبميع األصول فإذا وقع الفرق بني الفرع وبعض األصول فقد مت مقصود املعترض من إبطال 

نه إذا عارض يف البعض دون البعض فقد بقي قياس غرض املستدل ومنهم من قال ال بد من املعارضة يف كل أصل أل
املستدل صحيحا على األصل الذي مل يعارض فيه وبه يتم املقصود من إثبات احلكم أو نفيه والذين أوجبوا املعارضة 

  يف مجيع األصول 
ف املستدل منهم من أوجب احتاد املعارض يف الكل دفعا النتشار الكالم وألن يكون مقابال يف احتاده الحتاد وص

  ومنهم من جوز املعارضة يف كل أصل بغري ما يف األصل اآلخر جلواز أن ال يساعده يف الكل علة واحدة 
مث اختلف هؤالء فمنهم من قال جيوز للمستدل االقتصار يف اجلواب على أصل واحد إذ به يتم مقصوده ومنهم من 

على هذا يقع اخلالف فيما لو عارض يف بعض مل جيوز ذلك حيث إن املستدل التزم صحة القياس على الكل و
  األصول هل جيب على املستدل اجلواب أو ال والوجه يف اجلواب من ستة أوجه 

  األول منع وجود الوصف املعارض به يف األصل 
  الثاين املطالبة بتأثري الوصف إن كان طريق إثبات العلة من جانب املستدل املناسبة أو الشبه دون السرب والتقسيم 

  الثالث أن يبني كونه ملغى يف جنس األحكام كالطول والقصر وحنوه 
  الرابع أن يبني أنه ملغى يف جنس احلكم املعلل وإن كان مناسبا وذلك كالذكورة يف باب العتق 

اخلامس أن يبني أنه قد استقل باحلكم يف صورة دون الوصف املعارض به وعند ذلك فيمتنع أن يكون علة مستقلة 
لتعليل ملا فيه من إلغاء املستقل واعتبار غري املستقل وميتنع أن يكون داخال يف التعليل ملا فيه من إلغاء ما علل يف حمل ا



  به املستدل يف الفرع مع استقالله لفوات ما مل يثبت استقالله وهو ممتنع 
اله وإال فالقياس متعذر فإن عارض املعترض يف صورة اإللغاء بوصف آخر غري ما عارض به يف األصل فال بد من إبط

  وال ميكن أن يقال يف جوابه إن كل وصف اختص بصورة فهو ملغى بالصورة األخرى 
  وهذا هو املسمى يف االصطالح بتعدد الوضع 

فإن للمعترض أن يقول العكس غري الزم يف العلل الشرعية جلواز ثبوت احلكم يف كل صورة بعلة غري علة الصورة 
احلكم يف صورتني بعلتني خمتلفتني فال يلزم من إثبات احلكم يف كل صورة بعلة مع عدم األخرى وإذا جاز ثبوت 

  علة الصورة األخرى فيها إلغاء ما وجد يف تلك الصورة 
  السادس أن يبني رجحان ما ذكره على ما عارض به املعترض بوجه من وجوه الترجيحات اليت يأيت ذكرها 

  وعند ذلك 
عترض علة مستقلة يف حمل التعليل ملا فيه من إمهال الراجح واعتبار املرجوح وميتنع أن فيمتنع جعل ما عارض به امل

يكون داخال يف التعليل ملا فيه من إلغاء ما علل به املستدل يف الفرع بتخلف احلكم عنه مع رجحانه ضرورة إنتفاء 
  الوصف املرجوح 

تنبط منه متعديا واآلخر قاصرا وذلك ال خيلو إما أن وهاهنا ترجيح آخر وهو أن يكون أحد الوصفني يف األصل املس
يكون يف طرف اإلثبات أو النفي فإن كان يف طرف اإلثبات فال خيلو إما أن يكون الوصف املتعدي جزءا من العلة 
أو خارجا عنها بأن يكون املعارض يف األصل بالوصف القاصر ال غري فإن كان خارجا عنها فال خيلو إما أن يكون 

املتعدي مساويا للقاصر يف جهة اقتضائه أو أن الترجيح ألحدمها فإن كان مساويا للقاصر من جهة  الوصف
  االقتضاء فالتعليل باملتعدي أوىل وبيانه من جهة اإلمجال والتفصيل 

  أما اإلمجال فهو أن التعليل باملتعدي متفق عليه خبالف التعليل بالقاصر والتعليل باملتفق عليه أوىل 
تفصيل فهو أن فائدة املتعدي أكثر من القاصر ألن فائدة القاصر إمنا هي يف ظهور احلكمة الباعثة يف األصل وأما ال

لسرعة االنقياد وسهولة القبول واملتعدي مشارك للقاصر يف هذا املعىن وزيادة التعريف للحكم يف الفرع وهو أعظم 
ال املناسب القاصر فمقابل مبثله حيث إنه يلزم من التعليل فوائد العلة عند األكثرين وهو وإن لزم من التعليل به إمه

  بالقاصر إمهال املناسب املتعدي مع كونه راجحا 
والتعليل بالقاصر وإن كان على وفق النفي األصلي يف الفرع والتعليل باملتعدي على خالفه إال أنه خمالفة ملا وقعت 

  القاصر ملوافقة خمالفته يف األصل مبا مل تظهر خمالفته ولو عملنا ب

النفي األصلي لكان فيه العمل مبوافقة ما وقع االتفاق على خمالفته وخمالفة ما مل يقع االتفاق على خمالفته وهو 
  الوصف املتعدي فكان مرجوحا 

فإن قيل إال أن التعليل بالوصف املتعدي يلزم منه خمالفة ما مل يتفق على خمالفته من الوصف القاصر وما اتفق على 
الفته من النفي األصلي فكان فيه خمالفة ظاهرين أحدمها متفق على خمالفته واآلخر عري متفق على خمالفته والتعليل خم

  بالوصف القاصر يلزم منه العمل هبذين الظاهرين وخمالفة ظاهر واحد وهو الوصف املعتدي 
را فاألصل أن يثبت يف الفرع مبا وجد قلنا هذا مقابل مبثله فإنه بعد أن ثبت احلكم يف األصل ملعىن وإن كان قاص

مساويا لوصف األصل يف االقتضاء نظرا إىل متاثل مقصود الشارع واحملافظة على هذا األصل أوىل من احملافظة على 
  النفي األصلي لكون النفي األصلي خمالفا يف األصل مبثل ما قيل باقتضائه للحكم يف الفرع 



ن العمل بالوصف املتعدي عمل به وبأصل مترجح على النفي األصلي وعند ذلك فيترجح ما ذكرناه من جهة أ
  والعمل بالقاصر عمل به وبأصل مرجوح بالنظر إىل األصل املعمول به من جانبنا فكان ما ذكرناه أوىل 

النايف  فإن قيل رمبا كان املانع للحكم قائما مطلقا وعند ذلك فالتعليل بالقاصر أوىل ملا فيه من موافقة الدليل الشرعي
  وموافقة النفي األصل خبالف املتعدي 

قلنا املانع يف الفرع بستدعي وجود املقتضي وإال فاحلكم يكون فيه منتفيا النتفاء ما يقتضيه ال لوجود منافيه فدعوى 
وجود املانع يف الفرع مع وجوب قصور العلة املقتضية لإلثبات على األصل تناقض ال حاصل له كيف وإن ما مثل 

ملانع مرجوح عند اخلصم بالنسبة إىل الوصف القاصر واملتعدي على ما وقع به الفرض يف ابتداء الكالم مساو هذا ا
  للقاصر يف 

  املقصود فكان مرجوحا بالنسبة إىل املتعدي أيضا فكان املتعدي أوىل كما بيناه يف النفي األصلي 
اصرة تعرف نفيه عن الفرع وكما أن معرفة ثبوت فإن قيل كما أن املتعدية قد تعرف إثبات احلكم يف الفرع فالق

  احلكم يف الفرع مقصود للشارع فمعرفة انتفائه أيضا عنه مقصود له 
  قلنا هذا إمنا يستقيم أن لو مل يوجد يف الفرع ما هو مساو للعلة القاصرة يف األصل فيما يرجع إىل جهة االقتضاء 

ريف العلة القاصرة لنفي احلكم يف الفرع إمنا هو بناء على انتفاء واملقصود املطلوب للشارع من إثبات احلكم ألن تع
مقصود احلكم ولن يتصور ذلك مع وجود ما هو مساو يف الطلب واالقتضاء ملا هو املقصود يف األصل فال ينتهض 

يف الوصف القاصر يف األصل عالمة على انتفاء احلكم يف الفرع مع وجود الوصف املتعدى فيه ومساواته للقاصر 
االقتضاء على ما وقع به الفرض كيف وإن العلة القاصرة غري مستقلة بتعريف انتفاء احلكم يف الفرع إال مع ضميمة 

انتفاء علة غريها وانتفاء النص واإلمجاع خبالف العلة املتعدية يف طرف اإلثبات فما استقل بالتعريف يكون أوىل مما 
  ال يستقل 

تة على انتفاء املعارض ال أن انتفاء املعارض من مجلة املعرف وال الداعي خبالف ما نعم قد يتوقف العمل بالعلة املثب
  تتوقف عليه العلة القاصرة يف تعريفها نفي احلكم يف الفرع 

  والعمل مبا هو معرف بنفسه من غري توقف يف تعريفه على غريه أوىل 
ه أوىل والوصف املتعدي وإن توقف وعلى هذا يكون احلكم إن كان الوصف املتعدي راجحا يف جهة اقتضائ

استقالله على إخراج القاصر عن التعليل فليس إخراج القاصر موقوفا على استقالل املتعدي ليلزم الدور جلواز 
اتفاقهما يف إخراجهما عن التعليل كيف وإنه مقابل بدور آخر حيث إنه يتوقف إدخال القاصر يف التعليل على عدم 

  العكس استقالل املتعدي وكذلك ب

وأما إن كان املتعدي مرجوحا يف جهة اقتضائه بالنسبة إىل الوصف القاصر فالوصف القاصر أوىل نظرا إىل احملافظة 
على زيادة املناسبة املعتربة بثبوت احلكم على وفقها والنظر إليها وإن أوجب إمهال فائدة املتعدية أوىل ملا فيه من 

به من زيادة التعقل وسرعة االنقياد يف ابتداء ثبوت احلكم ألنه األصل يف  زيادة املصلحة وصالح املكلف وما يتعلق
  كون احلكم معلال 

وفائدة التعدية إمنا تعرف بعد تعرف تعليل احلكم مبا علل به بنظر ثان متأخر عن النظر فيما علل به احلكم يف األصل 
للحكم الثابت يف األصل فكان التعليل به  وال شك أن ما هو أشد مناسبة للحكم يكون أسبق إىل الفهم بالتعليل

  أوىل 



وإن كانت جهة التساوي واألرجحية غري معلومة وال ظاهرة فالتعليل باملتعدي أوىل نظرا إىل أن العمل به أوىل على 
  تقدير أن يكون مساويا وعلى تقدير أن يكون راجحا 

  وإمنا ميتنع العمل به على تقدير أن يكون مرجوحا يف نفس األمر 
  وال خيفى أن العمل مبا العمل به يتم على تقدير من التقديرين أوىل مما ال يتم العمل به إال على تقدير واحد بعينه 

وعلى ما فصلناه يف طرف اإلثبات يكون احلكم يف طرف النفي هذا كله إن كان الوصف املتعدي خارجا عن العلة 
علال مبجموع الوصفني الوصف القاصر واملتعدي معا فالقاصر القاصرة وأما إن كان داخال فيها بأن كان املعارض م

  أوىل وسواء كان ذلك يف طرف اإلثبات أو النفي وسواء كان املتعدي راجحا على القاصر أو مرجوحا أو مساويا 
  أما يف طرف اإلثبات فألن التعليل بالعلة املتعدية يلزم منه إمهال الوصف القاصر وتعطيله وال كذلك بالعكس 

  خيفى أن اجلمع أوىل من التعطيل وال

فإن قيل إال أنه على تقدير أن يكون الوصف املتعدي راجحا لو جعلنا الوصف القاصر داخال يف التعليل فيلزم منه 
  أن يتخلف احلكم يف الفرع عن الوصف املتعدي الراجح رعاية ملا فات من الوصف املرجوح وهو ممتنع 

  أن يكون رجحانه ظاهرا وال يستقيم على تقدير أن يكون مرجوحا أو مساويا قلنا هذا إمنا يستقيم علي تقدير 
وال خيفى أن احتمال وقوع العمل مبا يتم على تقدير من تقديرين أوىل من العمل مبا ال يتم العمل به إال على تقدير 

  واحد بعينه 
ال إنه ال يلزم منه إمهاله مطلقا إذ كيف وإن العمل بالقاصر وإن كان يفضي إىل إمهال الوصف املتعدي يف الفرع إ

هو داخل يف العلة ولو عملنا بالوصف املتعدي فقط يلزم منه إمهال القاصر وتعطيله مطلقا فالعمل بالقاصر يكون 
  أوىل وعلى هذا يكون احلكم إن كان ذلك يف طرف النفي أيضا بل أوىل ملا فيه من تقليل خمالفة املقتضي لإلثبات 

يح وأما إن حتققت املعارضة من غري ترجيح بعد البحث التام فعلى مقتضى ما أسلفناه من القول هذا إن ظهر الترج
  بالتخيري عند التعارض مع التنايف فال مانع من اجلري على تلك القاعدة هاهنا 

  االعتراض السادس عشر سؤال التركيب وهو الوارد على القياس املركب 
  ه ووجه تسميته بذلك والسؤال الوارد عليه وجوابه يف شرط حكم األصل وقد بينا معىن القياس املركب وأقسام

االعتراض السابع عشر سؤال التعدية وهو أن يعني املعترض يف األصل معىن ويعارض به مث يقول للمستدل ما 
من  عللت به وإن تعدى إىل فرع خمتلف فيه فالذي عللت به أيضا قد تعدى إىل فرع خمتلف فيه وليس أحدمها أوىل

  اآلخر 
وذلك كما لو قال الشافعي يف مسألة إجبار البكر البالغ بكر فجاز إجبارها كالبكر الصغرية فعارضه احلنفي بالصغر 

  وقال البكارة وإن تعدت إىل البكر البالغة فالصغر متعد إىل الثيب الصغرية 
  ع زيادة التسوية يف التعدية وهذا أيضا مما اختلف فيه واحلق أنه ال خيرج عن سؤال املعارضة يف األصل م

  وجوابه بإبطال ما عارض به املعترض وحذفه عن درجة االعتبار مبا أسلفناه يف سؤال املعارضة يف األصل 
  ومهما حقق شيء من تلك الطرق فقد اندفع وال أثر ملا أشري إليه من التسوية خالفا للداركي 

  الفرع وجوابه كجواب منع وجوده يف األصل وقد عرف االعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف املعلل به يف 
االعتراض التاسع عشر املعارضة يف الفرع مبا يقتضي نقيض حكم املستدل إما بنص أو إمجاع ظاهر أو بوجود مانع 



  احلكم أو بفوات شرط احلكم 
  وال بد من بيان حتققه وطريق كونه مانعا أو شرطا على حنو طريق إثبات املستدل كون 

  ف الذي علل به من التأثري أو االستنباط الوص
  وقد اختلف يف قبوله فمنع منه قوم متسكا منهم بأن املعارضة استدالل وبناء وحق املعترض أن يكون هادما ال بانيا 

وقبله األكثرون وهو املختار إذ يلزم منه هدم ما بناه املستدل ملقاومة دليله لدليله وال حجر عليه يف سلوك طرق 
وال سيما إذا تعني ذلك طريقا يف اهلدم بأن مل يكن له هادم سواه فلو مل يقبل منه لبطل مقصود املناظرة اهلدم 

  واختلت فائدة البحث واالجتهاد 
والوجه يف جوابه عند توجهه أن يقدح فيه املستدل بكل ما للمعترض أن يقدح به فيه أن لو كان املستدل متمسكا 

ختلفوا يف جواز دفعه بالترجيح فمنهم من مل جيوز ذلك اعتمادا منهم على أن ما به وإن عجز عن مجيع ذلك فقد ا
  ذكره املعترض وإن كان مرجوحا بالنسبة إىل ما ذكره املستدل فال خيرج بذلك عن كونه اعتراضا 

به  ومنهم من جوزه وهو املختار ألنه مهما ترجح ما ذكره املستدل بوجه من وجوه الترجيحات اآلتية كان العمل
  متعينا 

وهل جيب على املستدل أن يذكر يف دليله ما يومىء إىل الترجيح منهم من أوجبه لتوقف العمل بالدليل عليه فكان 
من الدليل فلو مل يذكره مل يكن ذاكرا للدليل أوال بل لبعضه ومنهم من مل يوجبه ملا يف التكليف به من احلرج 

  واملشقة 
به الترجيح يرجع إىل العلة بأن يكون وصفا من أوصافها أو ال يكون كذلك فإن  واملختار أن يقال إما أن يكون ما

  كان األول فال بد من ذكره يف الدليل أوال ليكون ذاكرا للدليل 
وإن كان الثاين فال ألنه مسؤول عن الدليل وقد أتى مبسماه حقيقة والترجيح بأمر خارج عن الدليل إمنا هو من 

  توابع ورود املعارضة 

كره بعد املعارضة وإن توقف عليه إعمال الدليل بدفع املعارض ال يوجب أن يكون داخال يف مسمى الدليل حىت فذ
  يقال إنه مل يكن ذاكرا للدليل أوال 

االعتراض العشرون الفرق واعلم أن سؤال الفرق عند أبناء زماننا ال خيرج عن املعارضة يف األصل أو الفرع إال أنه 
  عبارة عن جمموع األمرين حىت إنه لو اقتصر على أحدمها ال يكون فرقا  عند بعض املتقدمني

وهلذا اختلفوا فمنهم من قال إنه غري مقبول ملا فيه من اجلمع بني أسئلة خمتلفة وهي املعارضة يف األصل واملعارضة يف 
  الفرع 

  ومنهم من قال بقبوله واختلفوا مع ذلك يف كونه سؤالني أو سؤاال واحدا 
  بن سريج إنه سؤاالن جوز اجلمع بينهما لكونه أدل على الفرق فقال ا

  وقال غريه بل هو سؤال واحد الحتاد مقصوده وهو الفرق وإن اختلفت صيغته 
ومن املتقدمني من قال ليس سؤال الفرق هو هذا وإمنا هو عبارة عن بيان معىن يف األصل له مدخل يف التعليل وال 

  إىل بيان انتفاء علة األصل يف الفرع وبه ينقطع اجلمع  وجود له يف الفرع فريجع حاصله
  وجوابه على كل تقدير ال خيرج عما ذكرناه يف جواب املعارضة يف األصل والفرع 



االعتراض احلادي والعشرون إذا اختلف الضابط بني األصل والفرع واحتدت احلكمة كما لو قيل يف شهود 
  مهم القصاص زجرا هلم عن التسبب كاملكره القصاص تسببوا يف القتل عمدا عدوانا فلز

فللمعترض أن يقول ضابط احلكمة يف األصل إمنا هو اإلكراه ويف الفرع الشهادة واملقصود منهما وإن كان متحدا 
وهو الزجر فال ميكن تعدية احلكم به وحده وما جعل ضابطا له يف األصل غري موجود يف الفرع والضابط يف الفرع 

  ن مساويا لضابط األصل يف اإلفضاء إىل املقصود فامتنع اإلحلاق حيتمل أن ال يكو
وجوابه إما بأن يبني أن التعليل إمنا هو بعموم ما اشترك فيه الضابط من التسبب املضبوط عرفا أو بأن يبني أن إفضاء 

  الضابط يف الفرع إىل املقصود أكثر من إفضاء ضابط األصل فكان أوىل بالثبوت 
من حيث إن انبعاث الويل للتشفي واالنتقام يف ) املغرى للحيوان ( أصله يف مثل هذه املسألة  وذلك كما لو كان

الفرع لغلبة إقدام املكره باإلكراه على القتل طلبا خلالص نفسه أغلب من إقدام احليوان باإلغراء على اآلدمي 
  بسبب غلبة نفرته عنه 

  ل وباجلملة فيبني الغلبة مبا يساعد يف آحاد املسائ
االعتراض الثاين والعشرون إذا احتد الضابط بني األصل والفرع واختلف جنس املصلحة كما لو قال الشافعي يف 

  مسألة اللواط أوجل فرجا يف فرج مشتهى طبعا حمرم شرعا فوجب به احلد كالزىن 
عن رذيلة اللياطة فللمعترض أن يقول الضابط وإن كان متحدا غري أن احلكمة اليت يف الفرع وهي صيانة النفس 

خمالفة حلكمة األصل وهي دفع حمذور اختالط املياه واشتباه األنساب املفضي إىل تضييع املولود وانقطاع نسل جنس 
  اإلنسان 

وعند ذلك فال يلزم من اعتبار الضابط يف األصل ملا لزمه من احلكمة اعتباره يف الفرع لغري تلك احلكمة جلواز أن ال 
  يف نظر الشارع تكون قائمة مقامها 

وجوابه أن يقال التعليل إمنا وقع بالضابط املشترك املستلزم لدفع احملذور الالزم من عموم اجلماع والتعرض حلذف 
خصوص ما اختص به األصل من الزىن ومقصوده الالزم عنه وحذفه بطريق من طرق احلذف اليت سبق بياهنا يف 

  السرب والتقسيم 
ن يقال حكم الفرع خمالف األصل فال قياس ألن القياس عبارة عن تعدية حكم االعتراض الثالث والعشرون أ

  األصل إىل الفرع بواسطة اجلامع بينهما ومع اختالف احلكم فحكم األصل ال يكون متعديا إىل الفرع فال قياس 
البيع على وجوابه ببيان احتاد احلكم إما عينا وذلك كما يف قياس وجوب الصوم على وجوب الصالة وقياس صحة 

صحة النكاح وأن االختالف إمنا هو عائد إىل احملل وهو غري قادح يف صحة القياس لكونه شرطا فيه وإما جنسا كما 
يف قياس وجوب قطع األيدي باليد الواحدة على وجوب قتل األنفس بالنفس الواحدة وأن االختالف إمنا هو يف 

نس العلة أو مؤثرا إن كان االشتراك يف عينها على ما سبق عني احلكم فكان إما مالئما إن كان االشتراك يف ج
  حتقيقه 

  وذلك غري مبطل للقياس عند القائلني به 
وأما إن كان احلكم خمتلفا جنسا ونوعا كما يف إحلاق اإلثبات بالنفي أو الوجوب بالتحرمي وبالعكس فقد بينا وجه 

  االختالف يف صحته وأن املختار إبطاله 



  والعشرون سؤال القلب وهو قسمان األول قلب الدعوى واآلخر قلب الدليل  االعتراض الرابع
  أما قلب الدعوى فضربان وذلك ألن الدعوى 

إما أن يكون الدليل مضمرا فيها أو ال يكون كذلك فإن كان األول فهو كما لو قال األشعري أعلم بالضرورة أن 
  كل موجود مرئي 

  ألنه موجود إذ الوجود هو املصحح للرؤية عنده  فهذه دعوى فيها إضمار الدليل وتقديره
  فقال املعتزيل أعلم بالضرورة أن كل ما ليس يف جهة ال يكون مرئيا 

فهذه الدعوى مقابلة لألوىل من جهة أن املوجود ينقسم إىل ما هو يف جهة وإىل ما ليس يف جهة فالقول بأن ما ليس 
  ود مرئي يف جهة ال يكون مرئيا يقابل قول القائل كل موج

  ودليلها مضمر فيها وتقديره أن انتفاء اجلهة مانع من الرؤية 
وأما إن مل يكن الدليل مضمرا فيها فكما لو قال القائل يف مسألة إفضاء النظر إىل العلم أو يف مسألة التحسني 

  لعينه  والتقبيح مثال أعلم بالضرورة أن النظر ال يفضي إىل العلم وأن الكفر قبيح لعينه والشكر حسن
  فقال املعترض أعلم بالضرورة أن النظر يفضي إىل العلم وأن الكفر ليس قبيحا لعينه وال الشكر حسنا لعينه 

وهذا هو عني مقابلة بالفاسد واملقصود منه استنطاق املدعي باستحالة دعوى الضرورة من خصمه يف حمل اخلالف 
  فيقال وهذا الزم لك أيضا 

الباب قلب االستبعاد يف الدعوى وذلك كما لو قال الشافعي يف مسألة إحلاق الولد وقد أورد اجلدليون يف هذا 
  بأحد األبوين املدعيني حتكيم الولد يف ذلك حتكم بال دليل فقال احلنفي وحتكيم القائف يف ذلك أيضا حتكم بال دليل 

حيح فيقول املعترض وكذلك ما قالوا واملقصود منه أيضا استنطاق املدعي بأن ما ذكره ليس بتحكم بل له مأخذ ص
  ذكرته 

وهو يف غاية البعد فإنه إما أن يعترف املدعى بأن ما ذهب إليه حتكم أو أن يبني مأخذه فيه فإن كان حتكما فال تغين 
معارضته بتحكمه يف مذهبه يف إبطال دعواه التحكم يف مذهب خصمه وإن بني له مأخذا فال يلزم منه أن يكون ما 

  ب خصمه كذلك استبعده من مذه
  وإن تعرض املعترض لبيان املأخذ فيما استبعده املدعي فهو اجلواب وال حاجة إىل القلب 

وأما قلب الدليل وهو عبارة عن بيان كون ما ذكره املستدل يدل عليه مث ال خيلو إما أن يسلم املعترض أن ما ذكره 
لى مذهب املستدل وال من وجه فإن بني أن ما ذكره ال املستدل من الدليل يدل له من وجه أو يبني أنه ال داللة له ع

يدل له وهو دليل عليه فهذا قلما يوجد له مثال يف غري املنصوص وذلك كما لو استدل يف توريث اخلال بقوله عليه 
 السالم اخلال وارث من ال وارث له فقال املعترض املراد به نفي توريث اخلال بطريق املبالغة كما يقال اجلوع زاد

  من ال زاد له والصرب حيلة من ال حيلة له معناه نفي كون اجلوع زادا والصرب حيلة 
  ويدل على إرادة هذا االحتمال أنه ال خيلو إما أن يكون املراد من قوله 

ال وارث له نفي كل وارث فتوريث اخلال ال يتوقف عند من يراه وارثا على نفي مجيع الوراث إلرثه مع الزوج 
نفي من عداه من الوراث جبهة العصوبة فتخصيص اخلال بالذكر ال يكون مفيدا ألن من عداه من  والزوجة وإما

  ذوي األرحام كذلك 



وهذا النوع من القلب وإن دل على مذهب املعترض فهو شبيه بفساد الوضع من حيث إنه ال يدل على مذهب 
  املستدل 

من القلب ثالثة أقسام وذلك ألن املعترض إما أن وإن سلم أن ما ذكره املستدل يدل له من وجه فهذا النوع 
يتعرض يف القلب لتصحيح مذهبه أو إلبطال مذهب املستدل وإن تعرض إلبطال مذهب املستدل فإما أن يتعرض له 

صرحيا بأن جيعله حكما للدليل بال واسطة أو ال بصرحيه بل بطريق االلتزام بأن يرتب على الدليل حكما يلزم منه 
  املستدل إبطال مذهب 

فإن كان من القسم األول فهو كما لو قال احلنفي مثال يف مسألة االعتكاف لبث حمض فال يكون قربة بنفسه 
كالوقوف بعرفة فقال املعترض لبث حمض فال يشترط الصوم يف صحته كالوقوف بعرفة فكل واحد منهما قد تعرض 

راط الصوم بطريق االلتزام واملعترض أشار إىل نفي يف دليله لتصحيح مذهبه غري أن املستدل أشار بعلته إىل اشت
  اشتراطه صرحيا 

وعند التحقيق فتعليل املستدل يف هذا املثال لنفي القربة ليس تعليال مبناسب يقتضي نفي القربة بل بانتفاء املناسب 
  من حيث إن اللبث احملض ال يناسب وال يشم منه رائحة املناسبة للقرابة 

  طردي فإنه ال مناسبة يف اللبث احملض لنفي اشتراط الصوم  وتعليل املعترض بأمر
وقد يتفق أن يكون املستدل قد تعرض لتصحيح مذهبه صرحيا واملعترض كذلك كما لو قال الشافعي يف إزالة 

  النجاسة طهارة تراد ألجل الصالة فال جتوز بغري املاء كطهارة احلدث 

بغري املاء كطهارة احلدث فكل واحد منهما متعرض يف الدليل فقال املعترض طهارة تراد ألجل الصالة فتصبح 
  لتصحيح مذهبه صرحيا والعلة يف الطرفني شبهية 

وإن كان من القسم الثاين وهو أن يتعرض املعترض يف القلب إلبطال مذهب املستدل صرحيا فمثاله ما لو قال 
  احلنفي يف مسألة مسح الرأس عضو من أعضاء الوضوء 

  بأقل ما ينطلق عليه االسم كسائر األعضاء  فال يكتفي فيه
فقال الشافعي عضو من أعضاء الوضوء فال يتقدر بالربع كسائر األعضاء فكل واحد منهما قد صرح يف دليله 

بإبطال مذهب خصمه وليس يف ذلك ما يدل على تصحيح مذهب أحدمها فإنه ليس يلزم من إبطال مذهب كل 
  از أن يكون الصحيح هو مذهب مالك وهو وجوب االستيعاب واحد منهما تصحيح مذهب اآلخر جلو

نعم لو كان القائل يف املسألة قائالن واالتفاق منهما واقع على نفي قول ثالث فإنه يلزم من تعرض كل واحد منهما 
  إلبطال مذهب اآلخر تصحيح مذهبه ضرورة االجتماع على إبطال قول ثالث 

  لي للعبادة وذلك كاحلكم باألولوية يف مسألة التخ
وإن كان من القسم الثالث فهو كما لو قال احلنفي يف مسألة بيع الغائب عقد معاوضة فيصح مع اجلهل باملعوض 

  كالنكاح فقال الشافعي عقد معاوضة فال يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح 
  ل بطريق االلتزام فإن املعترض يف هذا املثال مل يتعرض إلبطال مذهب املستدل يف القول بالصحة صرحيا ب

  وذلك أن من قال بالصحة فقد قال خبيار الرؤية 
  فخيار الرؤية الزم الصحة 

  فإذا بطل خيار الرؤية فقد انتفى الالزم ويلزم من انتفاء الالزم انتفاء امللزوم 
  ويلتحق بأذيال هذا القسم الثالث قلب التسوية 



ائع طاهر مزيل للعني واألثر فتحصل به الطهارة كاملاء فيقول ومثاله قول احلنفي يف مسألة إزالة النجاسة باخلل م
الشافعي مائع طاهر مزيل للعني واألثر فتستوي فيه طهارة احلدث واخلبث كاملاء فإنه يلزم من القول بالتسوية يف 
  سوية اخلل بني طهارة احلدث واخلبث عدم حصول الطهارة باخلل يف اخلبث لعدم حصوهلا به يف احلدث واحلكم بالت

واعلم أن أعلى مراتب أنواع القلب ما بني فيه أنه يدل على املستدل وال يدل له مث يليه النوع الثاين وهو ما بني فيه 
أنه يدل له وعليه وأعلى مراتب هذا النوع ما صرح فيه بإثبات مذهب املعترض وهو القسم األول منه مث ما صرح 

من حيث إنه ال يلزم منه تصحيح مذهبه على ما تقدم وهو القسم الثاين  فيه بإبطال مذهب املستدل فإنه دون ما قبله
منه مث القسم الثالث فإنه وإن شارك ما قبله من القسم الثاين يف إبطال مذهب املستدل إال أنه يدل عليه بطريق 

بيان داللة أخرى منه االلتزام وما قبله بصرحيه وهذا النوع من القلب ال تعرض فيه لداللة املستدل بالقدح بل غايته 
  تدل على نقيض مطلوبه فكان شبيها باملعارضة وإن فارقها من جهة أنه معارضة نشأت من نفس دليل املستدل 

وإذا أتينا على ما أردناه من حتقيق معىن القلب وأقسامه فقد اختلف يف قبوله فقبله قوم من حيث إنه يشري إىل ضعف 
دل ورده آخرون من حيث إن املعترض إما أن يتعرض يف دليله لنقيض حكم الدليل لداللته على نقيض مذهب املست

املستدل أو إىل غريه فإن كان األول فقد تعذر عليه القياس على أصل املستدل الستحالة اجتماع حكمني متقابلني 
  جممع عليهما يف صورة واحدة 

  وإن كان الثاين فال يكون ذلك اعتراضا على الدليل 
ه وإن تعرض يف الدليل حلكم يقابل حكم املستدل صرحيا فقد ال ميتنع اجلمع بينهما يف أصل واحد واحلق يف ذلك أن

  كما ذكرناه من مثال إزالة النجاسة يف القسم األول 
وإن تعرض لغريه فيصح القلب إذا كان ذلك الزما عما ذكره املعترض كما ذكرناه من املثال يف القسم الثاين من 

  تمثيل يف مسألة بيع الغائب ومن التمثيل بقلب التسوية يف إزالة النجاسة النوع الثاين من ال
وإمنا ميتنع قبوله ألن ما ذكره املستدل إما أن يكون مقصود الشارع من احلكم املرتب عليه مالزما له أو ال يكون 

ود من مقابل احلكم كذلك فإن كان األول فتعليل املعترض به ملقابل حكم املستدل إما أن يكون حبيث يلزمه مقص
أو ال يكون كذلك فإن كان األول فإما أن يكون ذلك من جهة ما علل به املستدل أو من غريها فإن كان األول 
فمحال أن يكون الوصف الواحد من جهة واحدة يناسب احلكم ومقابله وإن كان الثاين فما ذكره ليس بقلب إذ 

ل هو معارضة بدليل آخر وإن كان حبيث ال يالزمه املقصود فهو القلب ال بد فيه من احتاد العلة يف القياسني ب
  بالنسبة إىل حكم املعترض طردي ووصف املستدل مناسب أو شبهي فال يكون قادحا فيه 

وإن كان ما ذكره املستدل طرديا بالنسبة إىل ما رتبه عليه فهو باطل يف نفسه لتعذر التعليل بالطردي احملض وال 
  عتراضات حاجة إىل شيء من اال

االعتراض اخلامس والعشرون سؤال القول باملوجب وحاصله يرجع إىل تسليم ما اختذه املستدل حكما لدليله على 
  وجه ال يلزم منه تسليم احلكم املتنازع فيه 

ومهما توجه على هذا الوجه كان املستدل منقطعا لتبني أن ما نصه من الدليل مل يكن متعلقا مبحل النزاع وهو 
  يف قسمني منحصر 

وذلك ألن املستدل إما أن ينصب دليله على حتقيق مذهبه وما نقل عن إمامه من احلكم أو على إبطال ما يظنه 
  مدركا ملذهب خصمه 



فإن كان األول فهو كما لو قال الشافعي يف امللتجىء إىل احلرم وجد سبب جواز استيفاء القصاص فكان استيفاؤه 
  جائزا 

  هذا الدليل فإن استيفاء القصاص عندي جائز فقال اخلصم أقول مبوجب 
  وإمنا النزاع يف جواز هتك حرمة احلرم 

وإن كان الثاين فهو كما لو قال الشافعي يف مسألة استيالد األب جارية ابنه وجوب القيمة ال مينع من إجياب املهر 
 مينع وجوب القصاص كالتفاوت يف كاستيالد أحد الشريكني أو قال يف مسألة القتل باملثقل التفاوت يف الوسيلة ال

  املتوسل إليه 
فقال اخلصم أقول مبوجب هذا الدليل وأن وجوب القيمة ال مينع من وجوب املهر والتفاوت يف الوسيلة ال مينع من 

  التفاوت يف املتوسل إليه 
وجوب املهر  والنزاع إمنا هو يف وجوب املهر ووجوب القصاص وال يلزم من إبطال ما ذكر من املوانع إثبات

  والقصاص جلواز انتفاء املقتضي لذلك أو وجود مانع آخر أو فوات شرط 
وورود هذا النوع من القول باملوجب أغلب يف املناظرات من ورود النوع األول من جهة أن خفاء املدارك أغلب 

خبالف األحكام فإنه  من خفاء األحكام لكثرة املدارك وتشعبها وعدم الوقوف على ما هو معتمد اخلصم من مجلتها
  قلما يتفق الذهول عنها 

وهلذا قد يشترك يف معرفة احلكم املنقول عن اإلمام اخلواص والعوام دون معرفة املدارك فكان احتمال اخلطإ يف 
  اعتقاد كون املدرك املعني هو مدرك اإلمام أقرب من احتمال اخلطإ فيما ينسب إىل اإلمام من احلكم املدلول عليه 

  تلف اجلدليون يف وجوب تكليف املعترض إبداء مستند القول باملوجب يف هذا النوع وقد اخ
فقال بعضهم ال بد من تكليفه بذلك الحتمال أن يكون هذا هو املأخذ عنده فإذا علم أنه ال يكلف بإبداء املأخذ 

وظف عليه بيان املأخذ عند إيراد القول باملوجب فقد يقول بذلك عنادا قصدا إليقاف كالم خصمه وال كذلك إذا 
  فكان أفضى إىل صيانة الكالم عن اخلبط والعناد فكان أوىل 

وقال آخرون ال وجه لتكليفه بذلك بعد وفائه بشرط القول باملوجب وهو استبقاء حمل النزاع وهو األظهر ألنه 
كيف وإنا لو أوجبنا عاقل متدين وهو أعرف مبأخذ إمامه فكان الظاهر من حاله الصدق فيما ادعاه فوجب تصديقه 

عليه إبداء املأخذ فإن مكنا املستدل من إبطاله واالعتراض عليه يلزم منه قلب املستدل معترضا واملعترض مستدال 
  وال خيفى ما فيه من اخلبط 

ود وإن مل ميكن من ذلك فال فائدة يف إبداء املأخذ إلمكان ادعائه ما يصلح للتعليل تروحيا لكالمه ثقة منه بامتناع ور
  االعتراض عليه 

  وللمستدل يف دفع القول باملوجب باالعتبار األول طرق 
  األول أن يقول املسألة مشهورة باخلالف فيما فرض فيه الكالم إن أمكن والشهرة بذلك دليل وقوع اخلالف فيه 

جيوز قتل املسلم الثاين أن يبني أن حمل النزاع الزم فيما فرض الكالم فيه وذلك كما لو كان حكم دليله أنه ال 
  بالذمي فقال املعترض هو عندي غري جائز بل واجب 

فيقول املستدل املعىن بعدم اجلواز لزوم التبعة بفعله ويلزم من ذلك نفي الوجوب الستحالة لزوم التبعة بفعل 
  الواجب 



لك كما لو كان الثالث أن يقول املستدل القول باملوجب فيه تغيري كالمي عن ظاهره فال يكون قوال مبوجبه وذ
  املستدل قد قال يف زكاة اخليل حيوان جتوز املسابقة عليه فوجبت فيه الزكاة قياسا على اإلبل 

  فقال املعترض عندي جتب فيه زكاة التجارة 
  والنزاع إمنا هو يف زكاة العني 

  فيقول املستدل إذا كان النزاع يف زكاة العني 
ظهور عود األلف والالم يف الزكاة إىل املعهود وأيضا فإن لفظ الزكاة فظاهر كالمي منصرف إليها لقرينة احلال ول

يعم زكاة العني والتجارة فالقول به يف زكاة التجارة قول باملوجب يف صورة واحدة وهو غري متجه ألن موجب 
  الدليل التعميم فالقول ببعض املوجب ال يكون قوال باملوجب بل ببعضه 

النجاسة مائع ال يزيل احلدث فال يزيل اخلبث كاملرقة فقال املعترض أقول به فإن  وكذلك إذا قال يف مسألة إزالة
اخلل النجس ال يزيل احلدث وال اخلبث فيقول املستدل ظاهر كالمي إمنا هو اخلل الطاهر ضرورة وقوع النزاع فيه 

مبدلوله وموجبه بل بغريه فال  وإيراد القول باملوجب على وجه يلزم منه تغيري كالم املستدل عن ظاهره ال يكون قوال
  يكون مقبوال 

  وله يف دفع القول باملوجب باالعتبار الثاين أيضا طرق 
األول أن يكون املستدل قد أفىت مبا وقع مدلوال لدليله وفرض املعترض الكالم معه فيه وطالبه بالدليل عليه فإذا قال 

  باملوجب بعد ذلك فقد سلم ما 

  نفسه القول باملوجب باملطالبة بالدليل عليه أوال وقع النزاع فيه وأفسد على 
  ومبثل هذا ميكن أن جياب عن القول باالعتبار األول أيضا 

  الثاين أن يبني لقب املسألة مشهور بذلك بني النظار كما سبق تقريره أوال 
عد على وجود الثالث أن يبني أن حمل النزاع الزم من مدلول دليله إن أمكن وذلك بأن يكون املعترض قد سا
  املقتضي لوجوب القصاص وكانت املوانع اليت يوافق املستدل عليها منتفية والشروط متحققة 

  فإذا أبطل كون املانع املذكور مانعا فيلزم منه احلكم املتنازع فيه ظاهرا 
سئلة املتعلقة وأما قياس الداللة والقياس يف معىن األصل فريد عليهما كل ما كان واردا على قياس العلة سوى األ

  مبناسبة الوصف اجلامع 
فإهنا ال ترد عليهما أما قياس الداللة فألن الوصف اجلامع فيه ليس بعلة وأما القياس يف معىن األصل فلعدم ذكر 

  اجلامع فيه 
  واألسئلة الواردة على نفس الوصف اجلامع ال ترد على القياس يف معىن األصل لعدم ذكر اجلامع فيه 

داللة بسؤال آخر وهو عند ما إذا كان اجلامع بني األصل والفرع أحد موجيب األصل كما إذا قال وخيتص قياس ال
القائل يف مسألة األيدي باليد الواحدة أحد موجيب األصل فالطرف املعصوم يساوي النفس فيه دليله املوجب الثاين 

ويلزم من وجود أحد املوجبني يف الفرع  وقرره بأن الدية أحد املوجبني يف األصل وهي واجبة يف الفرع على الكل
  وجود املوجب اآلخر وذلك ألن علة املوجبني يف األصل إما أن تكون واحدة أو متعددة 

فإن كانت واحدة فيلزم من وجود أحد موجبيها يف الفرع وجودها فيه ومن وجودها فيه وجود املوجب اآلخر وهو 
  القصاص على الكل 



كمني يف األصل دليل تالزم العلتني وعند ذلك فيلزم من وجود أحد احلكمني يف وإن كانت متعددة فتالزم احل
  الفرع وجود علته اليت وجد هبا يف األصل ويلزم من وجود علته وجود علة احلكم اآلخر 

والسؤال الوارد عليه أن يقال ال يلزم من وجود أحد حكمي األصل يف الفرع وجود احلكم اآلخر سواء احتدت 
  األصل أو تعددت علتهما يف 

أما إذا احتدت فألنه ال ميتنع عند تعدد احملال وإن احتد نوع احلكم أن يكون احلكم الثابت يف الفرع ثابتا بغري علة 
األصل وهو األوىل ملا فيه من تكثري مدارك احلكم فإنه أفضى إىل اقتناص مقصود الشارع من احلكم مما إذا احتد 

منه وجود احلكم اآلخر جلواز أن ال تكون علة الفرع مستقلة بإثبات احلكم اآلخر  املدرك وإذا كان كذلك فال يلزم
  كاستقالل علة األصل 

وأما إذا تعددت العلة فإن وقع التالزم بينهما فلجواز أن تكون علة احلكم الثابت يف الفرع غري علته يف األصل ملا 
رع فإنه ال يلزم من التالزم بني علة ذلك احلكم وعلة ذكرناه وعند ذلك فال يلزم منها وجود العلة األخرى يف الف

  احلكم اآلخر يف األصل التالزم بني علته يف الفرع وعلة احلكم اآلخر 
  وعلى هذا ال يكون احلكم اآلخر الزما يف الفرع 

بوته يف وجوابه أن يقال ثبوت أحد احلكمني يف الفرع يدل ظاهرا على وجود علته اليت ثبت هبا يف األصل وإن جاز ث
  الفرع بغريها ألن األصل عدم وجود علة أخرى غري علته يف األصل 

والقول بأن تعدد املدارك أوىل معارض بأن االحتاد أوىل ملا فيه من التعليل بعلة مطردة منعكسة وما ذكروه وإن 
  كانت العلة فيه مطردة إال أهنا غري منعكسة 
  خبالف غري املنعكسة فكانت أوىل والتعليل بالعلة املطردة املنعكسة متفق عليه 

فإن قيل وكما أن األصل عدم علة أخرى يف الفرع غري علة األصل فاألصل عدم علة األصل يف الفرع وليس العمل 
  بأحد األصلني أوىل من اآلخر 

  قلنا بل العمل مبا ذكرناه أوىل ألن العلة فيه تكون متعدية وهي متفق على صحة التعليل هبا 
زم منه أن تكون العلة يف األصل قاصرة ألن األصل عدم وجودها يف صورة أخرى وهي خمتلف يف وما ذكروه يل

  صحة التعليل هبا فكان ما ذكرناه أوىل 
خامتة هلذا الباب يف ترتيب األسئلة الواردة على القياس واالعتراضات الواردة على القياس أما أن تكون من جنس 

ل أو يف الفرع وإما أن تكون من أجناس خمتلفة كاملنع واملطالبة والنقض واحد كالنقوض أو املعارضات يف األص
  واملعارضة وحنوها 

  فإن كان األول فقد اتفق اجلدليون على جواز إيرادها معا إذ ال يلزم منها تناقض وال نزول عن سؤال إىل سؤال 
نت غري مرتبة فقد أمجع اجلدليون على جواز وإن كان الثاين فال خيلو إما أن تكون األسئلة غري مرتبة أو مرتبة فإن كا

  اجلمع بينهما سوى أهل مسرقند فإهنم أوجبوا االقتصار على سؤال واحد لقربه إىل الضبط وبعده عن اخلبط 
ويلزمهم على ذلك ما كان من األسئلة املتعددة من جنس واحد فإهنا وإن أفضت إىل النشر فاجلمع بينها مقبول من 

  ني غري خالف بني اجلدل

وإن كانت مرتبة فقد منع منه أكثر اجلدليني من حيث إن املطالبة بتأثري الوصف بعد منع وجوده نزول عن املنع 
  ومشعر بتسليم وجوده ألنه لو بقي مصرا على منع وجود الوصف فاملطالبة بتأثري ما ال وجود له حمال 



  وعند ذلك فال يستحق املعترض غري جواب األخري من األسئلة 
  م من مل مينع منه وذلك بأن يورد املطالبة بتأثري الوصف بعد منع وجود الوصف مقدرا لتسليم وجود الوصف ومنه

وذلك بأن يقول وإن سلم عن املنع تقديرا فال يسلم عن املطالبة وغريها وال شك أنه أوىل لعدم إشعاره باملناقضة 
  طالبة بتأثريه املشعر بتسليم وجوده والعود إىل منع ما سلم وجوده أوال كمنع وجود الوصف بعد امل

  وهذا هو اختيار األستاذ أيب إسحاق وهو املختار 
وإذا كان ال بد من رعاية الترتيب يف األسئلة فأول ما جتب البداية به سؤال االستفسار ألن من ال يعرف مدلول 

  اللفظ ال يعرف ما يتجه عليه 
من جهة اجلملة قبل النظر يف تفصيله مث سؤال فساد الوضع ألنه  مث بعده سؤال فساد االعتبار ألنه نظر يف فساده

  أخص من سؤال فساد االعتبار كما سبق تقريره والنظر يف األعم جيب أن يكون قبل النظر يف األخص 
مث بعده منع احلكم يف األصل وجيب أن يكون مقدما على ما يتعلق بالنظر يف العلة ألن العلة مستنبطة من حكم 

  ي فرع عليه والكالم يف الفرع جيب تأخريه عن الكالم يف أصله مث بعده منع وجود العلة يف األصل األصل فه
مث بعده النظر فيما يتعلق بعلية الوصف كاملطالبة وعدم التأثري والقدح يف املناسبة والتقسيم وكون الوصف غري 

  ظاهر وال منضبط وكون احلكم غري صاحل إلفضائه إىل املقصود منه 

بعلمه النقض والكسر لكونه معارضا لدليل العلية مث بعده املعارضة يف األصل ألنه معارضة لنفس العلة فكان مث 
متأخرا عن املعارض لدليل العلية والتعدية والتركيب ألن حاصلهما يرجع إىل املعارضة يف األصل كما سبق تقريره 

فة حكمه حلكم األصل وخمالفته لألصل يف الضابط مث بعده ما يتعلق بالفرع كمنع وجود العلة يف الفرع وخمال
واحلكمة واملعارضة يف الفرع وسؤال القلب مث بعد ذلك القول باملوجب لتضمنه تسليم كل ما يتعلق بالدليل املثمر 

  له من حتقيق شروطه وانتفاء القوادح فيه 
  وهذا آخر األصل اخلامس 

اه يف اللغة فهو استفعال من طلب الدليل والطريق املرشد إىل األصل السادس يف معىن االستدالل وأنواعه أما معن
  املطلوب 

وأما يف اصطالح الفقهاء فإنه يطلق تارة مبعىن ذكر الدليل وسواء كان الدليل نصا أو إمجاعا أو قياسا أو غريه 
  ويطلق تارة على نوع خاص من أنواع األدلة وهذا هو املطلوب بيانه هاهنا 

 يكون نصا وال إمجاعا وال قياسا فإن قيل تعريف االستدالل بسلب غريه من األدلة عنه ليس وهي عبارة عن دليل ال
  أوىل من تعريف غريه من األدلة بسب حقيقة االستدالل عنه 

قلنا إمنا كان تعريف االستدالل مبا ذكرناه أوىل بسبب سبق التعريف حلقيقة ما عداه من األدلة دون تعريف 
  االستدالل كما سبق 

  تعريف األخفى باألظهر جائز دون العكس و
وإذا عرف معىن االستدالل فهو على أنواع منها قوهلم وجد السبب فثبت احلكم ووجد املانع وفات الشرط فينتفي 

  احلكم فإنه دليل من حيث إن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم املطلوب قطعا أو ظاهرا وال خيفى لزوم 



  كان دليال وليس هو نصا وال إمجاعا وال قياسا فكان استدالال املطلوب من ثبوت ما ذكرناه ف
فإن قيل تعريف الدليل مبا يلزم من إثباته احلكم املطلوب تعريف للدليل باملدلول واملدلول ال يعرف إال بدليله فكان 

  دورا ممتنعا 
ثبات املدعى كان مفتقرا إىل وإن سلمنا صحة احلد ولكن ال نسلم أن املذكور ليس بقياس فإنه إذا آل األمر إىل إ

  املناسبة واالعتبار وال معىن للقياس سوى هذا 
قلنا أما الدور فإمنا يلزم أن لو احتدت جهة التوقف وليس كذلك وذلك ألن املطلوب إمنا يتوقف على الدليل من 

نا دليل جهة وجوده يف آحاد الصور ال من جهة حقيقته ألنا نعرف حقيقة احلكم من حيث هو حكم وإن جهل
  وجوده 

  والدليل إمنا يتوقف على لزوم املطلوب له من جهة حقيقته ال من جهة وجوده يف آحاد الصور 
  وإذا اختلفت اجلهة فال دور 

وما ذكروه يف حتقيق كونه قياسا فإمنا يلزم أن لو كان تقرير السببية واملانعية والشرطية ال يكون إال مبا ذكروه وليس 
  ريره بنص يدل عليه أو إمجاع ذلك بالزم إلمكان تق

والثابت بالنص أو اإلمجاع ال يكون نصا وال إمجاعا كما تقرر قبل واالعتراضات الواردة على طريق تقريره ووجوه 
  االنفصال عنها غري خافية 

  ومنها نفي احلكم النتفاء مداركه كقوهلم احلكم يستدعي دليال ال دليل فال حكم 
رورة وأما أنه ال دليل فال يدل عليه سوى البحث والسرب وإن األصل يف األشياء كلها أما أنه يستدعي دليال فبالض

  العدم وطريق االعتراض بإبداء ما يصلح دليال من نص أو إمجاع أو قياس أو استدالل 
  وجوابه بالقدح يف الدليل املذكور مبا يساعد يف كل موضع على حسبه وال خيفى 

  ناها يف كتاب املؤاخذات وقررناها وقد ترد عليه أسئلة كثرية أورد

  اعتراضا وانفصاال فعليك بااللتفات إليها 
  ومنها الدليل املؤلف من أقوال يلزم من تسليمها لذاهتا تسليم قول آخر 

  وذلك القول الالزم إما أن ال يكون وال نقيضه مذكورا فيما لزم عنه بالفعل أو هو مذكور فيه 
  وأقل ما يتركب من مقدمتني وال يزيد عليهما فإن كان األول فيسمى اقترانيا 

وكل مقدمة تشتمل على مفردين الواحد منهما مكرر يف املقدمتني ويسمى حدا أوسط واملفردان اآلخران اللذان 
هبما افتراق املقدمتني منهما يكون املطلوب الالزم ويسمى أحدمها وهو ما كان حمكوم به يف املطلوب حدا أكرب وما 

كوما عليه يف املطلوب يسمى حدا أصغر واملقدمة اليت فيها احلد األكرب كربى واليت فيها احلد األصغر كان منهما حم
  صغرى 

مث هيئة احلد األوسط يف نسبته إىل احلدين املختلفني تسمى شكال وهيئته يف النسبة إما بكونه حمموال على احلد 
ونه حمموال عليهما ويسمى الشكل الثاين وإما بكونه األصغر وموضوعا للحد األكرب ويسمى الشكل األول وإما بك

  موضوعا هلما ويسمى الشكل الثالث وإما بكونه موضوعا لألصغر وحمموال على األكرب ويسمى الشكل الرابع 
  وهو بعيد عن الطباع ومستغىن عنه بباقي األشكال فلنقتصر على ذكر ما قبله من األشكال الثالثة 

أبينها وما بعده فمتوقف يف معرفة ضروبه عليه وهو منتج للمطالب األربعة الكلي موجبا  أما الشكل األول منها فهو
  وسالبا واجلزئي موجبا وسالبا 



  وشرطه يف اإلنتاج إجياب صغراه وأن تكون يف حكم املوجبة وكلية كرباه 
  وضروبه املنتجة أربعة الضرب األول من كليتني موجبتني كقولنا كل وضوء 

  عبادة وكل 

  ادة تفتقر إىل النية والالزم كل وضوء يفتقر إىل النية عب
الضرب الثاين من كلية صغرى موجبة كلية كربى سالبة كقولنا كقولنا كل وضوء عبادة وال شيء من العبادة يصح 

  بدون النية والالزم ال شيء من الوضوء يصح بدون النية 
  نية والالزم بعض الوضوء يفتقر إىل النية الضرب الثالث بعض الوضوء عبادة وكل عبادة تفتقر إىل ال

الضرب الرابع بعض الوضوء عبادة وال شيء من العبادة يصح بدون النية والالزم بعض الوضوء ال يصح بدون 
  النية 

  الشكل الثاين وشروطه يف اإلنتاج اختالف مقدمتيه يف الكيفية وكلية كرباه 
لصغرى موجبة والكربى سالبة كقولنا كل بيع غائب فصفات وضروبه املنتجة أربعة الضرب األول من كليتني ا

  املبيع فيه جمهولة وال شيء مما يصح بيعه صفات املبيع فيه جمهولة والالزم ال شيء من بيع الغائب صحيح 
الضرب الثاين من كلية صغرى سالبة وكلية كربى موجبة كقولنا ال شيء من بيع الغائب معلوم الصفات وكل بيع 

  م الصفات والالزم كالذي قبله صحيح فمعلو
الضرب الثالث من جزئية صغرى موجبة وكلية كربى سالبة كقولنا بعض بيع الغائب جمهول الصفات وال شيء مما 

  يصح بيعه جمهول الصفات والزمه بعض بيع الغائب ال يصح 
الصفات وكل بيع  الضرب الرابع من جزئية صغرى سالبة وكلية كربى موجبة كقولنا ليس كل بيع غائب معلوم

  صحيح معلوم الصفات والزمه كالزم الذي قبله 
  واإلنتاج يف هذا الشكل غري بني بنفسه بل هو مفتقر إىل بيان وذلك بأن 

تعكس الكربى من األول وتبقيها كربى حباهلا فإنه يعود إىل الضرب الثاين من الشكل األول ناجتا عني املطلوب 
كربى مث تستنتج وتعكس النتيجة فيعود إىل عني املطلوب وأن تعكس الكربى  وتعكس الصغرى من الثاين فتجعلها

من الثالث وتبقيها كربى حباهلا فأنه يعود إىل الضرب الرابع من الشكل األول ناجتا عني املطلوب والضرب الرابع 
ال عكس هلا منه ال يتبني بالعكس ألنك إن عكست الكربى منه عادت جزئية وال قياس عن جزئيتني والصغرى ف

وإن شئت بينت اإلنتاج باخللف وهو أن تأخذ نقيض النتيجة من كل ضرب منه وجتعله صغرى للمقدمة الكربى من 
ذلك الضرب فإنه ينتج نقيض املقدمة الصغرى الصادقة وهو حمال وليس لزوم احملال عن نفس الصورة القياسية 

فكان الزما عن نقيض املطلوب فكان حماال وإال ملا لزم  لتحقق شروطها وال عن نفس املقدمة الكربى لكوهنا صادقة
  عنه احملال 

  وإذا كان نقيض املطلوب حماال كان املطلوب األول هو الصادق 
الشكل الثالث وشرط إنتاجه إجياب صغراه أو أن تكون يف حكم املوجبة وكلية إحدى مقدميته وال ينتج غري اجلزئي 

  املوجب والسالب 
ة الضرب األول من كليتني موجبتني كقولنا كل بر مطعوم وكل بر ربوي والزمه بعض املطعوم وضروبه املنتجة ست

  ربوي 



الضرب الثاين من جزئية صغرى موجبة وكلية موجبة كربى كقولنا بعض الرب مطعوم وكل بر ربوي والزمه كالزم 
  ما قبله 

مطعوم وبعض الرب ربوي والزمه كالزم  الضرب الثالث من كلية موجبة صغرى وجزئية موجبة كربى كقولنا كل بر
  ما قبله 

الضرب الرابع من كلية موجبة صغرى وكلية سالبة كربى كقولنا كل بر مطعوم وال شيء من الرب يصح بيعه جبنسه 
  متفاضال والزمه ال شيء من املطعوم يصح بيعه جينسه متفاضال 

بعض الرب ربوي وال شيء من الرب يصح بيعه  الضرب اخلامس من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كربى كقولنا
  جبنسه متفاضال والزمه كالزم ما قبله 

الضرب السادس من كلية موجبة صغرى وجزئية سالبة كربى كقولنا كل بر مطعوم وبعض الرب ال يصح بيعه جبنسه 
  متفاضال والزمه كالزم ما قبله 

لصغرى من األول والثاين وتبقيها صغرى حباهلا فإنه وإنتاج هذا الشكل غري بني بنفسه دون بيان وهو أن تعكس ا
يعود إىل الضرب الثالث من الشكل األول ناجتا عني املطلوب وتعكس الصغرى من الرابع واخلامس وتبقيها صغرى 
حباهلا فإنه يعود إىل الضرب الرابع من الشكل األول ناجتا عني املطلوب وتعكس الكربى من الثالث وجتعلها صغرى 

  مث تعكس النتيجة فتعود إىل عني املطلوب  للصغرى
وأما السادس منه فال يتبني بالعكس ألنك إن عكست الصغرى عادت جزئية وال قياس عن جزيئتني والكربى فال 

  عكس هلا 
وإن شئت بينت باخللف وهو أن تأخذ نقيض النتيجة وجتعله كربى للصغرى يف مجيع ضروبه فإنه ينتج نقيض املقدمة 

  ادقة ويلزم من ذلك كذب النقيض ملا بيناه يف الشكل الثاين الكربى الص
  ويلزمه صدق املطلوب األول 

  وأما إن كان القسم الثاين وهو أن يكون الالزم أو نقيضه مذكورا فيما لزم عنه بالفعل فيسمى استثنائيا 
 القضية املستثىن منها ال بد وال بد فيه من قضيتني إحدامها استثنائية لعني أحد جزئي القضية األخرى أو نقيضه مث

  فيها من جزئني بينهما نسبة بإجياب أو سلب 
والنسبة اإلجيابية بينهما إما أن تكون باللزوم واالتصال ويف حالة السلب برفعه أو بالعناد واالنفصال ويف حالة 

  السلب برفعه 
  فإن كان األول فتسمى تلك القضية شرطية متصلة وأحد جزئيها وهو 

وما هي مقدمة فيه يسمى ) تاليا ( والثاين وهو ما دخل عليه حرف اجلزاء ) مقدما ( ليه حرف الشرط ما دخل ع
  قياسا شرطيا متصال 

  وإن كان الثاين فتسمى منفصلة وما هي مقدمة فيه يسمى قياسا منفصال 
يكون االستثناء إما بعني أما الشرطي املتصل فشرط إنتاجه أن تكون النسبة بني املقدم والتايل كلية أي دائمة وأن 

  املقدم منها أو نقيض التايل وذلك ألن التايل إما أن يكون أعم من املقدم أو مساويا له 
  وال جيوز أن يكون أخص منه وإال كانت القضية كاذبة 

  وعند ذلك فاستثناء عني املقدم يلزم منه عني التايل سواء كان التايل أعم من املقدم أو مساويا له 



  ء نقيض التايل يلزم منه نقيض املقدم واستثنا
وأما استثناء نقيض املقدم وعني التايل فال يلزم منه شيء جلواز أن يكون التايل أعم من املقدم فال يلزم من نفي 

  األخص نفي األعم وال من وجود األعم وجود األخص 
صورة الدليل بل خلصوص املادة وذلك  وإن لزم ذلك فإمنا يكون عند التساوي بينهما فال يكون اإلنتاج الزما لنفس

كما يف قولنا دائما إن كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فيلزمه أنه حيوان أو لكنه ليس حبيوان فيلزمه 
  أنه ليس إنسانا 

أو مانعة وأما املنفصل فاملنفصلة منه إما أن تكون مانعة اجلمع بني اجلزأين واخللو معا أو مانعة اجلمع دون اخللو 
اخللو دون اجلمع فإن كان األول فيلزم من استثناء عني كل واحد من اجلزئني نقيض اآلخر ومن استثناء نقيضه عني 

اآلخر وذلك كما يف قولنا دائما إما أن يكون العدد زوجا وإما أن يكون فردا لكنه زوج فليس بفرد أو لكنه فرد 
  ليس بفرد فهو زوج ليس بزوج أو لكنه ليس بزوج فهو فرد أو لكنه 

وإن كان الثاين فاستثناء عني أحدمها يلزمه نقيض اجلزء اآلخر وال يلزم من استثناء نقيض أحدمها عني اآلخر وال 
  نقيضه وذلك كقولنا دائما إما أن يكون اجلسم مجادا وإما حيوانا لكنه حيوان فليس جبماد أو لكنه مجاد 

  حدمها عني اآلخر وال نقيضه فليس حبيوان وال يلزم من استثناء نقيض أ
وإن كان الثالث فاستثناء نقيض كل واحد منهما يلزم منه عني اآلخر وال يلزم من استثناء عني أحدمها عني اآلخر 

  وال نقيضه وذلك كما إذا قلنا دائما إما أن يكون احملل ال أسود وإما ال أبيض 
  ثناء عني أحدمها عني اآلخر وال نقيضه فاستثناء نقيض أحدمها يلزمه عني اآلخر وال يلزم من است

  فهذه مجلة ضروب هذا النوع من االستدالل خلصناها يف أوجز عبارة 
  ومن أراد االطالع على ذلك بطريق الكمال والتمام فعليه مبراجعة كتبنا املخصوصة هبذا الفن 

لدالة عليها على اختالف أنواعها وال خيفى ما يرد عليها من االعتراضات من منع املقدمات والقوادح يف األدلة ا
  وكذلك اجلواب عنها 

ومن أنواع االستدالل استصحاب احلال وفيه مسألتان املسألة األوىل يف االستدالل باستصحاب احلال وقد اختلف 
  فيه فذهب أكثر احلنفية ومجاعة من املتكلمني كأيب احلسني البصري وغريه إىل بطالنه 

  ال غري  ومن هؤالء من جوز به الترجيح

وذهب مجاعة من أصحاب الشافعي كاملزين والصرييف والغزايل وغريهم من احملققني إىل صحة االحتجاج به وهو 
املختار وسواء كان ذلك االستصحاب ألمر وجودي أو عدمي أو عقلي أو شرعي وذلك ألن ما حتقق وجوده أو 

  بعة يف الشرعيات على ما سبق حتقيقه عدمه يف حالة من األحوال فإنه يستلزم ظن بقائه والظن حجة مت
  وإمنا قلنا إنه يستلزم ظن بقائه ألربعة أوجه 

األول أن اإلمجاع منعقد على أن اإلنسان لو شك يف وجود الطهارة ابتداء ال جتوز له الصالة ولو شك يف بقائها 
الصورة األوىل أو عدم اجلواز جازت له الصالة ولو مل يكن األصل يف كل متحققا دوامه للزم إما جواز الصالة يف 

  يف الصورة الثانية وهو خالف اإلمجاع 
وإمنا قلنا ذلك ألنه لو مل يكن الراجح هو االستصحاب مل خيل إما أن يكون الراجح عدم االستصحاب أو أن 
رة وإن االستصحاب وعدمه سيان فإن كان األول فيلزم منه امتناع جواز الصالة يف الصورة الثانية لظن فوات الطها



كان الثاين فال خيلو إما أن يكون استواء الطرفني مما جتوز معه الصالة أو ال جتوز فإن كان األول فيلزم منه جواز 
  الصالة يف الصورة األوىل وإن كان الثاين فيلزمه عدم جواز الصالة يف الصورة الثانية 

  وكل ذلك ممتنع 
  وجود شيء أو عدمه وله الوجه الثاين أن العقالء وأهل العرف إذا حتققوا 

أحكام خاصة به فإهنم يسوغون القضاء واحلكم هبا يف املستقبل من زمان ذلك الوجود أو العدم حىت إهنم جييزون 
مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك مبدد متطاولة وإنفاذ الودائع إليه ويشهدون يف احلالة الراهنة بالدين على من أقر 

  به قبل تلك احلالة 
ن األصل بقاء ما كان على على ما كان ملا ساغ هلم ذلك الثالث أن ظن البقاء أغلب من ظن التغري وذلك ولوال أ

  ألن الباقي ال يتوقف على أكثر من وجود الزمان املستقبل ومقابل ذلك الباقي له كان وجودا أو عدما 
العدم أو العدم بالوجود ومقارنة ذلك وأما التغري فمتوقف على ثالثة أمور وجود الزمان املستقبل وتبدل الوجود ب

  الوجود أو العدم لذلك الزمان 
  وال خيفى أن حتقق ما يتوقف على أمرين ال غري أغلب مما يتوقف على ذينك األمرين وثالث غريمها 

الوجه الرابع إذا وقع العرض فيما هو باق بنفسه اجلوهر فقد يقال غلبة الظن بدوامه أكثر من تغريه فكان دوامه 
  أوىل 

وذلك ألن بقاءه مستغن عن املؤثر حالة بقائه ألنه لو افتقر إىل املؤثر فإما أن يصدر عن ذلك املؤثر أثر أو ال يصدر 
عنه أثر فإن صدر عنه أثر فإما أن يكون هو عني ما كان ثابتا أو شيئا متجددا األول حمال ملا فيه من حتصيل احلاصل 

  والثاين فعلى خالف الفرض 
در عنه أثر فال معىن لكونه مؤثرا وإذا كان مستغنيا يف بقائه عن املؤثر فتغريه ال بد وأن يكون مبؤثر وإال وإن مل يص

كان منعدما بنفسه وهو حمال وإال ملا بقي وإذا كان البقاء غري مفتقر إىل مؤثر وتغريه مفتقر إىل املؤثر فعدم الباقي ال 
  يكون إال مبانع مينع منه 

كان عدما أو وجودا فإنه قد ينتفي تارة لعدم مقتضيه وتارة ملانعه وما يكون عدمه بأمرين يكون  وأما املتجدد سواء
  أغلب مما عدمه بأمر واحد 

  وعلى هذا فاألصل يف مجيع األحكام الشرعية إمنا هو العدم وبقاء ما كان على ما كان إال ما ورد الشارع 
  خبالفته فإنا حنكم به ونبقى فيما 

  بقضية النفي األصلي كوجوب صوم شوال وصالة سادسة وحنوه عداه عاملني 
فإن قيل ال نسلم أن كل ما حتقق وجوده يف حالة من األحوال أو عدمه فهو مظنون البقاء وما ذكرمتوه من الوجه 

  األول فاالعتراض عليه من وجوه 
 فإن مذهب مالك ومجاعة من األول أنا نسلم انعقاد اإلمجاع على الفرق يف احلكم فيما ذكرمتوه من الصورتني

الفقهاء إمنا هو التسوية بينهما يف عدم الصحة وإن سلمنا ذلك وسلمنا أنه لو مل يكن األصل البقاء يف كل متحقق 
  للزم رجحان الطهارة أو املساواة يف الصورة األوىل ورجحان احلدث أو املساواة يف الصورة الثانية 

لصورة األوىل جوز الصالة بدليل امتناع الصالة بعد النوم واإلغماء واملس ولكن ال يلزم من رجحان الطهارة يف ا
  على الطهارة وإن كان وجود الطهارة راجحا 



  والمتناع الصالة مع ظن احلدث يف الصورة الثانية حيث قلتم بأن ظن احلدث ال يلحق بتيقني احلدث 
قاء ولكن ال نسلم أنه يلزم من ذلك الطهارة سلمنا داللة ما ذكرمتوه على أن األصل يف الطهارة واحلدث الب

  واحلدث أن يكون األصل يف كل متحقق سوامها البقاء ال بد هلذا من دليل 
  سلمنا داللة ما ذكرمتوه على أن األصل البقاء يف كل شيء 

  لكنه منقوض بالزمان واحلركات من حيث إن األصل فيهما التقضي دون البقاء واالستمرار 
الوجه الثاين فليس فيه ما يدل على ظن البقاء بل إمنا كان ذلك جموزا منهم الحتمال إصابة الغرض  وما ذكرمتوه من

فيما فعلوه وذلك كاستحسان الرمي إىل الغرض لقصد اإلصابة الحتمال وقوعها وإن مل تكن اإلصابة ظاهرة بل 
  مرجوحة أو مساوية 
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  وما ذكرمتوه من الوجه الثالث ال نسلم أن ظن البقاء أغلب من ظن التغري 
وما ذكرمتوه من زيادة توقف التغري على تبدل الوجود بالعدم أو بالعكس معارض مبا يتوقف عليه البقاء من جتدد 

يتوقف عليه التغري أكثر لكن ال نسلم أنه يدل على غلبة البقاء على التغري جلواز أن مثل السابق وإن سلمنا أن ما 
تكون األشياء املتعددة اليت يتوقف عليها التغري أغلب يف الوجود من األعداد القليلة اليت يتوقف عليها البقاء أو 

  مساوية هلا 
على الظن جلواز أن يكون الشيء أغلب من غريه  وإن سلمنا أن البقاء أغلب من التغري ولكن ال نسلم كونه غالبا

  وإن غلب على الظن عدمه يف نفسه 
  سلمنا داللة ذلك على األغلبية لكن فيما هو قابل للبقاء أو فيما ليس قابال له األول مسلم والثاين ممنوع 

  ا علم يف الكالميات فلم قلتم بأن األعراض اليت وقع النزاع يف بقائها قابلة للبقاء كيف وإهنا غري قابلة مل
  وما ذكرمتوه من الوجه الرابع ال نسلم أن الباقي ال يفتقر إىل مؤثر 

وما ذكرمتوه معارض مبا يدل على نقيضه وذلك ألن الباقي يف حالة بقائه إما أن يكون واجبا لذاته أو ممكنا لذاته 
  ر وإال النسد علينا باب إثبات واجب الوجود األول حمال وإال ملا تصور عليه العدم وإن كان ممكنا فال بد له من مؤث

  سلمنا داللة ما ذكرمتوه على أن األصل يف كل متحقق دوامه لكنه معارض مبا يدل على عدمه وبيانه من ثالثة أوجه 
األول أنه لو كان األصل يف كل شيء استمراره ودوامه لكان حدوث مجيع احلوادث على خالف الدليل املقتضي 

  وهو خالف األصل  الستمرار عدمها
  الثاين أن اإلمجاع منعقد على أن بينة اإلثبات تقدم على بينة النفي 

  ولو كان األصل يف كل متحقق دوامه لكانت بينة النفي العتضادها هبذا األصل أوىل بالتقدم 
  ه ألجزأ الثالث أن مذهب الشافعي أنه ال جيزي عتق العبد الذي انقطع خربه عن الكفارة ولو كان األصل بقاء

سلمنا أن األصل هو البقاء واالستمرار ولكن مىت ميكن التمسك به يف األحكام الشرعية إذا كان حمصال ألصل 
الظن أو غلبة الظن األول ممتنع وإال كانت شهادة العبيد والنساء املتمحضات والفساق مقبولة حلصول أصل الظن 

  هبا 
يفيد غلبة الظن وذلك ألن األصل عدم هذه الزيادة بنفس ما والثاين مسلم ولكن ال نسلم أن مثل هذا األصل 

  ذكرمت 
  سلمنا كون ذلك مغلبا على الظن لكن قبل ورود الشرع أو بعده األول مسلم والثاين ممنوع 

وبيانه أن قبل ورود الشرع قد أمنا الدليل املغري فكان االستصحاب لذلك مغلبا وبعد ورود الشرع مل نأمن التغري 
  ليل املغري فال يبقى مغلبا على الظن وورود الد

واجلواب عن منع اإلمجاع على التفرقة فيما ذكرناه من الصورتني أن املراد به إمنا هو اإلمجاع بني الشافعي وأيب 
  حنيفة وأكثر األئمة فكان ما ذكرناه حجة على املوافق دون املخالف 

لطهارة يف الصورة األوىل صحة الصالة حتصيال ملصلحة وعن السؤال األول على الوجه األول أنه يلزم من رجحان ا



  الصالة مع ظن الطهارة كالصورة الثانية 
وأما النوم فإمنا امتنعت معه الصالة لكونه سببا ظاهرا لوجود اخلارج الناقض للطهارة لتيسر خروج اخلارج معه 

  باسترخاء املفاصل على ما قال عليه السالم العينان وكاء السته 
  ا نامت العينان انطلق الوكاء وإذا كان النوم مظنة اخلارج وقال إذ

احملتمل وجب إدارة احلكم عليه كما هو الغالب من تصرفات الشارع ال على حقيقه اخلروج دفعا للعسر واحلرج 
  عن املكلفني 

  وبه يقع اجلواب عن اإلغماء واملس 
زجرا له عن التقرب إىل اهللا تعاىل والوقوف بني  ويلزم من رجحان احلدث يف الصورة الثانية امتناع صحة الصالة

  يديه مع ظن احلدث فإنه قبيح عقال وشرعا ولذلك هني عنه 
  والشاهد له باالعتبار الصورة األوىل 

قوهلم إنه ال تأثري للحدث املظنون عندكم قلنا إمنا ال يكون مؤثرا بتقدير أن ال نقول باستصحاب احلال كالتقدير 
   فال الذي حنن فيه وإال

وعن السؤال الثاين أنه لو مل يكن االستصحاب واالستمرار مقتضى الدليل يف كل متحقق لكان االستمرار يف هاتني 
الصورتني على خالف حكم األعم أغلب إن كان عدم االستمرار هو األغلب أو أن يكون عدم االستمرار على 

صل وإن تساوى الطرفان فهو احتمال من ثالثة خالف الغالب إن كان االستمرار هو األغلب وهو على خالف األ
  احتماالت ووقوع احتمال من احتمالني أغلب من احتمال واحد بعينه 

وعن السؤال الثالث أنا إمنا ندعي أن األصل البقاء فيما ميكن بقاؤه إما بنفسه كاجلواهر أو بتجدد أمثاله كاألعراض 
  الزمان بقاؤه بتجدد أمثاله  وعليه بناء األدلة املذكورة وعلى هذا فاألصل يف

وأما احلركات فإما أن تكون من قبيل ما ميكن بقاؤه واستمراره أو ال من هذا القبيل فإن كان األول فهو من مجلة 
صور النزاع وإن كان الثاين فالنقض به يكون مندفعا وعما ذكروه على الوجه الثاين أن اإلقدام على الفعل لغرض 

  ون فيما ال خطر يف فعله وال مشقة كما ذكروه من املثال موهوم غري ظاهر إمنا يك

وأما ما يلزم اخلطر واملشقة يف فعله فال بد وأن يكون لغرض ظاهر راجح على خطر ذلك الفعل ومشقته على ما 
تشهد به تصرفات العقالء وأهل العرف من ركوب البحار ومعاناة املشاق من األسفار فإهنم ال يرتكبون ذلك إال مع 

ور املصلحة هلم يف ذلك ومن فعل ذلك ال مع ظهور املصلحة يف نظره عد سفيها خمبطا يف عقله وما وقع به ظه
االستشهاد من تنفيذ الودائع وإرسال الرسل إىل من بعدت مدة غيبته والشهادة بالدين على من تقدم إفراره من هذا 

  القبيل فكان االستصحاب فيه ظاهرا 
الث أوال فجوابه بزيادة افتقار التغري إىل جتدد علة موجبة للتغري خبالف البقاء إلمكان وعما ذكروه على الوجه الث

  احتاد علة املتجددات 
  وما ذكروه ثانيا فجوابه من وجهني 

األول أن الشيء إذا كان موقوفا على شيء واحد واآلخر على شيئني فما يتوقف على شيء واحد ال يتحقق عدمه 
  يء وما يتوقف حتققه على أمرين يتم عدمه بعدم كل واحد من ذينك األمرين إال بتقدير عدم ذلك الش

  والخيفى أن ما يقع عدمه على تقديرين يكون عدمه أغلب من عدم ما ال يتحقق عدمه إال بتقدير واحد 



  وما كان عدمه أغلب كان حتققه أندر وبالعكس مقابله 
الوقوع لعدم الواحد من الشيئني أو غالبا أو مغلوبا وال تتحقق فإن قيل عدم الواحد املعني إما أن يكون مساويا يف 

  غلبة الظن فيما ذكرمتوه بتقدير غلبة الواحد املعني ومساواته وإمنا يتحقق ذلك بتقدير كونه مغلوبا 
  وال خيفى أن وقوع أحد أمرين ال بعينه أغلب من وقوع الواحد املعني كما ذكرمتوه 

  ال بعينه إىل ذلك الواحد املعني فإما أن قلنا إذا نسبنا أحد الشيئني 

يكون عدمه أغلب من ذلك املعني أو مساويا له أو مغلوبا فإن كان األول لزم ما ذكرناه وإن كان الثاين فكذلك 
أيضا لترجحه بضم عدم الوصف اآلخر إليه وإن كان مغلوبا فنسبة الوصف اآلخر إليه ال ختلو من األقسام الثالثة 

ناه بتقديرين آخرين منها وإمنا ال يترجح ما ذكرناه بتقدير أن يكون كل واحد من الوصفني ويترجح ما ذكر
  مرجوحا فإذا ما ذكرناه يتم على تقديرات أربعة وال يتم على تقدير واحد وفيه دقة فليتأمل 

من مقدمات اآلخر  الوجه الثاين أن العاقل إذا عن له مقصودان متساويان وكانت املقدمات املوصلة إىل أحدمها أكثر
فإنه يبادر إىل مقدماته أقل ولوال أن ذلك أفضى إىل مقصوده وأغلب ملا كان إقدامه عليه أغلب خللوه عن الفائدة 

  املطلوبة من تصرفات العقالء 
قوهلم وإن كان البقاء أغلب من التغري فال يلزم أن يكون غالبا على الظن قلنا إذا كان البقاء أغلب من مقابله فهو 

  أغلب على الظن منه وجيب املصري إليه نظرا إىل أن اجملتهد مؤاخد مبا هو األظهر عنده 
  قوهلم إمنا يدل ما ذكرمتوه على غلبة الظن فيما هو قابل للبقاء 

قلنا األعراض إن كانت باقية فال إشكال وإن مل تكن باقية بأنفسها فممكنة البقاء بطريق التجدد كسواد الغراب 
  وبياض الثلج 

  وعلى كل تقدير فالكالم إمنا هو واقع فيما هو ممكن التجدد من األعراض ال فيما هو غري ممكن 
وعما ذكروه على الوجه الرابع أن يقال جمرد اإلمكان غري حموج إىل املؤثر بل احملوج إليه إمنا هو اإلمكان املشروط 

  باحلدوث أو احلدوث املشروط باإلمكان 
ث فإمنا خالفنا فيها األصل لوجود السبب املوجب للحدوث ونفي حكم الدليل مع وعن املعارضات أما احلواد

  وجوده ملعارض أوىل من إخراجه عن الداللة وإبطاله بالكلية مع ظهور داللته 

وأما تقدمي الشهادة املثبتة على النافية وإن كانت معتضدة بأصل براءة الذمة فإمنا كان الطالع املثبت على السبب 
خالفة براءة الذمة وعدم اطالع النايف عليه إلمكان حدوثه حالة غيبة النايف عن املنكر وتعذر صحبته له املوجب مل

  واطالعه على أحواله يف سائر األوقات 
وأما مسألة العبد فهي ممنوعة وبتقدير تسليمها فألن الذمة مشغولة بالكفارة يقينا وال حتصل الرباءة منها إال بيقني 

  يقني  وجود العبد وال
  فمن ادعى وجود مثل ذلك فيما حنن فيه فعليه الدليل 

قوهلم إمنا ميكن التمسك به يف األحكام الشرعية إذا كان مفيدا لغلبة الظن ال نسلم ذلك بل أصل الظن كاف وبه 
الشرع يظهر الشيء على مقابله وأما رد الشهادة يف الصور املذكورة فلم يكن لعدم صالحيتها بل لعدم اعتبارها يف 

  خبالف ما حنن فيه من استصحاب احلال فإنه معترب بدليل ما ذكرناه من صورة الشاك يف الطهارة واحلدث 
قوهلم إنه مغلب على الظن قبل ورود الشرع ال بعده ليس كذلك فإنا بعد ورود الشرع إذا مل نظفر بدليل خيالف 



  األصل بقي ذلك األصل مغلبا على الظن 
  ود الشرع أغلب على الظن لتيقن عدم املعارض منه بعد ورود الشرع لظن عدم املعارض نعم غايته أنه قبل ور

  املسألة الثانية اختلفوا يف جواز استصحاب حكم اإلمجاع يف حمل اخلالف

  فنفاه مجاعة من األصوليني كالغزايل وغريه وأثبته آخرون وهو املختار 
لنجس من غري السبيلني إذا تطهر مث خرج منه خارج من غري وصورته ما لو قال الشافعي مثال يف مسألة اخلارج ا

  السبيلني فهو بعد اخلروج 

متطهر ولو صلى فصالته صحيحة ألن اإلمجاع منعقد على هذين احلكمني قبل اخلارج واألصل يف كل متحقق دوامه 
  حيتاج إىل الدليل ملا حتقق يف املسألة اليت قبلها إال أن يوجد املعارض النايف واألصل عدمه فمن ادعاه 

فإن قيل القول بثبوت الطهارة وصحة الصالة يف حمل النزاع إما أن يكون لدليل أو ال لدليل ال جائز أن يكون ال 
لدليل فإنه خالف اإلمجاع وإن كان لدليل فإما نص أو قياس أو إمجاع فإن كان بنص أو قياس فال بد من إظهاره 

  خلالف بناء على االستصحاب بل بناء على ما ظهر من النص أو القياس ولو ظهر مل يكن إثبات احلكم يف حمل ا
  وإن كان باإلمجاع فال إمجاع يف حمل اخلالف وإن كان اإلمجاع قبل خروج اخلارج ثابتا 

قلنا مىت يفتقر احلكم يف بقائه إىل دليل إذا قيل بنزوله منزلة اجلواهر أو األعراض األول ممنوع بل هو باق بعد ثبوته 
إلمجاع ال بدليل ملا سبق تقريره يف املسألة املتقدمة والثاين مسلم ولكن مل قلتم إنه نازل منزلة األعراض سلمنا أنه با

نازل منزلة األعراض وأنه ال بد له من دليل ولكن ال نسلم احنصار الدليل املبقى فيما ذكروه من النص واإلمجاع 
  ل وهو موضوع النزاع والقياس إال أن يبينوا أن االستصحاب ليس بدلي

سلمنا أن االستصحاب بنفسه ال يكون دليال على احلكم الباقي بنفسه ولكنه دليل الدليل على احلكم وذلك ألنا 
بينا يف املسألة املتقدمة وجود غلبة الظن ببقاء كل ما كان متحققا على حاله وذلك يدل من جهة اإلمجال على دليل 

  موجب لذلك الظن 

  ما ظن أنه دليل صحيح وليس كذلكالقسم الثاين في

  وهو أربعة أنواع 

  النوع االول شرع من قبلنا 
  وفيه مسألتان 

  املسألة األوىل اختلفوا يف النيب عليه السالم قبل بعثته هل كان متعبدا

  بشرع أحد من األنبياء قبله 
فمنهم من نسبه إىل شرع نوح  فمنهم من نفى ذلك كأيب احلسني البصري وغريه ومنهم من أثبته مث اختلف املثبتون

  ومنهم من نسبه إىل شرع ابراهيم ومنهم من نسبه إىل موسى ومنهم من نسبه إىل عيسى 
  ومن األصوليني 



  من قضى باجلواز وتوقف يف الوقوع كالغزايل والقاضي عبد اجلبار وغريمها من احملققني وهو املختار 
تنع لذاته أو لعدم املصلحة يف ذلك أو ملعىن آخر األول ممتنع فإنا لو أما اجلواز فثابت وذلك ألنه لو امتنع إما أن مي
  فرضنا وقوعه مل يلزم عنه لذاته يف العقل حمال 

والثاين فمبين على وجوب رعاية املصلحة يف أفعال اهللا تعاىل وقد أبطلناه يف كتبنا الكالمية وبتقدير رعاية املصلحة 
  م اهللا تعاىل أن مصلحة الشخص قبل نبوته يف تكليفه بشريعة من قبله يف أفعال اهللا تعاىل فغري بعيد أن يعل

  والثالث فال بد من إثباته إذ األصل عدمه 
وأما الوقوع فيستدعي دليال واألصل عدمه وما يتخيل من األدلة الدالة على الوقوع وعدمه فمع عدم داللتها يف 

   من البعض أنفسها متعارضة كما يأيت وليس التمسك بالبعض منها أوىل
فإن قيل الدليل على أنه مل يكن قبل البعثة متعبدا بشريعة أحد قبله أنه لو كان متعبدا بشريعة من الشرائع السالفة 

لنقل عنه فعل ما تعبد به واشتهر تلبسه بتلك الشريعة وخمالطة أهلها كما هو اجلاري من عادة كل متشرع بشريعة 
  ل عنه شيء من ذلك وقد عرفت أحواله قبل البعثة ومل ينق

وأيضا فإنه لو كان متعبدا ببعض الشرائع السالفة الفتخر أهل تلك الشريعة بعد بعثته واشتهاره وعلو شأنه بنسبته 
  إليهم وإىل شرعهم 

  ومل ينقل شيء من ذلك 
  من قبله سلمنا أنه ال دليل يدل على عدم تعبده بشرع من قبله ولكن ال نسلم عدم الدليل الدال على تعبده بشرع 

  ويدل على ذلك أمران 
األول أن كل من سبق من املرسلني كان داعيا إىل اتباع شرعه كل املكلفني وكان النيب عليه السالم داخال يف ذلك 

  العموم 
الثاين أنه عليه السالم قبل البعثة كان يصلي وحيج ويعتمر ويطوف بالبيت ويعظمه ويذكي ويأكل اللحم ويركب 

  ا ويتجنب امليتة وذلك كله مما ال يرشد إليه العقل وال حيسن بغري الشرع البهائم ويستسخره
واجلواب عن االعتراض األول أنه مقابل بأنه لو مل يكن على شريعة من الشرائع وال متعبدا بشيء منها لظهر منه 

  التلبس خبالف ما أهل تلك الشرائع متلبسون به 
متوفرة على نقله ومل ينقل عنه شيء من ذلك وليس أحد األمرين واشتهرت خمالفته هلم يف ذلك وكانت الدواعي 

  أوىل من اآلخر 
  وعن االعتراض األول للمذهب الثاين مبنع دعوة من سبق من األنبياء 

  لكافة املكلفني إىل اتباعه فإنه مل ينقل يف ذلك لفظ يدل على التعميم ليحكم به 
لسالم زمان اندراس الشرائع املتقدمة وتعذر التكليف هبا لعدم نقلها وبتقدير نقله فيحتمل أن يكون زمان نبينا عليه ا

  وتفصيلها ولذلك بعث يف ذلك الزمان 
وعن االعتراض الثاين أنا ال نسلم ثبوت شيء مما ذكروه بنقل يوثق به وبتقدير ثبوته ال يدل ذلك على أنه كان 

للبيت بطريق التربك بفعل مثل ما نقل مجلته عن  متعبدا به شرعا الحتمال أن تكون صالته وحجته وعمرته وتعظيمه
  أفعال األنبياء املتقدمني واندرس تفصيله 



  وأما أكل اللحم وذبح احليوان واستسخاره للبهائم فإمنا كان بناء منه على أنه ال حترمي قبل ورود الشرع 
  بدا بذلك شرعا فال وأما تركه للميتة بناء على عيافة نفسه هلا كعيافته حلم الضب أما أن يكون متع

  املسألة الثانية اختلفوا يف النيب عليه السالم وأمته بعد البعث هل هم

  متعبدون بشرع من تقدم 
فنقل عن أصحاب أيب حنيفة وعن أمحد يف إحدى الراويتني عنه وعن بعض أصحاب الشافعي أن النيب عليه السالم 

  ه ال من جهة كتبهم املبدلة ونقل أرباهبا كان متعبدا مبا صح من شرائع من قبله بطريق الوحي إلي
  ومذهب األشاعرة واملعتزلة املنع من ذلك وهو املختار ويدل على ذلك أمور أربعة 

  األول أن النيب عليه السالم ملا بعث معاذا إىل اليمن قاضيا قال له مب حتكم قال بكتاب اهللا 
  قال فإن مل جتد قال بسنة رسول اهللا 

  أجتهد رأيي ومل يذكر شيئا من كتب األنبياء األولني وسننهم  قال فإن مل جتد قال

والنيب عليه السالم أقره على ذلك ودعا له وقال احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا حيبه اهللا ورسوله ولو 
إىل  كانت من مدارك األحكام الشرعية جلرت جمرى الكتاب والسنة يف وجوب الرجوع إليها ومل جيز العدول عنها

  اجتهاد الرأي إال بعد البحث عنها واليأس من معرفتها 
الثاين أنه لو كان النيب عليه السالم متعبدا بشريعة من قبله وكذلك أمته لكان تعلمها من فروض الكفايات كالقرآن 

 ال خلو واألخبار ولوجب على النيب عليه السالم مراجعتها وأن ال يتوقف على نزول الوحي يف أحكام الوقائع اليت
للشرائع املاضية عنها ولوجب أيضا على الصحابة بعد النيب عليه السالم مراجعتها والبحث عنها والسؤال لناقليها 

عند حدوث الوقائع املختلف فيها فيما بينهم كمسألة اجلد والعول وبيع أم الولد واملفوضة وحد الشرب وغري ذلك 
  حيث مل ينقل شيء من ذلك علم أن شريعة من تقدم غري متعبد هبا هلم على حنو حبثهم عن األخبار النبوية يف ذلك و

الثالث أنه لو كان متعبدا باتباع شرع من قبله إما يف الكل أو البعض ملا نسب شيء من شرعنا إليه على التقدير 
رعه من أمته األول وال كل الشرع إليه على التقدير الثاين كما ال ينسب شرعه عليه السالم إىل من هو متعبد بش

  وهو خالف اإلمجاع من املسلمني 
الرابع أن إمجاع املسلمني على أن شريعة النيب عليه السالم ناسخة لشريعة من تقدم فلو كان متعبدا هبا لكان مقررا 

  هلا وخمربا عنها ال ناسخا هلا وال مشرعا وهو حمال 
اإلجنيل إكتفاء منه بآيات يف الكتاب تدل على فإن قيل على احلجة األوىل إمنا مل يتعرض معاذ لذكر التوراة و

  اتباعهما على ما يأيت وألن اسم الكتاب يدخل حتته التوراة واإلجنيل لكوهنما من الكتب املنزلة 
وأما احلجة الثانية ال نسلم أن تعلم ما قيل بالتعبد به من الشرائع ليس من فروض الكفايات وال نسلم عدم مراجعة 

  هلا النيب عليه السالم 
  وهلذا نقل عنه مراجعة التوارة يف مسألة الرجم وما مل يراجع فيه شرع من تقدم إما ألن 

  تلك الشرائع مل تكن مبينة له أو ألنه ما كان متعبدا باتباع الشريعة السالفة اال بطريق الوحي ومل يوح اليه به 
ا هلم وغري حمتاج إىل حبث عنه وما كان منها وأما عدم حبث الصحابة عنها فإمنا كان ألن ما تواتر منها كان معلوم

  منقوال على لسان اآلحاد من الكفار مل يكونوا متعبدين به 



وأما احلجة الثالثة فإمنا ينسب إليه ما كان متعبدا به من الشرائع بأنه من شرعه بطريق التجوز لكونه معلوما لنا 
  بواسطته وإن مل يكن هو الشارع له 

نحن نقول هبا وأن ما كان من شرعه خمالفا لشرع من تقدم فهو ناسخ له وما مل يكن من شرعه وأما احلجة الرابعة ف
  بل هو متعبد فيه باتباع شرع من تقدم فال 

وهلذا فإنه ال يوصف شرعه بأنه ناسخ لبعض ما كان مشروعا قبله كوجوب اإلميان وحترمي الكفران والزىن والقتل 
  وافق لشرع من تقدم والسرقة وغري ذلك مما شرعنا فيه م

  سلمنا داللة ما ذكرمتوه على مطلوبكم لكنه معارض مبا يدل على نقيضه وبيانه من جهة الكتاب والسنة 
  أما من جهة الكتاب فآيات 

أمره باقتدائه هبداهم )  ٩٠األنعام ( } أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده { األوىل قوله تعاىل يف حق األنبياء 
  داهم فوجب عليه اتباعه وشرعهم من ه

شرع لكم من الدين ما { وقوله تعاىل )  ١٦٣النساء ( } إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح { الثانية قوله تعاىل 
  فدل على وجوب اتباعه لشريعة نوح )  ١٣الشورى ( } وصى به نوحا 

  أمره باتباع ملة ابراهيم واألمر للوجوب )  ١٢٣النحل ( } مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم { الثالثة قوله تعاىل 
والنيب عليه السالم من مجلة )  ٤٤املائدة ( } إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون { الرابعة قوله تعاىل 

  النبيني فوجب عليه احلكم هبا 
  يف رجم اليهودي  وأما السنة فما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه رجع إىل التوراة

وأيضا ما روي عنه عندما طلب منه القصاص يف سن كسرت فقال كتاب اهللا يقضي بالقصاص وليس يف الكتب ما 
وأيضا ما روي عنه )  ٤٥املائدة ( } السن بالسن { يقضي بالقصاص يف السن سوى التوراة وهو قوله تعاىل فيها 

وهو )  ١٤طه ( } أقم الصالة لذكري { ذكرها وتال قوله تعاىل أنه قال من نام عن صالة أو أنسيها فليصلها إذا 
  خطاب مع موسى عليه السالم 

ال نسلم ذلك وما يذكرونه يف ذلك ) إمنا مل يذكر معاذ التوراة واإلجنيل لداللة القرآن عليهما ( واجلواب قوهلم 
  فسيأيت الكالم عليه 

ا لو مل يكن ما يف القرآن من ذكر السنة والقياس على ما وإن سلمنا ذلك لكن ال يكون ذلك كافيا عن ذكرمها كم
بيناه كافيا عن ذكرمها أو أن ال يكون إىل ذكر السنة والقياس يف خرب معاذ حاجة وكل واحد من األمرين على 

  خالف األصل 
شرعنا  ليس كذلك ألن املتبادر من إطالق لفظ الكتاب يف) إن الكتب السالفة مندرجة يف لفظ الكتاب ( قوهلم 

  عند قول القائل قرأت كتاب اهللا وحكمت بكتاب اهللا ليس غري القرآن 
  وذلك ملا علم من معاناة املسلمني حلفظ القرآن ودراسته والعمل مبوجباته دون غريه من الكتب السالفة 

سلمني قبل ظهور قوهلم ال نسلم أن تعلم ما تعبد به من الشرائع املاضية ليس فرضا على الكفاية قلنا ألن إمجاع امل
  املخالفني على أنه ال تأثيم بترك النظر على كافة اجملتهدين يف ذلك 

وأما مراجعة النيب عليه السالم التوراة فإمنا كان إلظهار صدقه فيما كان قد أخرب به من أن الرجم مذكور يف التوراة 
  إليها فيما سوى ذلك وإنكاره اليهود ذلك ال ألن يستفيد حكم الرجم منها ولذلك فإنه مل يرجع 



وما ذكروه يف امتناع حبث الصحابة عن ذلك فغري صحيح ألن ما نقل من ذلك متواترا إمنا يعرفه من خالط النقلة له 
وكان فاحصا عنه ومل ينقل عن أحد من الصحابة شيء من ذلك كيف وإنه قد كان ميكن معرفة ذلك ممن أسلم من 

بن سالم وكعب األحبار وغريمها ومل ينقل عن النيب عليه السالم وال عن  أحبار اليهود وهو ثقة مأمون كعبد اهللا
  أحد من األمة السؤال هلم عن ذلك 

  وما ذكروه على احلجة الثالثة فترك للظاهر املشهور املتبادر إىل الفهم من غري دليل فال يسمع 
عليه السالم ناسخ للشرائع السالفة  وما ذكروه على احلجة الرابعة فمندفع وذلك ألن إطالق األمة أن شرع النيب

  بينهم يفهم منه أمران أحدمها رفع أحكامها والثاين أنه غري متعبد هبا 
فما مل يثبت رفعه من تلك األحكام بشرعه ضرورة استمراره فال يكون ناسخا له فيبقى املفهوم اآلخر وهو عدم 

  تعبده به 
  ه خمالفته بالنظر إىل املدلول اآلخر وال يلزم من خمالفة داللة الدليل على أحد مدلولي

واجلواب عن املعارضة باآلية األوىل أنه إمنا أمره باتباع هدى مضاف إىل مجيعهم مشترك بينهم دون ما وقع به 
  اخلالف فيما بينهم والناسخ واملنسوخ منه الستحالة اتباعه وامتثاله واهلدى املشترك فيما بينهم إمنا هو التوحيد 

  لية اهلادية إليه وليس ذلك من شرعهم يف شيء واألدلة العق
وهلذا قال فبهداهم اقتده ومل يقل هبم وبتقدير أن يكون املراد من اهلدي املشترك ما اتفقوا فيه من الشرائع دون ما 

  اختلفوا فيه فاتباعه له إمنا كان بوحي إليه وأمر جمدد ال أنه بطريق االقتداء هبم 
أنه ال داللة له على أنه موحى إليه بعني )  ١٦٣النساء ( } ا إليك كما أوحينا إىل نوح إنا أوحين{ وعن قوله تعاىل 

ما أوحي به إىل نوح والنبيني من بعده حىت يقال باتباعه لشريعتهم بل غايته أنه أوحى إليه كما أوحى إىل غريه من 
  النبيني قطعا الستبعاد ذلك وإنكاره 
ى إليه مبا أوحى به إىل غريه من النبيني فغايته أنه أوحى إليه مبثل شريعة من قبله وبتقدير أن يكون املراد به أنه أوح

  بوحي مبتدإ ال بطريق االتباع لغريه 
أن املراد من الدين إمنا هو أصل )  ١٣الشورى ( } شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا { وعن قوله تعاىل 

  التوحيد ال ما اندرس من شريعته 
ن النيب عليه السالم البحث عن شريعة نوح وذلك مع التعبد هبا يف حقه ممتنع وحيث خصص نوحا وهلذا مل ينقل ع

بالذكر مع اشتراك مجيع األنبياء يف الوصية بالتوحيد كان تشريفا له وتكرميا كما خصص روح عيسى باإلضافة إليه 
أن املراد بلفظ امللة )  ١٢٣النحل ( } راهيم مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إب{ واملؤمنني بلفظ العباد وعن قوله تعاىل 

إمنا هو أصول التوحيد وإجالل اهللا تعاىل بالعبادة دون الفروع الشرعية ويدل على ذلك أربعة أوجه األول أن لفظ 
  امللة ال يطلق على الفروع الشرعية بدليل أنه ال يقال ملة الشافعي وملة أيب حنيفة ملذهبيهما يف الفروع الشرعية 

ذكر ذلك يف مقابلة الدين ومقابل الشرك )  ١٢٣النحل ( } وما كان من املشركني { ثاين أنه قال عقيب ذلك ال
  إمنا هو التوحيد 
  ولو كان } ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه { الثالث أنه قال 

  ال املراد من الدين األحكام الفرعية لكان من خالفه فيها من األنبياء سفيها وهو حم
الرابع أنه لو كان املراد من الدين فروع الشريعة لوجب على النيب عليه السالم البحث عنها لكونه مأمورا هبا 



  وذلك مع اندراسها ممتنع 
  مث وإن سلمنا أن املراد بامللة الفروع الشرعية غري أنه إمنا وجب عليه اتباعها مبا أوحى 

  وهلذا قال مث أوحينا إليك 
صيغة إخبار )  ٤٤املائدة ( } حيكم هبا النبيون { االية أن قوله )  ٤٤املائدة ( } إنا أنزلنا التوراة {  وعن قوله تعاىل

  ال صيغة أمر وذلك ال يدل على وجوب اتباعها 
وبتقدير أن يكون ذلك أمرا فيجب محله على ما هو مشترك الوجوب بني مجيع األنبياء وهو التوحيد دون الفروع 

  فيها فيما بينهم إلمكان تنزيل لفظ النبيني على عمومه خبالف التنزيل على الفروع الشرعية  الشرعية املختلف
  كيف وإن هذه اآليات متعارضة والعمل جبميعها ممتنع وليس العمل بالبعض أوىل من البعض 

  وعن اخلرب األول وهو رجوع النيب عليه السالم إىل التوراة يف رجم اليهودي ما سبق 
فمن اعتدى عليكم { لثاين ال نسلم أن كتابنا غري مشتمل على قصاص السن بالسن ودليله قوله تعاىل وعن اخلرب ا

  وهو عام يف السن وغريه )  ١٩٤البقرة ( } فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم 
أوجب ذلك  وعن اخلرب الثالث أنه مل يذكر اخلطاب مع موسى لكونه موجبا لقضاء الصالة عند النوم والنسيان وإمنا

  مبا أوحى إليه ونبه على أن أمته مأمورة بذلك كما أمر موسى عليه السالم 
مث ما ذكرمتوه من النقل معارض بقوله عليه السالم بعثت إىل األمحر واألسود وكل نيب بعث إىل قومه والنيب عليه 

  السالم مل يكن من أقوام األنبياء 

ي عنه عليه السالم أنه رأى مع عمر بن اخلطاب قطعة من التوراة ينظر املتقدمني فال يكون متعبدا بشرعهم ومبا رو
فيها فغضب وقال أمل آت هبا بيضاء نقية لو أدركين أخي موسى ملا وسعه إال اتباعي أخرب بأن موسى لو كان حيا ملا 

  وسعه إال اتباعه فألن ال يكون النيب عليه السالم متبعا ملوسى بعد موته أوىل 
والشرعة الشريعة واملنهاج )  ٤٨املائدة ( } لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا { ضا بقوله تعاىل ورمبا عورض أي

الطريق وذلك يدل على عدم اتباع األخري ملن تقدم من األنبياء ألن الشريعة ال تضاف إال إىل من اختص هبا دون 
  اء التابع هلا وال حجة فيه فإن الشرائع وإن اشتركت يف شيء فمختلفة يف أشي

وباعتبار ما به االختالف بينها كانت شرائع خمتلفة وذلك كما يقال لكل إمام مذهب باعتبار اختالف األئمة يف 
  بعض األحكام وإن وقع االتفاق بينهم يف كثري منها 

  ورمبا أورد النفاة يف ذلك طرقا أخرى شىت ضعيفة آثرنا اإلعراض عن ذكرها 
تعبدا بشريعة من تقدم إال بوحي جمدد مل يكن قبل بعثته على ما كان قومه عليه وكما أن النيب عليه السالم مل يكن م

  بل كان متجنبا ألصنامهم معرضا عن أزالمهم وال يأكل من ذبائحهم على النصب 
  هذا هو مذهب أصحاب الشافعي وأئمة املسلمني 

  ومن األصوليني من قال بالوقف وهو بعيد 

سألتان املسألة األوىل اتفق الكل على أن مذهب الصحايب يف مسائل االجتهاد ال النوع الثاين مذهب الصحايب وفيه م
  يكون حجة على غريه من الصحابة اجملتهدين إماما كان أو حاكما أو مفتيا 

واختلفوا يف كونه حجة على التابعني ومن بعدهم من اجملتهدين فذهبت األشاعرة واملعتزلة والشافعي يف أحد قوليه 
بل يف إحدى الروايتني عنه والكرخي إىل أنه ليس حبجة وذهب مالك بن انس والرازي والربذعي من وأمحد بن حن



أصحاب أيب حنيفة والشافعي يف قول له وأمحد بن حنبل يف رواية له إىل أنه حجة مقدمة على القياس وذهب قوم إىل 
  يب بكر وعمر دون غريمها أنه إن خالف القياس فهو حجة وإال فال وذهب قوم إىل أن احلجة يف قول أ

  واملختار أنه ليس حبجة مطلقا 
  وقد احتج النافون حبجج ضعيفة ال بد من ذكرها واإلشارة إىل وجه ضعفها قبل ذكر ما هو املختار يف ذلك 

  فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا { احلجة األوىل قوله تعاىل 

إىل اهللا والرسول فالرد إىل مذهب الصحايب يكون تركا  أوجب الرد عند االختالف)  ٥٩النساء ( } والرسول 
  للواجب وهو ممتنع 

يدل على الوجوب على ما )  ٥٩النساء ( } فردوه إىل اهللا والرسول { ولقائل أن يقول ال نسلم أن قوله تعاىل 
  سبق تقريره 

  فالرد إىل مذهب الصحايب ال يكون تركا للواجب 
مكان الرد وهو أن يكون حكم املختلف فيه مبينا يف الكتاب أو السنة وأما وإن سلمنا أنه للوجوب ولكن عند إ

  بتقدير أن ال يكون مبينا فيهما فال 
  وحنن إمنا نقول باتباع مذهب الصحايب مع عدم الظفر مبا يدل على حكم الواقعة من الكتاب والسنة 

  اد الصحابة اجملتهدين لآلخر احلجة الثانية قالوا أمجعت الصحابة على جواز خمالفة كل واحد من آح
  ولو كان مذهب الصحايب حجة ملا كان كذلك وكان جيب على كل واحد منهم اتباع اآلخر وهو حمال 

ولقائل أن يقول اخلالف إمنا هو يف كون مذهب الصحايب حجة على من بعده من جمتهدة التابعني ومن بعدهم ال 
  النزاع  جمتهدة الصحابة فلم يكن اإلمجاع دليال على حمل

احلجة الثالثة أن الصحايب من أهل االجتهاد واخلطأ ممكن عليه فال جيب على التابع اجملتهد العمل مبذهبه كالصحابيني 
  والتابعيني 

ولقائل أن يقول ال يلزم من امتناع وجوب العمل مبذهب الصحايب على صحايب مثله وامتناع وجوب العمل مبذهب 
ع وجوب عمل التابعي مبذهب الصحايب مع تفاوهتما على ما قال عليه السالم خري التابعي على تابعي مثله امتنا

القرون القرن الذي أنا فيه وقال عليه السالم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ومل يرد مثل ذلك يف حق 
  غريهم 

خر كما يف مسائل اجلد مع احلجة الرابعة أن الصحابة قد اختلفوا يف مسائل وذهب كل واحد إىل خالف مذهب اآل
األخوة وقوله أنت علي حرام كما سبق تعريفه فلو كان مذهب الصحايب حجة على غريه من التابعني لكانت حجج 

  اهللا تعاىل خمتلفة متناقضة ومل يكن اتباع التابعي للبعض أوىل من البعض 
سها كأخبار اآلحاد والنصوص ولقائل أن يقول اختالف مذاهب الصحابة ال خيرجها عن كوهنا حججا يف أنف

الظاهرة ويكون العمل بالواحد منها متوققا على الترجيح ومع عدم الوقوف على الترجيح فالواجب الوقف أو 
  التخيري كما عرف فيما تقدم 

  احلجة اخلامسة أن قول الصحايب عن اجتهاد مما جيوز عليه اخلطأ فال يقدم على القياس كالتابعي 
هاد الصحايب وإن جاز عليه اخلطأ فال مينع ذلك من تقدميه على القياس كخرب الواحد وال يلزم ولقائل أن يقول اجت

  من امتناع تقدمي مذهب التابعي على القياس امتناع ذلك يف مذهب الصحايب ملا بيناه من الفرق بينهما 



  قليد فيه كاألصول احلجة السادسة أن التابعي اجملتهد متمكن من حتصيل احلكم بطريقه فال جيوز له الت
ولقائل أن يقول اتباع مذهب الصحايب إمنا يكون تقليدا له إن لو مل يكن قوله حجة متبعة وهو حمل النزاع وخرج 
عليه األصول فإن القطع واليقني معترب فيها ومذهب الغري من أهل االجتهاد فيها ليس حبجة قاطعة فكان اتباعه يف 

  جيوز  مذهبه تقليدا من غري دليل وذلك ال
أوجب االعتبار وأراد به القياس )  ٢احلشر ( } فاعتربوا يا أويل األبصار { واملعتمد يف ذلك االحتجاج بقوله تعاىل 

  كما سبق تقريره يف إثبات كون القياس حجة 
  وذلك ينايف وجوب اتباع مذهب الصحايب وتقدميه على القياس 

  د سبق فإن قيل ال نسلم داللة على وجوب اتباع القياس وق

  تقريره من وجوه سلمنا داللته على ذلك لكنه معارض من جهة الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول 
وهو خطاب مع )  ١١٠آل عمران ( } كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف { أما الكتاب فقوله تعاىل 

  الصحابة بأن ما يأمرون به معروف واألمر باملعروف واجب القبول 
السنة فقوله عليه السالم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقوله عليه السالم اقتدوا باللذين من بعدي وأما 

أيب بكر وعمر وال ميكن محل ذلك على خماطبة العامة واملقلدين هلم ملا فيه من ختصيص العموم من غري دليل وملا فيه 
التفاق على جواز تقليد العامة لغري الصحابة من اجملتهدين من إبطال فائدة ختصيص الصحابة بذلك من جهة وقوع ا

  فلم يبق إال أن يكون املراد به وجوب اتباع مذاهبهم 
وأما اإلمجاع فهو أن عبد الرمحن بن عوف وىل عليا رضي اهللا عنه اخلالفة بشرط االقتداء بالشيخني فأىب ووىل 

  عثمان فقبل ومل ينكر عليه منكر فصار إمجاعا 
  عقول فمن وجوه وأما امل

األول أن الصحايب إذا قال قوال خيالف القياس فإما أن ال يكون له فيما قال مستند أو يكون ال جائز أن يقال 
  باألول وإال كان قائال يف الشريعة حبكم ال دليل عليه وهو حمرم وحال الصحايب العدل ينايف ذلك 

  ان حجة متبعة وإن كان الثاين فال مستند وراء القياس سوى النقل فك
الثاين أن قول الصحايب إذا انتشر ومل ينكر عليه منكر كان حجة فكان حجة مع عدم االنتشار كقول النيب عليه 

  السالم 
الثالث أن مذهب الصحايب إما أن يكون عن نقل أو اجتهاد فإن كان األول كان حجة وإن كان الثاين فاجتهاد 

  الصحايب مرجح على اجتهاد 

بعده لترجحه مبشاهدة التنزيل ومعرفة التأويل ووقوفه من أحوال النيب عليه السالم ومراده من كالمه التابعي ومن 
  على ما مل يقف عليه غريه فكان حال التابعي إليه كحال العامي بالنسبة إىل اجملتهد التابعي فوجب اتباعه له 

  واجلواب عن منع داللة اآلية ما ذكرناه 
  وعن القوادح ما سبق 

  املعارضة بالكتاب أنه ال داللة فيه ملا سبق يف إثبات اإلمجاع  وعن
وإن كان داال فهو خطاب مع مجلة الصحابة وال يلزم من كون ما أمجعوا عليه حجة أن يكون قول الواحد واالثنني 

  حجة 



ص الصحابة فال وعن السنة أنه ال داللة فيها أيضا ملا سبق يف اإلمجاع وألن اخلرب األول وإن كان عاما يف أشخا
  داللة فيه على عموم االقتداء يف كل ما يقتدى فيه 

وعند ذلك فقد أمكن محله على االقتداء هبم فيما يرونه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وليس احلمل على غريه أوىل 
  من احلمل عليه وبه يظهر فساد التمسك باخلرب الثاين 

حابة على عبد الرمحن وعثمان ذلك ألهنم محلوا لفظ االقتداء على املتابعة وعن اإلمجاع أنه إمنا مل ينكر أحد من الص
يف السرية والسياسة دون املتابعة يف املذهب بدليل اإلمجاع على أن مذهب الصحايب ليس حجة على غريه من 

مذهب الصحايب  الصحايب اجملتهدين كيف وإنه لو كان املراد بشرط االقتداء هبما املتابعة يف مذهبهما فالقائل بأن
حجة قائل بوجوب اتباعه والقائل أنه ليس حبجة قائل بتحرمي اتباعه على غريه من اجملتهدين ويلزم من ذلك اخلطأ 
بسكوت الصحابة عن اإلنكار إما على علي حيث امتنع من االقتداء إن كان ذلك واجبا وإما على عثمان وعبد 

  ا الرمحن بن عوف إن كان االقتداء بالشيخني حمرم
  وذلك ممتنع عن املعارضة األوىل من املعقول أهنا منتقضة مبذهب التابعي فإن ما 

  ذكروه بعينه ثابت فيه وليس حبجة باالتفاق 
وعن الثانية أنه ال خيلو إما أن يقول بأن قول الصحايب إذا انتشر ومل ينكر عليه منكر أيكون ذلك إمجاعا أم ال يكون 

يف اإلمجاع ال يف مذهب الصحايب وذلك غري متحقق فيما إذا مل ينتشر وإن كان الثاين إمجاعا فإن كان األول فاحلجة 
فال حجة فيه مطلقا كيف وإن ما ذكروه منتقض مبذهب التابعي فإنه إذا انتشر يف عصره ومل يوجد له نكري كان 

  حجة وال يكون حجة بتقدير عدم انتشاره إمجاعا 
  ألنه لو كان معه نقل ألبداه ورواه ألنه من العلوم النافعة  وعن الثالثة ال نسلم أن مستنده النقل

وقد قال عليه السالم من كتم علما نافعا أجلمه اهللا بلجام من نار وذلك خالف الظاهر من حال الصحايب فلم يبق 
ه إال أن يكون عن رأي واجتهاد وعند ذلك فال يكون حجة على غريه من اجملتهدين بعده جلواز أن يكون دون غري

  يف االجتهاد وإن كان متميزا مبا ذكروه من الصحبة ولوازمها 
وهلذا قال عليه السالم فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه مث هو منتقض مبذهب التابعي فإنه ليس حبجة على من 

  بعده من تابعي التابعني وإن كانت نسبته إىل تابعي التابعني كنسبة الصحايب إليه 

  ا ثبت أن مذهب الصحايب ليس حبجة واجبة االتباع فهلاملسألة الثانية إذ

  جيوز لغريه تقليده 
  أما العامي فيجوز له ذلك من غري خالف وأما اجملتهد من التابعني ومن 

بعدهم فيجوز له تقليده إن جوزنا تقليد العامل للعامل وإن مل جنوز ذلك فقد اختلف قول الشافعي يف جواز تقليد العامل 
  للعامل من الصحابة فمنع من ذلك يف اجلديد وجوزه يف القدمي من التابعني 

  غري أنه اشترط انتشار مذهبه تارة ومل يشترطه تارة 
  واملختار امتناع ذلك مطلقا ملا يأيت يف قاعدة االجتهاد ان شاء اهللا تعاىل 



كره الباقون حىت نقل عن النوع الثالث االستحسان وقد اختلف فيه فقال به أصحاب أيب حنيفة وأمحد بن حنبل وأن
  الشافعي أنه قال من استحسن فقد شرع 

  وال بد قبل النظر يف احلجاج من تلخيص حمل النزاع ليكون التوارد بالنفي واإلثبات على حمز واحد فنقول 
  اخلالف ليس يف نفس إطالق لفظ االستحسان جوازا وامتناعا لوروده يف الكتاب والسنة وإطالق أهل اللغة 

وأمر قومك يأخذوا { وقوله تعاىل )  ١٨الزمر ( } الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه { كتاب فقوله تعاىل أما ال
  )  ١٤٥األعراف ( } بأحسنها 

  وأما السنة فقوله عليه السالم ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن 
قدير عوض للماء املستعمل وال تقدير مدة وأما اإلطالق فما نقل عن األئمة من استحسان دخول احلمام من غري ت

  السكون فيها وتقدير أجرته واستحسان شرب املاء من أيدي السقائني من غري تقدير يف املاء وعوضه 
  وقد نقل عن الشافعي أنه قال أستحسن يف املتعة أن تكون ثالثني درمها 

  اتب من جنوم الكتابة وأستحسن ثبوت الشفعة للشفيع إىل ثالثة أيام وأستحسن ترك شيء للمك
  وقال يف السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمىن فقطعت القياس أن تقطع ميناه واالستحسان أن ال تقطع 

فلم يبق اخلالف إال يف معىن االستحسان وحقيقته وال شك أن االستحسان قد يطلق على ما مييل إليه اإلنسان 
عند غريه وهو يف اللغة استفعال من احلسن وليس ذلك هو حمز ويهواه من الصور واملعاين وإن كان مستقبحا 

اخلالف التفاق األمة قبل ظهور املخالفني على امتناع حكم اجملتهد يف شرع اهللا تعاىل بشهواته وهواه من غري دليل 
  شرعي وأنه ال فرق يف ذلك بني اجملتهد والعامي وإمنا حمز اخلالف فيما وراء ذلك 

حنيفة يف تعريفه حبده فمنهم من قال إنه عبارة عن دليل ينقدح يف نفس اجملتهد ال يقدر  وقد اختلف أصحاب أيب
  على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه 

والوجه يف الكالم عليه أنه إن تردد فيه بني أن يكون دليال حمققا وومها فاسدا فال خالف يف امتناع التمسك به وإن 
فال نزاع يف جواز التمسك به أيضا وإن كان ذلك يف غاية البعد وإمنا النزاع يف  حتقق أنه دليل من األدلة الشرعية

  ختصيصه باسم االستحسان عند العجز عن التعبري عنه دون حالة إمكان التعبري عنه وال حاصل للنزاع اللفظي 
عندهم بالعدول  ومنهم من قال إنه عبارة عن العدول عن موجب قياس إىل قياس أقوى منه وخيرج منه االستحسان

  عن موجب القياس إىل النص من الكتاب أو السنة أو العادة 
أما الكتاب فكما يف قول القائل مايل صدقة فإن القياس لزوم التصدق بكل مال له وقد استحسن ختصيص ذلك 

  ومل يرد به سوى مال الزكاة )  ٩التوبة ( } خذ من أمواهلم صدقة { مبال الزكاة كما يف قوله تعاىل 
وأما السنة فكاستحساهنم أن ال قضاء على من أكل ناسيا يف هنار رمضان والعدول عن حكم القياس إىل قوله عليه 

  السالم ملن أكل ناسيا اهللا أطعمك وسقاك 

وأما العادة فكالعدول عن موجب اإلجارات يف ترك تقدير املاء املستعمل يف احلمام وتقدير السكىن فيها ومقدار 
  رناه فيما تقدم للعادة يف ترك املضايقة يف ذلك األجرة كما ذك

  ومنهم من قال إنه عبارة عن ختصيص قياس بدليل هو أقوى منه وحاصله يرجع إىل ختصيص العلة وقد عرف ما فيه 
وقال الكرخي االستحسان هو العدول يف مسألة عن مثل ما حكم به يف نظائرها إىل خالفه لوجه هو أقوى ويدخل 

حكم العموم إىل مقابله للدليل املخصص والعدول عن حكم الدليل املنسوخ إىل مقابله للدليل  فيه العدول عن



  الناسخ وليس باستحسان عندهم 
وقال أبو احلسني البصري هو ترك وجه من وجوه االجتهاد غري شامل مشول األلفاظ لوجه هو أقوى منه وهو يف 

االحتراز عن العدول عن العموم إىل القياس ) ول األلفاظ غري شامل مش( حكم الطارىء على األول وقصد بقوله 
االحتراز عن قوهلم تركنا االستحسان بالقياس فإنه ليس ) وهو يف حكم الطارىء ( لكونه لفظا شامال وبقوله 

استحسانا من حيث إن القياس الذي ترك له االستحسان ليس يف حكم الطارىء بل هو األصل وذلك كما لو قرأ 
 آخر سورة فاالستحسان أن يسجد هلا وال جيتزىء بالركوع ومقتضى القياس أن جيتزىء بالركوع أية سجدة يف

  فإهنم قالوا بالعدول هاهنا عن االستحسان إىل القياس 
وهذا احلد وإن كان أقرب مما تقدم لكونه جامعا مانعا غري أن حاصله يرجع إىل تفسري االستحسان بالرجوع عن 

له بدليل طارىء عليه أقوى منه من نص أو إمجاع أو غريه وال نزاع يف صحة االحتجاج حكم دليل خاص إىل مقاب
  به 

وإن نوزع يف تلقيبه باالستحسان فحاصل النزاع راجع فيه إىل اإلطالقات اللفظية وال حاصل له وإمنا النزاع يف 
  إطالقهم االستحسان على 

مت بالعادة ما اتفق عليه األمة من أهل احلل والعقد فهو حق العدول عن حكم الدليل إىل العادة وهو أن يقال إن أرد
  وحاصله راجع إىل االستدالل باإلمجاع 

  وإن أريد به عادة من ال حيتج بعادته كالعادات املستحدثة للعامة فيما بينهم فذلك مما ميتنع ترك الدليل الشرعي به 
شبه متسك هبا القائلون باالستحسان يف بيان كون املفهوم وإذا حتقق املطلوب يف هذه املسألة فال بد من اإلشارة إىل 

  منه حجة مع قطع النظر عن تفصيل القول فيه واإلشارة إىل جهة ضعفها 
  وقد متسكوا يف ذلك بالكتاب والسنة وإمجاع األمة 

عوا أحسن ما واتب{ وقوله تعاىل )  ١٨الزمر ( } الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه { أما الكتاب فقوله تعاىل 
  )  ٥٥الزمر ( } أنزل إليكم من ربكم 

ووجه االحتجاج باآلية األوىل ورودها يف معرض الثناء واملدح ملتبع أحسن القول وباآلية الثانية من جهة أنه أمر 
  باتباع أحسن ما أنزل ولوال أنه حجة ملا كان كذلك 

  د اهللا حسن ولوال أنه حجة ملا كان عند اهللا حسنا وأما السنة فقوله عليه السالم ما رآه املسلمون حسنا فهو عن
وأما إمجاع األمة فما ذكر من استحساهنم دخول احلمام وشرب املاء من أيدي السقائني من غري تقدير لزمان 

  السكون وتقدير املاء واألجرة 
  زاع واجلواب عن اآلية األوىل أنه ال داللة له فيها على وجوب اتباع أحسن القول وهو حمل الن

  وعن اآلية الثانية أنه ال داللة أيضا فيها على أن ما صاروا إليه دليل منزل فضال عن كونه أحسن ما أنزل 
  وعن اخلرب كذلك أيضا فإن قوله ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن 

رآه آحاد املسلمني إشارة إىل إمجاع املسلمني واإلمجاع حجة وال يكون اال عن دليل وليس فيه داللة على أن ما 
  حسنا أنه حسن عند اهللا وإال كان ما رآه آحاد العوام من املسلمني حسنا أن يكون حسنا عند اهللا وهو ممتنع 

وعن اإلمجاع على استحسان ما ذكروه ال نسلم أن استحساهنم لذلك هو الدليل على صحته بل الدليل ما دل على 
  عليه السالم مع علمه به وتقريره هلم عليه أو غري ذلك استحساهنم له وهو جريان ذلك يف زمن النيب 



النوع الرابع املصاحل املرسلة وقد بينا يف القياس حقيقة املصلحة وأقسامها يف ذاهتا وانقسامها باعتبار شهادة الشارع 
ولني ومل يبق غري القسم هلا إىل معتربة وملغاة وإىل ما مل يشهد الشرع هلا باعتبار وال إلغاء وبينا ما يتعلق بالقسمني األ

  الثالث وهو املعرب عنه باملناسب املرسل وهذا أوان النظر فيه 
وقد اتفق الفقهاء من الشافعية واحلنفية وغريهم على امتناع التمسك به وهو احلق إال ما نقل عن مالك أنه يقول به 

ك يف كل مصلحة بل فيما كان من مع إنكار أصحابه لذلك عنه ولعل النقل إن صح عنه فاألشبه أنه مل يقل بذل
املصاحل الضرورية الكلية احلاصلة قطعا ال فيما كان من املصاحل غري ضروري وال كلي وال وقوعه قطعي وذلك كما 
لو تترس الكفار جبماعة من املسلمني حبيث لو كففنا عنهم لغلب الكفار على دار اإلسالم واستأصلوا شأفة املسلمني 

  ناهم اندفعت املفسدة عن كافة املسلمني قطعا غري أنه يلزم منه قتل مسلم ال جرمية له ولو رمينا الترس وقتل
فهذا القتل وإن كان مناسبا يف هذه الصورة واملصلحة ضرورية كلية قطعية غري أنه مل يظهر من الشارع اعتبارها وال 

  إلغاؤها يف صورة 
  من الشارع اعتبارها وإىل ما عهد منه إلغاؤها وإذا عرف ذلك فاملصاحل على ما بينا منقسمة إىل ما عهد 

  وهذا القسم متردد بني ذينك القسمني 

  وليس احلاقه بأحدمها أوىل من اآلخر فامتنع االحتجاج به دون شاهد باالعتبار يعرف أنه من قبيل املعترب دون امللغى 
نا أمجعنا على أن مث مصاحل معتربة فإن قيل ما ذكرمتوه فرع تصور وجود املناسب املرسل وهو غري متصور وذلك أل

يف نظر الشارع يف بعض األحكام وأي وصف قدر من األوصاف املصلحية فهو من جنس ما اعترب وكان من قبيل 
املالئم الذي أثر جنسه يف جنس احلكم وقد قلتم به قلنا وكما أنه من جنس املصاحل املعتربة فهو من جنس املصاحل 

كونه من جنس ما اعترب من املصاحل أن يكون معتربا فيلزم أن يكون ملغى ضرورة كونه من امللغاة فإن كان يلزم من 
  جنس املصاحل امللغاة وذلك يؤدي إىل أن يكون الوصف الواحد معتربا ملغى بالنظر إىل حكم واحد وهو حمال 

  فيما إذا مل يكن كذلك  وإذا كان كذلك فال بد من بيان كونه معتربا باجلنس القريب منه لنأمن إلغاءه والكالم

القاعدة الثالثة يف اجملتهدين وأحوال املفتني واملستفتني وتشتمل على بابني الباب األول يف اجملتهدين ويشتمل على 
  مقدمة ومسائل 

  أما املقدمة ففي تعريف معىن االجتهاد واجملتهد واجملتهد فيه 
  يف حتقيق أمر من األمور مسلتزم للكلفة واملشقة  فهو يف اللغة عبارة عن استفراغ الوسع) االجتهاد ( أما 

  وهلذا يقال اجتهد فالن يف محل حجر البزارة وال يقال اجتهد يف محل خردلة 
وأما يف اصطالح األصوليني فمخصوص باستفراغ الوسع يف طلب الظن بشيء من األحكام الشرعية على وجه 

  حيس من النفس العجز عن املزيد فيه 
  كاجلنس للمعىن اللغوي واألصويل وما وراءه خواص مميزة لالجتهاد باملعىن األصويل ) اغ الوسع استفر( فقولنا 
ليخرج عنه االجتهاد ) بشيء من األحكام الشرعية ( احتراز عن األحكام القطعية وقولنا ) يف طلب الظن ( وقولنا 

  يف املعقوالت واحملسات وغريها 
ليخرج عنه اجتهاد املقصر يف اجتهاده مع إمكان الزيادة عليه ) املزيد فيه  حبيث حيس من النفس العجز عن( وقولنا 

  فإنه ال يعد يف اصطالح األصوليني اجتهادا معتربا 



فكل من اتصف بصفة االجتهاد وله شرطان الشرط األول أن يعلم وجود الرب تعاىل وما جيب له ) اجملتهد ( وأما 
جب الوجود لذاته حي عامل قادر مريد متكلم حىت يتصور منه التكليف من الصفات ويستحقه من الكماالت وأنه وا

وأن يكون مصدقا بالرسول وما جاء به من الشرع املنقول مبا ظهر على يده من املعجزات واآليات الباهرات ليكون 
  فيما يسنده إليه من األقوال واألحكام حمققا 

فيه كاملشاهري من املتكلمني بل أن يكون عارفا مبا يتوقف وال يشترط أن يكون عارفا بدقائق علم الكالم متبحرا 
عليه اإلميان مما ذكرناه وال يشترط أن يكون مستند علمه يف ذلك الدليل املفصل حبيث يكون قادرا على تقريره 

وحتريره ودفع الشبه عنه كاجلاري من عادة الفحول من أهل األصول بل أن يكون عاملا بأدلة هذه األمور من جهة 
  اجلملة ال من جهة التفصيل 

الشرط الثاين أن يكون عاملا عارفا مبدارك األحكام الشرعية وأقسامها وطرق إثباهتا ووجوه دالالهتا على مدلوالهتا 
واختالف مراتبها والشروط املعتربة فيها على ما بيناه وأن يعرف جهات ترجيحها عند تعارضها وكيفية استثمار 

  حتريرها وتقريرها واالنفصال عن االعتراضات الواردة عليها األحكام منها قادرا على 
وإمنا يتم ذلك بأن يكون عارفا بالرواة وطرق اجلرح والتعديل والصحيح والسقيم كأمحد بن حنبل وحيىي بن معني 

وأن يكون عارفا بأسباب النزول والناسخ واملنسوخ يف النصوص اإلحكامية عاملا باللغة والنحو وال يشترط أن 
يكون يف اللغة كاألصمعي ويف النحو كسيبويه واخلليل بل أن يكون قد حصل من ذلك على ما يعرف به أوضاع 

  العرب واجلاري من عاداهتم يف املخاطبات حبيث مييز بني دالالت األلفاظ من 

واالشتراك والترادف  املطابقة والتضمني وااللتزام واملفرد واملركب والكلي منها واجلزئي واحلقيقة واجملاز والتواطىء
والتباين والنص والظاهر والعام واخلاص واملطلق واملقيد واملنطوق واملفهوم واالقتضاء واإلشارة والتنبيه واإلمياء وحنو 

  ذلك مما فصلناه 
  ويتوقف عليه استثمار احلكم من دليله 

  مجيع مسائل الفقه وذلك كله أيضا إمنا يشترط يف حق اجملتهد املطلق املتصدي للحكم والفتوى يف 
وأما االجتهاد يف حكم بعض املسائل فيكفي فيه أن يكون عارفا مبا يتعلق بتلك املسألة وما ال بد منه فيها وال يضره 

يف ذلك جهله مبا ال تعلق له هبا مما يتعلق بباقي املسائل الفقهية كما أن اجملتهد املطلق قد يكون جمتهدا يف املسائل 
االجتهاد فيها وإن كان جاهال ببعض املسائل اخلارجة عنها فإنه ليس من شرط املفيت أن يكون  املتكثرة بالغا رتبة

  عاملا جبميع أحكام املسائل ومداركها 
  فإن ذلك مما ال يدخل حتت وسع البشر 

  وهلذا نقل عن مالك أنه سئل عن أربعني مسألة فقال يف ست وثالثني منها ال أدري 
  كان من األحكام الشرعية دليله ظين  وأما ما فيه االجتهاد فما

  متييز له عما كان من القضايا العقلية واللغوية وغريها ) من األحكام الشرعية ( فقولنا 
متييز له عما كان دليله منها قطعيا كالعبادات اخلمس وحنوها فإهنا ليست حمال لالجتهاد فيها ) دليله ظين ( وقولنا 

  سائل االجتهادية ما ال يعد املخطىء فيها باجتهاده آمثا ألن املخطىء فيها يعد آمثا وامل
  هذا ما أردناه من بيان املقدمة 

  وأما املسائل فاثنتا عشرة مسألة 



  املسألة االوىل اختلفوا يف أن النيب عليه السالم

وقال أبو علي هل كان متعبدا باالجتهاد فيما ال نص فيه فقال أمحد بن حنبل والقاضي أبو يوسف إنه كان متعبدا به 
  اجلبائي وابنه أبو هاشم إنه مل يكن متعبدا به 

وجوز الشافعي يف رسالته ذلك من غري قطع وبه قال بعض أصحاب الشافعي والقاضي عبد اجلبار وأبو احلسني 
  البصري 

  ومن الناس من قال إنه كان له االجتهاد يف أمور احلروب دون األحكام الشرعية 
  ووقوعه مسعا  واملختار جواز ذلك عقال

أما اجلواز العقلي فألنا لو فرضنا أن اهللا تعاىل تعبده بذلك وقال له حكمي عليك أن جتتهد وتقيس مل يلزم عنه لذاته 
  حمال عقال وال معىن للجواز العقلي سوى ذلك 

( } يل األبصار فاعتربوا يا أو{ وأما الوقوع السمعي فيدل عليه الكتاب والسنة واملعقول أما الكتاب فقوله تعاىل 
أمر باالعتبار على العموم ألهل البصائر والنيب عليه السالم أجلهم يف ذلك فكان داخال يف العموم وهو )  ٢احلشر 

إنا أنزلنا إليك { دليل التعبد باالجتهاد والقياس على ما سبق تقريره يف إثبات القياس على منكريه وأيضا قوله تعاىل 
وما أراه يعم احلكم بالنص واالستنباط من النصوص )  ١٥النساء ( } اس مبا أراك اهللا الكتاب باحلق لتحكم بني الن

  } وأيضا قوله تعاىل وشاورهم يف األمر 

  واملشاورة إمنا تكون فيما حيكم فيه بطريق االجتهاد ال فيما حيكم فيه بطريق الوحي 
ما كان لنيب أن يكون له أسرى { وقد أطلقهم وأيضا قوله تعاىل بطريق العتاب للنيب عليه السالم يف أسارى بدر 

فقال عليه السالم لو نزل من السماء إىل األرض عذاب ما جنا منه إال عمر )  ٦٧األنفال ( } حىت يثخن يف األرض 
  ألنه كان قد أشار بقتلهم وذلك يدل على أن ذلك كان باالجتهاد ال بالوحي 

عاتبه على ذلك ونسبه إىل اخلطإ وذلك ال يكون )  ٤٣التوبة ( }  عفا اهللا عنك مل أذنت هلم{ وأيضا قوله تعاىل 
فيما حكم فيه بالوحي فلم يبق سوى االجتهاد وليس ذلك خاصا بالنيب عليه السالم بل كان غريه أيضا من األنبياء 

  متعبدا بذلك 
ففهمناها سليمان { وقوله اآلية )  ٧٨األنبياء ( } وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث { ويدل عليه قوله تعاىل 

  وما يذكر بالتفهيم إمنا يكون باالجتهاد ال بطريق الوحي )  ٧٩األنبياء ( } وكال آتينا حكما وعلما 
وأما السنة فما روى الشعيب أنه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقضي القضية وينزل القرآن بعد ذلك بغري ما 

  له ويستقبل ما نزل به القرآن واحلكم بغري القرآن ال يكون إال باجتهاد كان قضى به فيترك ما قضى به على حا
  وأيضا ما روي عنه أنه قال يف مكة ال خيتال خالها وال يعضد شجرها 

  فقال العباس إال األذخر 
  فقال عليه السالم أال إال ذخر 

  ومعلوم أن الوحي مل ينزل عليه يف تلك احلالة فكان االستثناء باالجتهاد 
يضا ما روى عنه عليه السالم أنه قال العلماء ورثة األنبياء وذلك يدل على أنه كان متعبدا باالجتهاد واال ملا وأ

  كانت علماء أمته وارثة لذلك عنه وهو خالف اخلرب 



وأما املعقول فمن وجهني األول أن العمل باالجتهاد أشق من العمل بداللة النص لظهوره وزيادة املشقة سبب لزيادة 
الثواب لقوله عليه السالم لعائشة ثوابك على قدر نصبك وقوله عليه السالم أفضل العبادات أمحذها أي أشقها فلو 

  مل يكن النيب عليه السالم عامال باالجتهاد مع عمل أمته به 
النيب يف لزم اختصاصهم بفضيلة مل توجد له وهو ممتنع فإن آحاد أمة النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يكون أفضل من 

  شيء أصال 
الثاين أن القياس هو النظر يف مالحظة املعىن املستنبط من احلكم املنصوص عليه وإحلاق نظري املنصوص به بواسطة 

  املعىن املستبنط والنيب عليه السالم أوىل مبعرفة ذلك من غريه لسالمة نظره وبعده عن اخلطإ واإلقرار عليه 

بات احلكم يف الفرع ضرورة فلو مل يقض به لكان تاركا ملا ظنه حكما هللا وإذا عرف ذلك فقد ترجح يف نظره إث
  تعاىل على بصرية منه وهو حرام باإلمجاع 

  فإن قيل ما ذكرمتوه يف بيان اجلواز العقلي فاالعتراض عليه يأيت فيما نذكره من املعقول 
  وأما اآلية األوىل فقد سبق االعتراض عليها فيما تقدم 

  أي مبا أنزل اليك )  ١٠٥النساء ( } إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا {  وأما قوله تعاىل
عفا اهللا عنك مل أذنت { وأما اآلية الثالثة فاملراد منها املشاورة يف أمور احلروب والدنيا وكذلك العتاب يف قوله تعاىل 

  )  ٤٣التوبة ( } هلم 
فلعله كان خمريا بالوحي بني قتل الكل أو إطالق الكل أو فداء الكل فأشار بعض  وأما عتابه يف أسارى بدر

األصحاب بإطالق البعض دون البعض فنزل العتاب للذين عينوا ال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غري أنه ورد 
  بصيغة اجلمع يف قوله تريدون عرض الدنيا واملراد به أولئك خاصة 

  مرسل وال حجة يف املراسيل كما سبق  وأما اخلرب األول فهو
  وإن كان حجة غري أنه حيتمل أنه كان يقضي بالوحي والوحي الثاين يكون ناسخا لألول 

  أما اخلرب الثاين فيحتمل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان مريدا الستثناء اإلذخر فسبقه به العباس 
  بياء فيما كان لألنبياء وأما اخلرب الثالث فيدل على أن العلماء ورثة األن

وال نسلم أن االجتهاد كان لألنبياء حىت يكون موروثا عنهم كيف وحيتمل أنه أراد به اإلرث يف تبليغ أحكام 
الشرع إىل العامة كما كان األنبياء مبلغني للمبعوث إليهم وحيتمل أنه أراد به اإلرث فيما كان لألنبياء يف حفظ 

  قواعد الشريعة 

ول من املعقول فالثواب فيما عظمت مشقته وإن كان أكثر ولكن ال يلزم منه ثبوته للنيب عليه السالم وأما الوجه األ
وإال ملا ساغ له احلكم إال باالجتهاد حتصيال لزيادة الثواب وهو ممتنع واختصاص علماء األمة بذلك دون النيب عليه 

ع اختصاصه مبنصب الرسالة ورتبة النبؤة وتشريفه السالم ال يوجب كوهنم أفضل من النيب صلى اهللا عليه و سلم م
  بالبعثة وهداية اخللق بعد الضاللة على جهة العموم 

وأما الوجه الثاين وإن كان النيب عليه السالم أشد علما من غريه مبعرفة القياس وجهات االستنباط إال أن وجوب 
  العمل به يف حقه مشروط بعدم معرفة احلكم بالوحي 

  ا مل يتبني يف حقه عليه السالم فال مشروط وهذا خبالف علماء أمته فافترقا وهذا الشرط مم
  وإن سلمنا داللة ما ذكرمتوه على تعبده بالقياس واالجتهاد غري أنه معارض مبا يدل على عدمه 



 ٣لنجم ا( } وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى { وبيانه من جهة الكتاب واملعقول أما الكتاب فقوله تعاىل 
وذلك ينفي أن )  ١٥يونس ( } ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إال ما يوحى إيل { وقوله تعاىل )  ٤

  يكون احلكم الصادر عنه باالجتهاد 
وأما املعقول فمن عشرة أوجه األول أن النيب عليه السالم نزل منزال فقيل له إن كان ذلك عن وحي فالسمع 

  ذلك عن رأي فليس ذلك منزل مكيدة والطاعة وإن كان 
فقال بل هو بالرأي فدل على أنه جتوز مراجعته يف الرأي وقد علم أنه ال جتوز مراجعته يف األحكام الشرعية فال 

  تكون عن رأي 
  الثاين أنه لو كان يف األحكام الصادرة عنه ما يكون عن اجتهاد جلاز أن 

  يكفر خمالفه ألن مجيع ذلك من لوازم األحكام الثابتة باالجتهاد ال جيعل أصال لغريه وأن خيالف فيه وأن ال 
الثالث لو كان متعبدا باالجتهاد ألظهره وملا توقف على الوحي فيما كان يتوفق فيه يف بعض الوقائع ملا فيه من ترك 

  ما وجب عليه من االجتهاد والالزم ممتنع 
لسالم كان قادرا على تلقي األحكام من الوحي القاطع والقادر الرابع أن االجتهاد ال يفيد سوى الظن والنيب عليه ا

  على حتصيل اليقني ال جيوز له املصري إىل الظن كاملعاين للقبلة ال جيوز له االجتهاد فيها 
  اخلامس أن األمور الشرعية مبنية على املصاحل اليت ال علم للخلق هبا 

تفويضا إىل من ال علم له باألصلح وذلك مما يوجب اختالل فلو قيل للنيب عليه السالم احكم مبا ترى كان ذلك 
  املصاحل الدينية واألحكام الشرعية 

السادس أن لنا صوابا يف الرأي وصدقا يف اخلرب وقد أمجعنا على أن النيب عليه السالم ليس له أن خيرب مبا ال يعلم 
  كونه صدقا فكذلك ال جيوز له احلكم مبا ال علم له بصوابه 

أنه لو جاز أن يكون متعبدا باالجتهاد جلاز أن يرسل اهللا رسوال وجيعل له أن يشرع شريعة برأيه وأن ينسخ السابع 
  ما تقدمه من الشرائع املنزلة من اهللا تعاىل وأن ينسخ أحكاما أنزهلا اهللا تعاىل عليه برأيه وذلك ممتنع 

ا أورث ذلك هتمة يف حقه وأنه هو الواضع الثامن أنه لو جاز صدور األحكام الشرعية عن رأيه واجتهاده فرمب
  للشريعة من تلقاء نفسه وذلك مما خيل مبقصود البعثة وهو ممتنع 

  التاسع أن االجتهاد عرضة للخطإ فوجب صيانة النيب عليه السالم عنه 
قع يف العاشر أن االجتهاد مشروط بعدم النص وهذا الشرط غري متحقق يف حق النيب عليه السالم ألن الوحي متو

  حقه يف كل حالة 

  واجلواب عما ذكروه على اآلية األوىل قد سبق فيما تقدم أيضا وعما ذكروه على اآلية الثانية من وجهني 
  األول أن احلكم مبا استنبط من املنزل يكون حكما باملنزل ألنه حكم مبعناه 

  )  ٢احلشر ( } فاعتربوا يا أويل األبصار { وهلذا قال يف آخر اآلية 
  ثاين أن حكمه باالجتهاد ال

  حكم مبا أراه اهللا فتقييده باملنزل خالف اإلطالق 
وعما ذكروه على اآلية الثالثة أنه إمنا أمر باملشاورة يف أمر الفداء وهو من أحكام الدين لتعلقه بأعظم مصاحل 

  اآلية الرابعة العبادات وبتقدير أن يكون كما ذكروه فهو حجة على من خالف فيه وبه دفع ما ذكروا على 



وعما ذكروه على العتاب يف أسارى بدر فهو على خالف عموم اخلطاب الوارد يف اآلية وختصيص من غري دليل فال 
  يصح 

  وعما ذكروه على اخلرب األول من السنة مبا بيناه فيما سبق من أن املرسل حجة 
  وقوهلم حيتمل أنه كان حيكم بالوحي والوحي الثاين ناسخ له 

سخ خالف األصل ملا فيه من تعطليل الدليل املنسوخ وذلك وإن كان نسخا ملا حكم به النيب عليه السالم قلنا الن
  غري أن تعطيل دليل االجتهاد بنسخ حكمه أوىل من تعطيل القرآن 

خريا وعما ذكروه على اخلرب الثاين أنه لو كان اإلذخر مستثىن فيما نزل إليه لكان تأخريه إىل ما بعد قول العباس تأ
  لالستثناء عن املستثىن منه مع دعو احلاجة إىل اتصاله به حذرا من التلبيس خالف األصل 

وعما ذكروه على اخلرب الثالث أن الظاهر من قوله العلماء ورثة األنبياء فيما اختصوا به من العلم مطلقا فلو مل تكن 
  علومهم االجتهادية موروثة عن 

  وختصيصا للعام من غري ضرورة وهو ممتنع  األنبياء لكان ذلك تقييدا للمطلق
  وبه يبطل ما ذكروه من التأويالت 

وعما ذكروه على الوجه األول من املعقول إمنا يصح أن لو كان ذلك ممكنا يف مجيع األحكام وليس كذلك فان 
  االجتهاد بالقياس يستدعي أصال ثابتا ال باالجتهاد قطعا للتسلسل 

رسالة فال يكون أحد أفضل منه قلنا وإن كان كذلك غري أن زيادة الثواب بزيادة قوهلم إنه قد اختص مبنصب ال
املشقة نوع فضيلة فيبعد اختصاص أحد من أمته بفضيلة ال تكون موجودة يف حق النيب عليه السالم وإال كان 

  أفضل منه من تلك اجلهة وهو بعيد 
عصره فإنه كان واقعا بدليل تقريره ملعاذ على قوله وعما ذكروه على الثاين من املعقول أنه باطل باجتهاد أهل 

أجتهد رأيي ومل يكن احتمال معرفة احلكم بورود الوحي إىل النيب عليه السالم مانعا من االجتهاد يف حقه وإمنا املانع 
  وجود النص الحتمال وجوده 

 من نطقه واخلالف إمنا هو يف االجتهاد ال وعن املعارضة باآلية األوىل أهنا إمنا تتناول ما ينطق به واجتهاده من فعله ال
  يف النطق 

فإن قيل فإذا اجتهد فال بد وأن ينطق حبكم اجتهاده واإلخبار عما ظنه من احلكم فتكون اآلية متناولة له ومن 
  املعلوم أن ما ينطق به إذا كان مستنده االجتهاد فليس عن وحي وإن مل يكن عن هوى 

اد من قبل الشارع وقيل له مهما ظننت باجتهادك حكما فهو حكم الشرع فنطقه بذلك قلنا إذا كان متعبدا باالجته
  يكون عن وحي ال عن هوى 

وعن اآلية الثانية أهنا إمنا تدل على أن تبديله للقرآن ليس من تلقاء نفسه وإمنا هو بالوحي والنزاع إمنا وقع يف 
  ل ال تبديل االجتهاد واالجتهاد وإن وقع يف داللة القرآن فذلك تأوي

  وعن املعارضة األوىل من جهة املعقول أن املراجعة إمنا كانت يف أمر 

  دنيوي متعلق باحلروب وليس ذلك من املراجعة يف أحكام الشرع يف شيء 
وعن الثانية ال نسلم أن ما ذكروه من لوازم األحكام الثابتة باالجتهاد بدليل إمجاع األمة على االجتهاد واجتهاد 

  ه السالم ال يتقاصر عن اجتهاد األمة الذين ثبتت عصمتهم بقول الرسول إن مل يكن مترجحا عليه النيب علي



  وعن الثالثة أنه ال مانع أن يكون متعبدا باالجتهاد وإن مل يظهره صرحيا ملعرفة ذلك ملا ذكرناه من األدلة 
جيوز معه االجتهاد إىل حني اليأس  وأما تأخره عن جواب بعض ما كان يسأل عنه فالحتمال انتظار النص الذي ال

  منه أو ألنه كان يف مهلة النظر يف االجتهاد فيما سئل عنه فأن زمان االجتهاد يف األحكام الشرعية غري مقدر 
وعن الرابعة النقض مبا وقع اإلمجاع عليه من تعبد النيب عليه السالم باحلكم بقول الشهود حىت قال إنكم 

  أحلن حبجته من بعض مع إمكان انتظاره يف ذلك لنزول الوحي الذي ال ريب فيه لتختصمون إيل ولعل بعضكم 
  وعن اخلامسة أهنا مبنية على وجوب اعتبار املصاحل وهو غري مسلم على ما عرفناه يف علم الكالم 

منتقض  وإن سلمنا ذلك فال مانع من إهلام اهللا تعاىل له بالصواب فيما جيتهد فيه من احلوادث كيف وإن ما ذكروه
  بتعبد غريه باالجتهاد 

  وعن السادسة من ثالثة أوجه 
  األول أهنا متثيل من غري جامع صحيح فال تكون حجة 

الثاين الفرق وهو أن اإلخبار مبا ال يعلم كونه صادقا قد ال نأمن فيه الكذب وهو اإلخبار عن الشيء على خالف ما 
  هو عليه وذلك مما ال جيوز ألحد اإلقدام عليه 

ا االجتهاد فعلى قولنا بأن كل جمتهد مصيب فالنيب أوىل أن يكون مصيبا يف اجتهاده واخلطأ يف االجتهاد مبين وأم
  على أن احلكم عند اهللا تعاىل 

واحدة يف كل واقعة يف نفس األمر وليس كذلك بل احلكم عند اهللا يف كل واقعة ما أدى إليه نظر اجملتهد على ما 
  يأيت تقريره 
  ا ذكروه منتقض بإمجاع األمة إذا كان عن اجتهاد الثالث أن م

وعن السابعة أهنا أيضا متثيل من غري جامع صحيح كيف وإنا ال مننع من إرسال رسول مبا وصفوه ال عقال وال شرعا 
  فإن هللا تعاىل أن يفعل ما يشاء وحيكم مبا يريد وال سيما إذا قلنا بأن املصاحل غري معتربة يف أفعاله تعاىل 

قلنا إهنا معتربة فال يبعد أن يعلم اهللا تعاىل املصلحة للمكلفني يف إرسال رسول هبذه املثابة ويعصمه عن اخلطإ يف وإن 
  اجتهاده كما يف إمجاع األمة 

وعن الثامنة أن التهمة منفية عنه يف وضع الشريعة برأيه مبا دل على صدقه فيما يدعيه من تبليغ األحكام جبهة 
  القاطعة  الرسالة من املعجزة

  وعن التاسعة أنا ال نسلم أن كل اجتهاد يف األحكام الشرعية عرضة للخطإ بدليل إمجاع الصحابة على االجتهاد 
  واجتهاد النيب عليه السالم غري متقاصر عن اجتهاد أهل اإلمجاع فكان معصوما فيه عن اخلطإ 

ن وجود النص مث ما ذكروه منتقض باجتهاد وعن العاشرة أن املانع من االجتهاد دائما هو وجود النص ال إمكا
  الصحابة يف زمن النيب عليه السالم 

  املسألة الثانية اتفقوا على جواز االجتهاد بعد النيب عليه السالم

  واختلفوا يف جواز االجتهاد ملن عاصره 
ر األول منهم من جوز فذهب األكثرون إىل جوازه عقال ومنع منه األقلون مث اختلف القائلون باجلواز يف ثالثة أمو

  ذلك للقضاة والوالة يف غيبته دون حضوره ومنهم من جوزه مطلقا 



الثاين أن منهم من قال جبواز ذلك مطلقا إذا مل يوجد من ذلك منع ومنهم من قال ال يكتفي يف ذلك مبجرد عدم 
  املنع بل ال بد من اإلذن يف ذلك ومنهم من قال السكوت عنه مع العلم بوقوعه كاف 

لثالث اختلفوا يف وقوع التعبد به مسعا فمنهم من قال إنه كان متعبدا به ومنهم من توقف يف ذلك مطلقا كاجلبائي ا
  ومنهم من توقف يف حق من حضر دون من غاب كالقاضي عبد اجلبار 

  واملختار جواز ذلك مطلقا وأن ذلك مما وقع مع حضوره وغيبته ظنا ال قطعا 
  يه ما دللنا به على جواز ذلك يف حق النيب عليه السالم يف املسألة املتقدمة أما اجلواز العقلي فيدل عل

وأما بيان الوقوع أما يف حضرته فيدل عليه قول أيب بكر رضي اهللا عنه يف حق أيب قتادة حيث قتل رجال من 
  املشركني فأخذ سلبه غريه ال نقصد إىل أسد من أسد اهللا يقاتل عن اهللا ورسوله فنعطيك سلبه 

  فقال النيب عليه السالم صدق وصدق يف فتواه ومل يكن قال ذلك بغري الرأي واالجتهاد 
وأيضا ما روي عن النيب عليه السالم أنه حكم سعد بن معاذ يف بين قريظة فحكم بقتلهم وسيب ذراريهم بالرأي 

  فقال عليه السالم لقد حكمت حبكم اهللا من فوق سبعة أرقعة 
لسالم أنه أمر عمرو بن العاص وعقبة بن عامر اجلهين أن حيكما بني خصمني وقال هلما إن وأيضا ما روي عنه عليه ا

  أصبتما فلكما عشر حسنات وإن أخطأمتا فلكما حسنة واحدة 
  وأما يف غيبته فيدل عليه قصة معاذ وعتاب بن أسيد حني بعثهما قاضيني إىل اليمن 

  على معرفة احلكم فإن قيل املوجود يف عصر النيب عليه السالم قادر 

  بالنص وبالرسول عليه السالم 
والقادر على التوصل إىل احلكم على وجه يؤمن فيه اخلطأ إذا عدل إىل االجتهاد الذي ال يؤمن فيه اخلطأ كان قبيحا 

  والقبيح ال يكون جائزا 
 عليه السالم وهو قبيح وأيضا فإن احلكم بالرأي يف حضرة النيب عليه السالم من باب التعاطي واالفتيات على النيب

  فال يكون جائزا 
  وهذا خبالف ما بعد النيب عليه السالم 

وأيضا فإن الصحابة كانوا يرجعون عند وقوع احلوادث إىل النيب عليه السالم ولو كان االجتهاد جائزا هلم مل 
  يرجعوا إليه 

املسائل القطعية وبتقدير أن تكون حجة وأما ما ذكرمتوه من أدلة الوقوع فهي أخبار آحاد ال تقوم احلجة هبا يف 
  فلعلها خاصة مبن وردت يف حقه غري عامة 

  واجلواب عن السؤال األول ما مر يف جواز اجتهاد النيب عليه السالم 
وعن الثاين أن ذلك إذا كان بأمر رسول اهللا وإذنه فيكون ذلك من باب امتثال أمره ال من باب التعاطي واالفتيات 

  عليه 
ميكن أن يكون ذلك فيما مل يظهر ) إن الصحابة كانوا يرجعون يف أحكام الوقائع إىل النيب عليه السالم ( م وعن قوهل

هلم فيه وجه االجتهاد وإن ظهر غري أن القادر على التوصل إىل مقصوده بأحد طريقني ال ميتنع عليه العدول عن 
صل به إىل احلكم فالرجوع إىل النيب عليه السالم أيضا أحدمها إىل اآلخر وال خيفى أنه إذا كان االجتهاد طريقا يتو

  طريق آخر 
وما ذكروه من أن األخبار املذكورة يف ذلك أخبار آحاد فهو كذلك غري أن املدعي إمنا هو حصول الظن بذلك 



  دون القطع 
  قوهلم حيتمل أن يكون ذلك خاصا مبن وردت تلك األخبار يف حقه 

ورة إمنا هو الداللة على وقوع االجتهاد يف زمن النيب عليه السالم ممن عاصره ال بيان قلنا املقصود من األخبار املذك
  وقوع االجتهاد من كل من عاصره 

  املسألة الثالثة مذهب اجلمهور من املسلمني أنه ليس كل جمتهد يف العقليات

  مصيبا 
  أم مل ينظر  وأن اإلمث غري حمطوط عن خمالف ملة اإلسالم سواء نظر وعجز عن معرفة احلق

وقال اجلاحظ وعبيد اهللا بن احلسن العنربي من املعتزلة حبط اإلمث عن خمالف ملة اإلسالم إذا نظر واجتهد فأداه 
  اجتهاده إىل معتقده وأنه معذور خبالف املعاند 

االعتقاد وزاد عبيد اهللا بن احلسن العنربي بأن قال كل جمتهد يف العقليات مصيب وهو إن أراد باإلصابة موافقة 
للمعتقد فقد أحال وخرج عن املعقول وإال كان يلزم من ذلك أن يكون حدوث العامل وقدمه يف نفس األمر حقا 

  عند اختالف االجتهاد وكذلك يف كل قضية عقلية اعتقد فيها النفي 

   واإلثبات بناء على ما أدى إليه من االجتهاد وهو من أحمل احملاالت وما أظن عاقال يذهب إىل ذلك
وإن أراد باإلصابة أنه أتى مبا كلف به مما هو داخل حتت وسعه وقدرته من االجتهاد وأنه معذور يف املخالفة غري آمث 

  فهو ما ذهب إليه اجلاحظ وهو أبعد عن األول يف القبح 
  وال شك أنه غري حمال عقال وإمنا النزاع يف إحالة ذلك وجوازه شرعا 

  كتاب والسنة وإمجاع األمة وقد احتج اجلمهور على مذهبهم بال
وذلكم ظنكم { وقوله )  ٢٧ص ( } ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار { أما الكتاب فقوله تعاىل 

( } وحيسبون أهنم على شيء أال إهنم هم الكاذبون { وقوله تعاىل )  ٢٣فصلت ( } الذي ظننتم بربكم أرداكم 
  )  ١٨اجملادلة 

ه اآليات أنه ذمهم على معتقدهم وتوعدهم بالعقاب عليه ولو كانوا معذورين فيه ملا كان ووجه االحتجاج هبذ
  كذلك 

وأما السنة فما علم منه عليه السالم علما ال مراء فيه تكليفه للكفار من اليهود والنصاري بتصديقه واعتقاد رسالته 
العلم الضروري بأن كل من قاتله وقتله مل  وذمهم على معتقداهتم وقتله ملن ظفر هبم وتعذيبه على ذلك منهم مع

  يكن معاندا بعد ظهور احلق له بدليله فان ذلك مما حتيله العادة 
  ولو كانوا معذورين يف اعتقاداهتم وقد أتوا مبا كلفوا به ملا ساغ ذلك منه 

مهم ومهاجرهتم على وأما اإلمجاع فهو أن األمة من السلف قبل ظهور املخالفني اتفقوا أيضا على قتال الكفار وذ
  اعتقاداهتم ولو كانوا معذورين يف ذلك ملا ساغ ذلك من األمة املعصومة عن اخلطإ 

  فإن قيل أما اآلية األوىل فغاية ما فيها ذم الكفار وذلك غري متحقق يف 



لحارث كافر حمل النزاع ألن الكفر يف اللغة مأخوذ من الستر والتغطية ومنه يقال لليل كافر ألنه ساتر للحوادث ول
لسترة احلب وذلك غري متصور إال يف حق املعاند العارف بالدليل مع إنكاره ملقتضاه كيف وإنه جيب محل هذه اآلية 

  واآليتني بعدها على املعاند دون غريه مجعا بينه وبني ما سنذكره من الدليل 
ما اعتقدوه عن اجتهادهم بل على وأما ما ذكرمتوه من قتل النيب عليه السالم الكفار فال نسلم أنه كان على 

  إصرارهم على ذلك وإمهاهلم لترك البحث عما دعوا إليه والكشف عنه مع إمكانه 
وأما اإلمجاع فال ميكن االستدالل به يف حمل اخلالف كيف وإنه ميكن محل فعل أهل اإلمجاع على ما محل عليه فعل 

  النيب عليه السالم 
اعتقاد نقيض معتقدهم الذي أدى إليه اجتهادهم واستفرغوا الوسع فيه تكليف ودليل هذه التأويالت أن تكليفهم ب

  مبا ال يطاق وهو ممتنع للنص واملعقول 
  )  ٢٨٦البقرة ( } ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها { أما النص فقوله تعاىل 

  قدرة هلم عليه  وأما املعقول فهو أن اهللا تعاىل رؤوف بعباده رحيم هلم فال يليق به تعذيبهم على ما ال
وهلذا كان اإلمث مرتفعا عن اجملتهدين يف األحكام الشرعية مع اختالف اعتقاداهتم فيها بناء على اجتهاداهتم املؤدية 
إليها كيف وقد نقل عن بعض املعتزلة أهنم أولوا قول اجلاحظ وابن العنربي باحلمل على املسائل الكالمية املختلف 

   فيها كمسألة الرؤية وخلق األعمال فيها بني املسلمني وال تكفري

  وخلق القرآن وحنو ذلك ألن األدلة فيها ظنية متعارضة 
اجلواب عما ذكروه على اآلية أنه خالف اإلمجاع يف صحة إطالق اسم الكافر على من اعتقد نقيض احلق وإن كان 

  عن اجتهاد 
انتفاء التغطية فيما حنن فيه وذلك ألنه باعتقاده وقوهلم إن الكفر يف اللغة مأخوذ من التغطية مسلم ولكن ال نسلم 

  لنقيض احلق بناء على اجتهاده مغط للحق وهو غري متوقف على علمه بذلك 
  وما ذكروه من التأويل ففيه ترك الظاهر من غري دليل وما يذكرونه من الدليل فسيأيت الكالم عليه 

هم وذمهم على ما كانوا قد اعتقدوه عن اجتهادهم وما ذكروه على السنة فبعيد أيضا وذلك ألنه إن تعذر قتل
واستفراغ وسعهم فهو الزم أيضا على تعذر قتلهم وذمهم على عدم تصديقه فيما دعاهم إليه ألن الكالم إمنا هو 

مفروض فيمن أفرغ وسعه وبذل جهده يف التوصل إىل معرفة ما دعاه النيب صلى اهللا عليه و سلم إليه وتعذر عليه 
  ه الوصول إلي

  وما ذكروه يف امتناع التمسك باإلمجاع يف حمل اخلالف إمنا يصح فيما كان من اإلمجاع بعد اخلالف أو حالة اخلالف 
  وأما اإلمجاع السابق على اخلالف فهو حجة على املخالف وقد بينا سبقه 

  وما ذكروه من التأويل فجوابه كما تقدم 
 نسلم ذلك فإن الوصول إىل معرفة احلق ممكن باألدلة املنصوبة قوهلم إن ذلك يفضي إىل التكليف مبا ال يطاق ال

  عليه ووجود العقل اهلادي وغايته امتناع الوقوع باعتبار أمر خارج وذلك ال مينع من التكليف به وإمنا ميتنع 

  من التكليف مبا ال يكون ممكنا يف نفسه كما سبق تقريره يف موضعه 
  مسألة تكليف ما ال يطاق وما ذكروه فقد سبق خترجيه أيضا يف 

وأما رفع اإلمث يف اجملتهدات الفقهية فإمنا كان ألن املقصود منها إمنا هو الظن هبا وقد حصل خبالف ما حنن فيه فإن 



  املطلوب فيها ليس هو الظن بل العلم ومل حيصل 
ف والعود إىل احلق وال وما ذكروه من التأويل إن صح أنه املراد من كالم اجلاحظ وابن العنربي ففيه رفع اخلال

  نزاع فيه 

  املسألة الرابعة اتفق أهل احلق من املسلمني على أن اإلمث حمطوط عن

  اجملتهدين يف األحكام الشرعية 
  وذهب بشر املريسي وابن علية وأبو بكر األصم ونفاة القياس كالظاهرية 

  اطع فمن أخطأه فهو آمث غري كافر وال فاسق واإلمامية إىل أنه ما من مسألة إال واحلق فيها متعني وعليه دليل ق
وحجة أهل احلق يف ذلك ما نقل نقال متواترا ال يدخله ريبة وال شك وعلم علما ضروريا من اختالف الصحابة 

فيما بينهم يف املسائل الفقهية كما بيناه فيما تقدم مع استمرارهم على االختالف إىل انقراض عصرهم ومل يصدر من 
وال تأثيم ألحد ال على سبيل اإلهبام وال التعيني مع علمنا بأنه لو خالف أحد يف وجوب العبادات  أحد منهم نكري

  اخلمس وحترمي الزىن والقتل لبادروا إىل ختطئته وتأثيمه 
 فلو كانت املسائل االجتهادية نازلة منزلة هذه املسائل يف كوهنا قطعية ومأثوما على املخالفة فيها لبالغوا يف اإلنكار

والتأثيم حسب مبالغتهم يف اإلنكار على من خالف يف وجوب العبادات اخلمس ويف تأثيمه الستحالة تواطئهم على 
  اخلطإ وداللة النصوص النازلة منزلة التواتر على عصمتهم عنه كما سبق تقريره يف مسائل اإلمجاع 

د يف املسائل الفقهية كما ذكرناه يف فإن قيل فقد وقع اإلنكار من بعضهم على بعض يف العمل بالرأي واالجتها
  إثبات القياس على منكريه ومع اإلنكار فال إمجاع 

  وإن سلمنا عدم نقل إنكارهم لذلك فيحتمل أهنم أنكروا ومل ينقل إلينا 
وبتقدير عدم صدور اإلنكار منهم ظاهرا فيحتمل أهنم أضمروا اإلنكار والتأثيم تقية وخوفا من ثوران فتنة وهجوم 

  آفة 
  قلنا أما السؤال األول فقد أجبنا عنه فيما تقدم 

وأما الثاين فهو خالف مقتضى العادة فإنه لو وجد اإلنكار لتوفرت الدواعي على نقله واستحال يف العادة كتمانه 
  كما نقل عنهم اإلنكار على اخلوارج ومانعي الزكاة وغري ذلك 

  ومبثل هذا يندفع أيضا ما ذكروه من السؤال الثالث 

  ملسألة اخلامسة املسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أو الا

  يكون 
  فإن مل يكن فيها نص فقد اختلفوا فيها 

فقال قوم كل جمتهد فيها مصيب وإن حكم اهللا فيها ال يكون واحدا بل هو تابع لظن اجملتهد فحكم اهللا يف حق كل 
  قول القاضي أيب بكر وأيب اهلذيل واجلبائي وابنه جمتهد ما أدى إليه اجتهاده وغلب على ظنه وهو 

وقال آخرون املصيب فيها واحد ومن عداه خمطىء ألن احلكم يف كل واقعة ال يكون إال معينا ألن الطالب يستدعي 



  مطلوبا وذلك املطلوب هو األشبه عند اهللا يف نفس األمر حبيث لو نزل نص لكان نصا عليه 
يل عليه وإمنا هو مثل دفني يظفر به حالة االجتهاد حبكم االتفاق فمن ظفر به فهو لكن منهم من قال بأنه ال دل

  مصيب ومن مل يصبه فهو خمطىء 
ومنهم من قال عليه دليل لكن اختلف هؤالء فمنهم من قال إنه قطعي مث اختلف هؤالء فمنهم من قال بتأثيم اجملتهد 

ن علية وبشر املريسي ومنهم من قال بعدم التأثيم خلفاء بتقدير عدم الظفر به ونقض حكمه كأيب بكر األصم واب
الدليل وغموضه فكان معذورا ومنهم من قال إنه ظين فمن ظفر به فهو مصيب وله أجران ومن مل يصبه فهو خمطىء 

  وله أجر واحد 
  وهذا هو مذهب ابن فورك واألستاذ أيب إسحاق االسفرائيين 

  صويب كالشافعي وأيب حنيفة وأمحد بن حنبل واألشعري ومنهم من نقل عنه القوالن التخطئة والت
  وأما إن كان يف املسألة نص فإن قصر يف طلبه فهو خمطىء آمث لتقصريه فيما كلف به من الطلب 

وإن مل يقصر فيه وأفرغ الوسع يف طلبه لكن تعذر عليه الوصول إليه إما لبعد املسافة أو إلخفاء الراوي له وعدم 
  دم تقصريه وهل هو خمطىء أو مصيب ففيه من اخلالف ما سبق تبليغه فال إمث لع

  واملختار إمنا هو امتناع التصويب لكل جمتهد غري أن القائلني بذلك قد 

  احتجوا حبجج ضعيفة ال بد من اإلشارة إليها والتنبيه على ما فيها مث نذكر بعد ذلك ما هو املختار 
اود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا ود{ احلجة األوىل من جهة الكتاب قوله تعاىل 

ووجه االحتجاج به أنه خصص سليمان بفهم احلق يف الواقعة )  ٧٨األنبياء ( } حلكمهم شاهدين ففهمناها سليمان 
ن له وإال ملا كان التخصيص مفيدا وهو دليل احتاد حكم اهللا يف الواقعة وأ) داود ( وذلك يدل على عدم فهم 

  املصيب واحد 
وما يعلم تأويله إال اهللا { وقوله تعاىل )  ٨٣النساء ( } لعلمه الذين يستنبطونه منهم { وأيضا قوله تعاىل 

{ ولوال أن يف حمل االستنباط حكما معينا ملا كان كذلك وأيضا قوله تعاىل )  ٧آل عمران ( } والراسخون يف العلم 
وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا { )  ٤٦األنفال ( }  تنازعوا فتفشلوا وال{ )  ١٣الشورى ( } وال تفرقوا فيه 

  وذلك أيضا يدل على احتاد احلق يف كل واقعة )  ١٠٥آل عمران ( } 
) داود ( ولقائل أن يقول على اآلية األوىل غاية ما فيها ختصيص سليمان بالفهم وال داللة له على عدم ذلك يف حق 

  ليس حبجة على ما تقرر يف مسائل املفهوم إال بطريق املفهوم و
وان سلمنا أنه حجة غري أنه قد روي أهنما حكما يف تلك القضية بالنص حكما واحدا مث نسخ اهللا احلكم يف مثل 

  فكان هذا هو الفهم الذي أضيف إليه ) داود ( بالنص الناسخ دون ) سليمان ( تلك القضية يف املستقبل وعلم 
  ولو كان ( ) } وكال آتينا حكما وعلما { وله تعاىل والذي يدل عى هذا ق

  أحدمها خمطئا ملا كان قد أيت يف تلك الواقعة حكما وعلما 
وإن سلمنا أن حكمهما كان خمتلفا لكن حيتمل أهنما حكما باالجتهاد مع األذن فيه وكانا حمقني يف احلكم إال أنه 

ه حقا متعينا بنزول الوحي به ونسب التفهيم إىل سليمان نزل الوحي على وفق ما حكم به سليمان فصار ما حكم ب
  بسبب ذلك 

وإن سلمنا أن داود كان خمطئا يف تلك الواقعة غري أنه حيتمل أنه كان فيها نص اطلع عليه سليمان دون داود وحنن 



  نسلم اخلطأ يف مثل هذه الصورة وإمنا النزاع فيما إذا حكما باالجتهاد وليس يف الواقعة نص 
  اآلية الثانية والثالثة أنه جيب محلهما على األمور القطعية دون االجتهادية  وعلى

وما يعلم تأويله إال اهللا { وقوله تعاىل )  ٨٣النساء ( } لعلمه الذين يستنبطونه منهم { ودليله قوله تعاىل 
املراد هبما القضايا  والقضايا االجتهادية ال علم فيها وإن سلمنا أن)  ٧آل عمران ( } والراسخون يف العلم 

وما يعلم تأويله إال اهللا { وقوله تعاىل )  ٨٣النساء ( } لعلمه الذين يستنبطونه منهم { االجتهادية فقوله تعاىل 
يدل على تصويب املستنبطني والراسخني يف العلم وليس فيه ما يدل على )  ٧آل عمران ( } والراسخون يف العلم 

ل غايته الداللة مبفهومه على عدم ذلك يف حق العوام ومن ليس من أهل تصويب البعض منهم دون البعض ب
  االستنباط والرسوخ يف العلم 

وعلى اآليات الدالة على النهي عن التفرق أن املراد منها إمنا هو التفرق يف أصل الدين والتوحيد وما يطلب فيه 
  القطع دون الظن 

ون على أن كل واحد من اجملتهدين مأمور باتباع ما أوجبه ظنه ويدل على ذلك أن القائلني جبواز االجتهاد جممع
  ومنهي عن خمالفته وهو أمر باالختالف وهني عن االتفاق يف اجملتهدات 

احلجة الثانية من جهة السنة قوله عليه السالم إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وذلك 
  إ وصواب صريح يف انقسام االجتهاد إىل خط

  ولقائل أن يقول حنن نقول مبوجب اخلرب وأن احلاكم إذا أخطأ يف 

اجتهاده فله أجر واحد غري أن اخلطأ عندنا يف ذلك إمنا يتصور فيما إذا كان يف املسألة نص أو إمجاع أو قياس جلى 
لوبه من رد املال إىل وخفي عليه بعد البحث التام عنه وذلك غري متحقق يف حمل النزاع أو فيما إذا أخطأ يف مط

مستحقه بسبب ظنه صدق الشهود وهم كاذبون أو مغالطة اخلصم لكونه أخصم من خصمه وأحلن حبجته ال فيما 
  وجب عليه من حكم اهللا تعاىل 

وهلذا قال عليه السالم إمنا أحكم بالظاهر وإنكم لتختصمون إيل ولعل أحدكم أحلن مبجته من صاحبه فمن حكمت 
  أخيه فال يأخذه فإمنا أقطع له قطعة من النار له بشيء من مال 

احلجة الثالثة من جهة اإلمجاع أن الصحابة أمجعوا على إطالق لفظ اخلطإ يف االجتهاد فمن ذلك ما روى عن أيب 
بكر أنه قال أقول يف الكاللة برأيي فإن يكن صوابا فمن اهللا وإن يكن خطأ فمين ومن الشيطان واهللا ورسوله منه 

  من ذلك ما روي عن عمر أنه حكم حبكم فقال رجل حضره هذا واهللا احلق بريئان و
فقال عمر أن عمر ال يدري أنه أصاب احلق لكنه مل يأل جهدا وروي عنه أنه قال لكاتبه اكتب هذا ما رأى عمر 

الغة يف املهر فإن يكن خطأ فمنه وإن يكن صوابا فمن اهللا وأيضا قوله يف جواب املرأة اليت ردت عليه النهي عن املب
أصابت امرأة وأخطأ عمر ومن ذلك ما روي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال يف املرأة اليت استحضرها عمر 

فأجهضت ما يف بطنها وقد قال له عثمان وعبد الرمحن بن عوف إمنا أنت مؤدب ال نرى عليك شيئا إن كانا قد 
ة ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود أنه قال يف املفوضة اجتهدا فقد أخطأ وإن مل جيتهدا فقد غشاك أرى عليك الدي

  أقول فيها 

برأيي فإن كان صوابا فمن اهللا ورسوله وإن كان خطأ فمين ومن الشيطان ومن ذلك ما روي أن عليا وابن مسعود 
شاء  وزيدا رضي اهللا عنهم خطؤوا ابن عباس يف ترك القول بالعول وأنكر عليهم ابن عباس قوهلم بالعول بقوله من



أن يباهلين باهلته إن الذي أحصى رمل عاجل عددا مل جيعل يف مال واحد نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا باملال 
فأين موضع الثلث ومن ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال أال يتقي اهللا زيد بن ثابت جيعل ابن االبن ابنا وال جيعل 

ينكر بعضهم على بعض يف التخطئة فكان ذلك إمجاعا على أن احلق من أبا األب أبا إىل غري ذلك من الوقائع ومل 
  أقاويلهم ليس إال واحدا 

ولقائل أن يقول حنن ال ننكر وقوع اخلطإ يف االجتهاد لكن فيما إذا مل يكن اجملتهد أهال لالجتهاد أو كان أهال لكنه 
اس اجللي أو يف مطلوبه دون ما وجب عليه من قصر يف اجتهاده أو إن مل يقصر لكنه خالف النص أو اإلمجاع أو القي

  حكم اهللا كما سبق تقريره يف جواب السنة 
وأما ما مت فيه االجتهاد من أهله ومل يوجد له معارض مبطل فليس فيما ذكروه من قضايا الصحابة ما يدل على 

  وقوع اخلطإ فيه 
  احلجة الرابعة من جهة املعقول من ستة أوجه 

كلف به باإلمجاع فعند اختالف اجملتهدين يف حكم احلادثة ومصري كل واحد إىل مناقضة اآلخر األول أن االجتهاد م
إما أن يكون اجتهاد كل واحد منهما مستندا إىل دليل أو ال دليل لواحد منهما أو أن الدليل مستند أحدمها دون 

اآلخر أو مها متساويان فإن كان أحدمها اآلخر فإن كان األول فالدليالن املتقابالن إما أن يكون أحدمها راجحا على 
  راجحا فالذاهب إليه مصيب وخمالفه خمطىء 

  وإن كان الثاين فمقتضامها التخيري أو الوقف فاجلازم بالنفي أو اإلثبات يكون خمطئا 
  وإن كان ال دليل لواحد منهما فهما 

  خمطئان 
  ال حمالة  وإن كان الدليل ألحدمها دون اآلخر فأحدمها مصيب واآلخر خمطىء

الثاين أن القول بتصويب اجملتهدين يفضي عند اختالف اجملتهدين بالنفي واإلثبات أو احلل واحلرمة يف مسألة واحدة 
  إىل اجلمع بني النقيضني وهو حمال وما أفضى إىل احملال يكون حماال 

ا فيما ذهب إليه مل يكن للمناظرة الثالث أن األمة جممعة على جتويز املناظرة بني اجملتهدين ولو كان كل واحد مصيب
  معىن وال فائدة وذلك ألن كل واحد يعتقد أن ما صار اليه خمالفه حق وأنه مصيب فيه 

  واملناظرة إما ملعرفة أن ما صار إليه خصمه صواب أو لرده عنه فإن كان األول ففيه حتصيل احلاصل 
  تقاده أنه صواب يكون حراما وإن كان الثاين فقصد كل واحد لرد صاحبه عما هو عليه مع اع

الرابع أن اجملتهد يف حال اجتهاده إما أن يكون له مطلوب أو يكون فإن كان األول فهو حمال إذ اجملتهد طالب 
  وطالب ال مطلوب له حمال 

  وإن كان الثاين فمطلوبه متقدم على اجتهاده ونظره وذلك مع عدم تعني املطلوب يف نفسه حمال 
صويب كل واحد من اجملتهدين لوجب عند االختالف يف اآلنية بالطهارة والنجاسة أن يقضى اخلامس أنه لو صح ت

  بصحة اقتداء كل واحد من اجملتهدين باآلخر العتقاد املأموم صحة صالة إمامه 
  السادس أن القول بتصويب اجملتهدين يلزم منه أمور ممتنعة فيمتنع 

دين وقال هلا أنت بائن فإنه بالنظر إىل ما يعتقده الزوج من جواز األول أنه إذا تزوج شافعي حبنفية وكانا جمته
  الرجعة جتوز له املراجعة 



واملرأة بالنظر إىل ما تعتقده من امتناع الرجعة حيرم عليها تسليم نفسها إليه وذلك مما يفضي إىل منازعة بينهما ال 
  سبيل إىل رفعها شرعا وهو حمال 

بغري ويل ونكحها آخر بعده بويل فيلزم من صحة املذهبني حل الزوجة للزوجني وهو الثاين أنه إذا نكح واحد امرأة 
  حمال 

الثالث أن العامي إذا استفىت جمتهدين واختلفا يف احلكم فإما أن يعمل بقوليهما وهو حمال أو بقول أحدمها وال 
الوجه األول إن املختار إمنا هو أولوية وإما ال بقول واحد منهما فيكون متحريا وهو ممتنع ولقائل أن يقول على 

  القسم األول من أقسامه 
قوهلم الدليالن إما أن يتساويا أو يترجح أحدمها على اآلخر قلنا يف نفس األمر أو يف نظر الناظر األول ممنوع وذلك 

داللتها  ألن األدلة يف مسائل الظنون ليست أدلة لذواهتا وصفات أنفسها حىت تكون يف نفس األمر متساوية يف جهة
أو متفاوتة وإن كان يف نظر الناظر فال نسلم صحة هذه القسمة بل كل واحد منهما راجح يف نظر الناظر الذي 

صار إليه وذلك ألن األدلة الظنية مما ختتلف باختالف الظنون فهي أمور إضافية غري حقيقية كما أن ما وافق غرض 
  إىل من خالف غرضه  زيد فهو حسن بالنسبة إليه وإن كان قبيحا بالنسبة

  وعلى هذا فال ختطئة على ما ذكروه 
وإن سلمنا أن الدليلني يف نفسيهما ال خيرجان عن املساواة أو الترجيح ألحدمها على اآلخر غري أن النزاع إمنا هو يف 

الظفر بالدليل اخلطإ مبعىن عدم اإلصابة حلكم اهللا يف الواقعة ال مبعىن عدم الظفر بالدليل الراجح وال يلزم من عدم 
الراجح عدم الظفر حبكم اهللا يف الواقعة ألن حكم اهللا تعاىل عندنا عبارة عما أدى إليه نظر اجملتهد وظنه ال ما أدى 

  إليه الدليل الراجح يف نفس األمر 

ة وعلى الوجه الثاين أن التناقض إمنا يلزم أن لو اجتمع النفي واإلثبات واحلل واحلرمة يف حق شخص واحد من جه
  واحدة أما بالنظر إىل شخصني فال 

  وهلذا فإن امليتة حتل للمضطر وحترم على غريه وإفطار رمضان مباح للمريض واملسافر ومن له عذر دون غريه 
وفيما حنن فيه كذلك فأن من وجب عليه احلكم باحلل الذي أداه نظره إليه غري من وجب عليه احلكم بالتحرمي 

  الذي أداه نظره إليه 
كان ذلك ممتنعا ملا وجب على كل واحد من اجملتهدين يف القبلة إذا أدى اجتهاده إىل خالف ما أدى إليه  مث لو

اجتهاد اآلخر التوجه إىل اجلهة اليت غلب على ظنه أهنا جهة القبلة كتحرمي التوجه إليها بالنسبة إىل اآلخر وملا حرم 
  على كل واحد ما وجب على اآلخر وهو ممتنع 

  ث أن فائدة املناظرة غري منحصرة فيما ذكروه بل هلا فوائد أخر جتب املناظرة هلا أو تستحب وعلى الثال
فاألوىل كاملناظرة لتعرف انتفاء الدليل القاطع الذي ال جيوز معه االجتهاد أو لطلب تعرف الترجيح عند تساوي 

  و التخيري لكونه مشروطا بعدم الترجيح الدليلني يف نظر اجملتهد حىت جيزم بالنفي أو اإلثبات أو حيل له الوقف أ
والثانية كاملناظرة اليت يطلب هبا تذليل طرق االجتهاد والقوة على استثمار األحكام من األدلة واستنباطها منها 
وشحذ اخلاطر وتنبيه املستمعني على مدارك األحكام ومآخذها لتحريك دواعيهم إىل طلب رتبة االجتهاد لنيل 

  ظ قواعد الشريعة الثواب اجلزيل وحف
  وعلى الرابع أن مطلوب اجملتهد ما يؤدي إليه نظره واجتهاده ال غري 

  وذلك غري معني ال عنده وال عند اهللا تعاىل 



  وعلى اخلامس أن ما ذكروه إمنا يلزم أن لو كان القضاء بصحة صالة املأموم مطلقا وليس كذلك 
  وإمنا هي صحيحة بالنسبة إليه غري صحيحة 

  إىل خمالفه بالنسبة 
  وشرط صحة اقتداء املأموم باإلمام اعتقاد صحة صالة إمامه بالنسبة إليه 

وعلى السادس أما اإللزام األول فال نسلم إفضاء ذلك إىل منازعة ال ترتفع ألنه ميكن رفعها فيما فرضوه من 
ه كيف وإن ما ذكروه مل الصورة برفع األمر إىل حاكم من حكام املسلمني أو حمكم منهم فما حكم به وجب اتباع

يكن الزما من القول بتصويب اجملتهدين بل إمنا كان الزما من القول بأنه جيب على كل جمتهد اتباع ما أوجبه ظنه 
وسواء كان خمطئا أو مصيبا ألن املصيب غري معني وذلك متفق عليه فما هو جواب هلم ها هنا فهو جواب اخلصم 

  يف قوله بالتصويب 
لثاين فنقول أي النكاحني وجد من معتقد صحته أوال فهو صحيح والنكاح الثاين باطل لكونه نكاحا وإما اإللزام ا

  لزوجة الغري وإن صدر األول ممن ال يعتقد صحته كالنكاح بال ويل من الشافعي فهو باطل والثاين صحيح 
دليلني يف حق اجملتهد من غري وأما اإللزام الثالث فنقول حكم العامي عند تعارض الفتاوى يف حقه حكم تعارض ال

  ترجيح 
وحكم اجملتهد يف ذلك إما التوقف أو التخيري على ما يأيت واألقرب يف ذلك أن يقال األصل عدم التصويب واألصل 

  يف كل متحقق دوامه إال ما دل الدليل على خمالفته 
  واألصل عدم الدليل املخالف فيما حنن فيه فيبقى فيه على حكم األصل 

  خالفناه يف تصويب واحد غري معني لإلمجاع وال إمجاع فيما حنن فيه فوجب القضاء بنفيه  غري أنا
فإن قيل وإن كان األصل عدم الدليل املخالف للنفي األصلي إال أنه قد وجد ودليله من جهة الكتاب والسنة 

  واإلمجاع واملعقول 
ولو كان أحدمها خمطئا )  ٧٩األنبياء ( } ا وعلما وكال آتينا حكم{ أما الكتاب فقوله تعاىل يف حق داود وسليمان 

  ملا كان ما صار إليه حكما هللا وال علما 
  وأما السنة فقوله عليه السالم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم 

اهتديتم ووجه االحتجاج به أنه عليه السالم جعل االقتداء بكل واحد من الصحابة هدى مع اختالفهم يف األحكام 
  تا كما بيناه قبل نفيا وإثبا

  فلو كان فيهم خمطىء ملا كان االقتداء به هدى بل ضاللة 
وأما اإلمجاع فهو أن الصحابة اتفقوا على تسويغ خالف بعضهم لبعض من غري نكري منهم على ذلك بل ونعلم أن 

  م منكر اخللفاء منهم كانوا يولون القضاة واحلكام مع علمهم مبخالفتهم هلم يف األحكام ومل ينكر عليه
ولو تصور اخلطأ يف االجتهاد ملا ساغ ذلك من الصحابة كما مل يسوغوا ترك اإلنكار على مانعي الزكاة وكل منكر 

  أنكروه 
  وأما من جهة املعقول فمن سبعة أوجه 

وقطعا األول أنه لو كان احلق متعينا يف باب االجتهاد يف كل مسألة لنصب اهللا تعاىل عليه دليال قاطعا دفعا لإلشكال 
رسال مبشرين ومنذرين لئال { حلجة احملتج كما هو املألوف من عادة الشارع يف كل ما دعا إليه ومنه قوله تعاىل 



وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه { وقوله تعاىل )  ١٦٥النساء ( } يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل 
( } أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال ولو أنا { وقوله تعاىل )  ٤إبراهيم ( } ليبني هلم 

  ولو كان عليه دليل قاطع لوجب احلكم على خمالفه بالفسق والتأثيم كاملخالف يف العقليات )  ١٣٤طه 
ري الثاين أنه لو كان احلق يف جهة واحدة ملا ساغ ألحد من العامة تقليد أحد من العلماء إال بعد االجتهاد والتح

  فيمن يقلده وليس كذلك 
  وحيث 

  خري يف التقليد دل على التساوي بني اجملتهدين فإن الشرع ال خيري إال يف حالة التساوي 
  الثالث أنه لو كان احلق يف جهة واحدة لوجب نقض كل حكم خالفه كما قاله بشر املريسي واألصم 

  وحيث مل ينقض دل على التساوي 
جهة واحدة ملا وجب على كل واحد من اجملتهدين اتباع ما أوجبه ظنه وال كان مأمورا الرابع أنه لو كان احلق يف 

  به ألن الشارع ال يأمر باخلطإ وحيث كان مأمورا باتباعه دل 
  على كونه صوابا 

ن اخلامس أنه ال خالف يف ترجيح األدلة املتقابلة يف اجملتهدات مبا ال يستقل بإثبات أصل احلكم وال نفيه فدل على أ
  الدليل من اجلانبني ما هو خارج عن الترجيح فالدليل على كل واحد من احلكمني قائم فكان حقا 

وما جعل عليكم يف { السادس أن حصر احلق يف جهة واحدة مما يفضي إىل الضيق واحلرج وهو منفي بقوله تعاىل 
  )  ١٨٥البقرة ( } بكم العسر  يريد اهللا بكم اليسر وال يريد{ وقوله تعاىل )  ٧٨احلج ( } الدين من حرج 

  السابع أنه لو كان اجملتهد خمطئا ملا علم كونه مغفورا له والالزم ممتنع 
وبيان املالزمة أنه لو كان خمطئا فال خيلو إما أن ال جيوز كونه خمطئا أو جيوز كونه خمطئا األول حمال فإن من قال 

  ئال بالنفي أو اإلثبات بالتخطئة مل يعني اخلطأ يف واحد بل أمكن أن يكون قا
والثاين فال خيلو إما أن يعلم مع جتويز كونه خمطئا أنه قد انتهى يف النظر إىل الرتبة اليت يغفر له بترك ما بعدها أو ال 

  يعلم ذلك األول حمال فإن اجملتهد ال مييز ما بني الرتبتني 

الذي انتهى إليه ال يكون مغفورا له وذلك ممتنع وإن كان الثاين فهو جموز لترك النظر الذي إذا أخل به بعد النظر 
  خمالف إلمجاع األمة على ثواب كل جمتهد وغفران ما أخل به من النظر 

واجلواب عن اآلية أن غايتها الداللة على أن كل واحد منهما أويت حكما وعلما وهو نكرة يف سياق اإلثبات 
  حكم به فيخص وليس فيه ما يدل على أنه أويت حكما وعلما فيما 

وقد أمكن محل ذلك على أنه أويت حكما وعلما مبعرفة دالالت األدلة على مدلوالهتا وطرق االستنباط فال يبقى 
  حجة يف غريه 

وعن السنة أن اخلرب وإن كان عاما يف األصحاب واملقتدين هبم غري أن ما فيه االقتداء غري عام وال يلزم من العموم 
   يف األشخاص العموم يف األحوال

  وعلى هذا فقد أمكن محله على االقتداء يف الرواية عن النيب عليه السالم ال يف الرأي واالجتهاد 
  وقد عمل به فيه فال يبقى حجة فيما عداه ضرورة إطالقه 

وعن اإلمجاع أنه إمنا مل ينكر بعض الصحابة على بعض املخالفة ألن املخطىء غري معني ومع ذلك فهو مأمور باتباع 



  ه ظنه ومثاب عليه ما أوجب
  والذي جيب إنكاره من اخلطإ ما كان خمطئه معينا وهو منهي عنه 

  وما حنن فيه ليس كذلك 
وعن الشبهة األوىل من املعقول ال نسلم أنه لو كان احلكم يف الواقعة معينا لنصب اهللا عليه دليال قاطعا إذ هو مبين 

  طلناه يف كتبنا الكالمية على وجوب رعاية احلكمة يف أفعال اهللا تعاىل وقد أب
وإن سلمنا وجوب رعاية احلكمة ولكن ال مانع أن تكون احلكمة طلب الظن بذلك احلكم بناء على األدلة الظنية ال 

  طلب العلم به لنيل ثواب النظر واالجتهاد 
ه حكمة فال مانع فإن ثوابه لزيادة املشقة فيه أزيد على ما قال عليه السالم ثوابك على قدر نصبك وإن مل تظهر في

  من اختصاصه حبكمة ال يعلمها سوى الرب تعاىل 

وعن الثانية أنه إمنا خري العامي يف التقليد ملن شاء لكونه ال يقدر على معرفة األعلم دون معرفة مأخذ اجملتهدين 
  ووجه الترجيج فيه 

عرفته كون كل واحد منهما عاملا أهال وذلك مما خيرجه عن العامية ومينعه من جواز االستفتاء بل غاية ما يقدر على م
لالجتهاد ومن هذه اجلهة قد استويا يف نظره فلذلك كان خمريا حىت إنه لو قدر على معرفة األعلم ولو بإخبار 

  العلماء بذلك مل جيز له تقليد غريه 
  وعن الثالثة أنه إمنا امتنع نقض ما خالف الصواب لعدم معرفة الصواب من اخلطإ 

أهنا منقوضة مبا إذا كان يف املسألة نص أو إمجاع ومل يعلم به اجملتهد بعد البحث التام فان احلكم فيها وعن الرابعة 
  معني ومع ذلك فاجملتهد مأمور باتباع ما أوجبه ظنه 

  وعن اخلامسة أنا وإن سلمنا أن الترجيح قد يكون مبا ال يستقل باحلكم فال مينع ذلك من اعتباره جزءا من الدليل 
هذا فاملرجوح ال يكون دليال وإن كان دليال لكن ال نسلم جواز ترتب احلكم على املرجوح مع وجود  وعلى

  الراجح يف نفس األمر 
  وعن السادسة أن احلرج إمنا يلزم من تعيني احلق أن لو وجب على اجملتهدين اتباعه قطعا 

  أما إذا كان ذلك مفوضا إىل ظنوهنم واجتهاداهتم فال 
  ما ذكروه ما إذا كان يف املسألة نص أو إمجاع فإن  كيف ويلزم على

  احلكم فيها يكون معينا وإن لزم منه احلرج 
وعن السابعة مبنع ما ذكروه من املالزمة وذلك ألن الكالم إمنا هو مفروض فيما إذا علم اجملتهد من نفسه انتهاءه يف 

يد عليه وذلك هو ضابط العلم بكونه مغفورا له ما االجتهاد واستفراغ الوسع إىل حد يقطع بانتفاء قدرته على املز
  وراءه 

  املسألة السادسة اتفقوا يف األدلة العقلية املتقابلة بالنفي واإلثبات على

  استحالة التعادل بينها 
وذلك ألن داللة الدليل العقلي جيب أن يكون مدلوهلا حاصال فلو تعادل الدليالن يف نفسيهما لزم من ذلك حصول 

  ا كالدليل الدال على حدوث العامل والدال على قدمه ويلزم من ذلك اجتماع النقيضني وهو حمال مدلوليهم



  واختلفوا يف تعادل األمارات الظنية 
فذهب أمحد بن حنبل والكرخي إىل املنع من ذلك وذهب القاضي أبو بكر واجلبائي وابنه وأكثر الفقهاء إىل جوازه 

  وهو املختار 
تعادل األمارتني يف نفسيهما فإما أن يكون ذلك حماال يف ذاته أو لدليل خارج األول ممتنع فإنا  وذلك ألنه لو استحال

  لو قدرنا ذلك مل يلزم عنه لذاته حمال عقال وإن كان الدليل من خارج عقليا كان أو شرعيا فاألصل عدمه 
  وعلى مدعيه بيانه 

حدة منهما أو بأحديهما دون األخرى أو ال يعمل وال فإن قيل إذا قيل بتعادل األمارتني فإما أن يعمل بكل وا
بواحدة منهما األول حمال ملا فيه من اجلمع بني النقيضني والثاين حمال ألنه إما أن يعمل بواحدة منهما على طريق 

  التعيني أو اإلهبام فإن كان على طريق 

لوجوه ثالثة األول أن األمة جممعة على امتناع التعيني فال أولوية مع التساوي وإن كان على سبيل التخيري فهو ممتنع 
  ختيري املكلفني يف مسائل االجتهاد 

  الثاين أن التخيري إباحة للفعل والترك وهو عمل بأمارة اإلباحة وهو ممتنع 
  ملا سبق 

د حبكم الثالث أنه يلزم منه جواز ختيري احلاكم للمتخاصمني وكذلك املفيت للعامي بني احلكم ونقيضه وأن حيكم لزي
ولعمرو بنقيضه وأن حيكم يف يوم حبكم ويف الغد بنقيضه وذلك حمال والثالث أيضا حمال ملا فيه من اجلمع بني 

  النقيضني وألن وضع األمارتني يكون عبثا والعبث يف تصرفات الشارع ممتنع 
املسألة املتقدمة وهو الذي وقع  وأيضا فإن احلكم عند اهللا تعاىل يف الواقعة ال يكون إال واحدا على ما سبق تقريره يف

  عليه اختياركم فلو تعادلت األمارتان لزم من ذلك التضليل واحلرية يف إصابة احلق وهو ممتنع على الشارع احلكيم 
واجلواب عن الشبهة األوىل مبنع احلصر فيما ذكروه إذ قد أمكن قسم ثالث وهو العمل مبجموعهما بأن يكونا 

  ا الوقف أو التخيري كالدليل الواحد ومقتضامه
وإن سلمنا امتناع ذلك فما املانع من العمل بإحدامها على طريق التخيري بأن يعمل املكلف مبا شاء منهما إن شاء 

  أثبت وإن شاء نفي 
  قوهلم إن األمة جممعة على امتناع ختيري املكلف يف مسائل االجتهاد 

ادلتا األول مسلم والثاين ممنوع وال بعد يف التخيري عند قلنا مىت إذا ترجح يف نظره إحدى األمارتني أو إذا تع
  التعارض مع التساوي نازال منزلة ورود التخيري من الشارع بلفظ التخيري كما يف خصال 

الكفارة أو كما يف التخيري بني إخراج احلقاق وبنات اللبون عندما إذا اجتمع يف ماله مائتان من اإلبل بقوله عليه 
بعني بنت لبون ويف كل مخسني حق فإنه إن أخرج أربع حقاق فقد عمل بالنص وإن أخرج مخس السالم يف كل أر

  بنات لبون فقد عمل بالنص 
قوهلم إن التخيري إباحة للفعل والترك وهو عمل بأمارة اإلباحة وترك لألمارة الوجوب قلنا إمنا يلزم ذلك أن لو كان 

  التخيري بني الفعل والترك مطلقا وليس كذلك 
إمنا هو ختيري يف العمل بأحد احلكمني مشروطا بقصد العمل بدليله كما يف التخيري بني القصر يف السفر واإلمتام و

  بشرط قصد العمل بدليل الرخصة أو دليل اإلمتام 



 قوهلم إنه يلزم منه جواز ختيري احلاكم للخصمني واملفيت للعامي بني احلكمني املتناقضني ليس كذلك بل التخيري إمنا
هو للحاكم واملفيت يف العمل بإحدى األمارتني عند احلكم والفتوى فال بد من تعني ما اختاره دفعا للنزاع بني 

  اخلصوم وللتحري عن املستفىت 
  وأما حكمه لزيد حبكم ولعمرو بنقيضه فغري ممتنع كما لو تغري اجتهاده 

ن احملكوم عليه واحدا ملا فيه من إضرار احملكوم وكذلك احلكم يف يوم وبنقيضه يف الغد وإمنا ميتنع ذلك أن لو كا
  عليه باحلكم له حبل النكاح واالنتفاع بامللك يف وقت وحترميه عليه يف وقت آخر 

  وإن سلمنا امتناع التخيري فما املانع من ترك العمل هبما والقول بتساقطهما 
  قوهلم إنه يلزم منه اجلمع بني النقيضني 

  د نفي احلل واإلباحة إمنا يلزم ذلك أن لو اعتق
  وأما إذا مل يعتقد شيئا من ذلك فال 

  قوهلم إن وضع األمارتني يكون عبثا فهو مبين على وجوب رعاية احلكمة يف أفعال اهللا تعاىل وقد أبطلناه يف مواضعه 
  وبتقدير التسليم فال ميتنع استلزام 

  ذلك حلكمة استأثر اهللا تعاىل بالعلم هبا دون املخلوقني 
  وقد أمكن أن تكون احلكمة فيه إيقاف اجملتهد عن اجلزم بالنفي أو اإلثبات كيف 

  وعن الشبهة الثانية أنا وإن سلمنا أن احلكم يف املسألة ال يكون إال واحدا ولكن ما املانع من تعادل األمارات 
  ند اهللا تعاىل وليس كذلك قوهلم يلزم منه التحري والتضليل إمنا يلزم ذلك أن لو كان مكلفا بإصابة ما هو احلكم ع

  وإمنا هو مكلف مبا أوجبه ظنه على ما سبق 
  فإن مل يغلب على ظنه شيء ضرورة التعادل كان الواجب التخيري أو التوقف أو التساقط 

  املسألة السابعة فيما يصح نسبته من األقوال إىل اجملتهد وما ال يصح

واإلثبات معا يف مسألتني خمتلفتني كوجوب الصالة وحترمي  وال خالف يف صحة اعتقاد الوجوب والتحرمي أو النفي
الزىن ويف اعتقاد اجلمع بني األحكام املختلفة اليت ال تقابل بينها يف شيء واحد كالتحرمي ووجوب احلد وحنوه ويف 
   اعتقاد وجوب فعلني متضادين على البدل كاالعتداد باألطهار واحليض أو فعلني غري متضادين كخصال الكفارة

وأما اعتقاد حكمني متقابلني يف شيء واحد على سبيل البدل فقد اختلفوا فيه وبينا مأخذ القولني يف املسألة املتقدمة 
  وما هو املختار يف ذلك 

وأما ما يقال يف هذه املسألة للمجتهد الفالين قوالن فال خيلو إما أن يكونا منصوصني يف تلك املسألة أو أحدمها 
  منقول فإن كان األول فال خيلو إما أن يكون التنصيص عليهما يف وقتني أو يف وقت واحد  منصوص عليه واآلخر

فإن كان ذلك يف وقتني فال خيلو إما أن يكون التاريخ معلوما أو غري معلوم فإن كان األول فالقول الثاين ناسخ 
  لألول وهو الذي جيب إسناده إليه دون األول لكونه مرجوعا عنه 

ألول قوله فليس إال مبعىن أنه كان قوال له ال مبعىن انه اآلن قوله ومعتقده وإن كان الثاين فيجب اعتقاد وإن قيل إن ا
  نسبة أحدمها إليه والرجوع عن اآلخر وإن مل يكن ذلك معلوما وال معينا 

  وعلى هذا فيمتنع العمل بأحدمها قبل التبيني الحتمال أن يكون ما عمل به هو املرجوع عنه 



ما إذا وجدنا نصني وعلمنا أن أحدمها ناسخ لآلخر ومل يتبني لنا الناسخ من املنسوخ فإنه ميتنع العمل بكل وهذا ك
  واحد منهما الحتمال أن يكون ما عمل به هو املنسوخ 

وكذلك الراوي فإنه إذا مسع كتابا من األخبار سوى خرب واحد منه وأشكل عليه ما مسعه عن غريه فإنه ال جيوز له 
  شيء منه الحتمال أن يكون ذلك ما مل يروه  رواية

وأما إن كان التنصيص عليهما يف وقت واحد فإما أن ينص على الراجح منهما بأن يقول وهذا القول أوىل أو يفرع 
  عليه دون اآلخر فيظهر من ذلك أن قوله وما جيب أن يكون معتقدا له هو الراجح دون املرجوح 

ى الترجيح كما نقل عن الشافعي ذلك يف سبع عشرة مسألة فال خيلو إما أنه ذكر وأما أن ال يوجد منه ما يدل عل
  ذلك بطريق احلكاية ألقوال من تقدم فال تكون أقواال له 

  وإما أن يكون ذلك مبعىن اعتقاده للقولني وهو حمال 
  وذلك ألن دليلي القولني إما أن يكون أحدمها راجحا على اآلخر يف نظره أو مها متساويان 

  فإن كان األول فاعتقاده حلكم الدليل املرجوح ممتنع 
  وإن كان الثاين فاعتقاده للتحرمي واإلباحة معا يف شيء واحد من جهة واحدة حمال 

وإن كان معىن القولني التخيري بني احلكمني أو التردد والشك كتردد الشافعي يف التسمية هل هي آية من أول كل 
  بة القولني إليه سورة فذلك مما ال يصح معه نس

  وهلذا فإن من قال بالتخيري بني خصال الكفارة ال يقال إن له يف الكفارة أقواال 
يف املسألة ( وكذلك من شك يف شيء وتردد فيه ال يقال له فيه أقوال وإمنا ميكن تصحيح ذلك بأن حيمل قوله 

نصان أو استصحابان كما إذا أعتق عن على أنه قد وجد فيها دليلني متعارضني وال موجود سوامها إما ) قوالن 
  كفارته عبدا غائبا منقطع اخلرب 

فإن األصل بقاء حياته واألصل بقاء اشتغال الذمة أو أصالن خمتلفان واملسألة مشاهبة لكل واحد من األصلني على 
نه ليس قوال السوية وميكن أن يقول بكل واحد منهما قائل فقوله بوجود هذا االحتمال وهذا االحتمال قوالن لك

  حبكم شرعي 
وأما إن كان منصوصا عليه واآلخر منقوال فذلك إمنا يتصور يف صورتني متناظرتني وعند ذلك فال خيلو إما أن يظهر 

  بني الصورتني فارق أو ال يظهر فإن ظهر بينهما فارق فالنقل يكون ممتنعا 
ال خيلو إما أن يكون قد نص عليهما يف وقتني وإن مل يظهر بينهما فارق وكان اإلمام قد نص على حكم الصورتني ف

  أو يف وقت واحد 
فإن كان يف وقتني فإما أن يكون التاريخ معلوما أو غري معلوم فإن كان معلوما فتنصيصه على احلكم األخري يستلزم 

يه ثبوت مثله يف الصورة املنصوص عليها أوال ضرورة عدم الفرق ويلزم من ذلك رجوعه عن احلكم املنصوص عل
  أوال 

وإن مل يكن التاريخ معلوما فيجب اعتقاد اشتراك الصورتني يف أحد احلكمني وهو ما نص عليه آخرا وإن مل يكن 
  معلوما بعينه 

  وعلى هذا فال ميكن العمل بأحدمها على سبيل التعيني جلواز أن يكون هو املرجوع عنه كما أسلفناه 

  هو كما لو نص عليهما يف صورة واحدة وقد عرف ما فيه وأما إن نص على حكمي الصورتني يف وقت واحد ف



  املسألة الثامنة اتفقوا على أن حكم احلاكم ال جيوز نقضه يف املسائل

  االجتهادية ملصلحة احلكم 
فإنه لو جاز نقض حكمه إما بتغيري اجتهاده أو حبكم حاكم آخر ألمكن نقض احلكم بالنقض ونقض نقض النقض 

  إىل غري النهاية 
  م من ذلك اضطراب األحكام وعدم الوثوق حبكم احلاكم وهو خالف املصلحة اليت نصب احلاكم هلا ويلز

وإمنا ميكن نقضه بأن يكون حكمه خمالفا لدليل قاطع من نص أو إمجاع أو قياس جلي وهو ما كانت العلة فيه 
  منصوصة أو كان قد قطع فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع كما سبق حتقيقه 

كان حكمه خمالفا لدليل طين من نص أو غريه فال ينقض ما حكم به بالظن لتساويهما يف الرتبة ولو حكم على  ولو
خالف اجتهاده مقلدا جملتهد آخر فقد اتفقوا على امتناعه وإبطال حكمه ولو كان احلاكم مقلدا إلمام وحكم حبكم 

تهد يف زماننا فنقض حكمه مبين على اخلالف يف خيالف مذهب إمامه فإن قضينا بصحة حكم املقلد ضرورة عدم اجمل
  أنه هل جيوز له تقليد غري إمامه فإن منعنا من ذلك نقض وإال فال 

  وأما اجملتهد إذا أداه اجتهاده إىل حكم يف حق نفسه كتجويز نكاح املرأة بال ويل 
 ينقض االجتهاد السابق نظرا مث تغري اجتهاده فإما أن يتصل بذلك حكم حاكم آخر أو ال يتصل فإن كان األول مل

  إىل احملافظة على حكم احلاكم ومصلحته 
  وإن كان الثاين لزمه مفارقة الزوجة وإال كان مستدميا حلل االستمتاع هبا على خالف معتقده وهو خالف اإلمجاع 

  وأما إن كان قد أفىت بذلك لغريه وعمل ذلك الغري بفتواه 
  املقلد هل جيب عليه مفارقة الزوجة لتغري اجتهاد مفتيه مث تغري اجتهاده فقد اختلفوا يف أن 

واحلق وجوبه كما لو قلد من ليس له أهلية االجتهاد يف القبلة من هو من أهل االجتهاد فيها مث تغري اجتهاده إىل 
  فسه جهة أخرى يف أثناء صالة املقلد له فإنه جيب عليه التحول إىل اجلهة األخرى كما لو تغري اجتهاده هو يف ن

  املسألة التاسعة املكلف إذا كان قد حصلت له أهلية االجتهاد بتمامها يف

  مسألة من املسائل 
فإن اجتهد فيها وأداه اجتهاده إىل حكم فيها فقد اتفق الكل على أنه ال جيوز له تقليد غريه من اجملتهدين يف خالف 

  ما أوجبه ظنه وترك ظنه 
  ا فيه وإن مل يكن قد اجتهد فيها فقد اختلفو

فقال أبو علي اجلبائي األوىل له أن جيتهد وإن مل جيتهد وترك األوىل جاز له تقليد الواحد من الصحابة إذا كان 
  مترجحا يف نظره على غريه ممن خالفه وإن استووا يف نظره خيري يف تقليد من شاء منهم وال جيوز له تقليد من عداهم 

  وبه قال الشافعي يف رسالته القدمية 
الناس من قال جيوز له تقليد الواحد من الصحابة أو التابعني دون من عداهم قال حممد بن احلسن جيوز تقليد  ومن

العامل ملن هو أعلم منه وال يقلد من هو مثله أو دونه وسواء كان من الصحابة أو غريهم وقال ابن سريج جيوز تقليد 
  العامل ملن هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه االجتهاد 

  وقال أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري جيوز تقليد العامل للعامل مطلقا 



  وعن أيب حنيفة يف ذلك روايتان 
  وقال بعض أهل العراق جيوز تقليد العامل فيما يفيت به وفيما خيصه 

  ومنهم من قال جبواز ذلك فيما خيصه دون ما يفىت به 

  ته لو اشتغل باالجتهاد ومن هؤالء من خصص ذلك مبا يفوت وق
  وذهب القاضي أبو بكر وأكثر الفقهاء إىل منع تقليد العامل للعامل سواء كان أعلم منه أو مل يكن 

  وهو املختار 
إال أن القائلني بذلك قد احتجوا حبجج ضعيفة ال بد من ذكرها والتنبيه على ضعفها مث نذكر بعد ذلك ما هو 

  املختار 
  أهلية االجتهاد متمكن من االجتهاد فال جيوز مع ذلك مصريه إىل قول غريه كما يف العقليات احلجة األوىل أن من له 

الثانية أنه لو كان قد اجتهد وأداه اجتهاده إىل حكم من األحكام مل جيز له تقليد غريه وترك ما أدى إليه اجتهاده 
  خالف رأي من قلده فكذا ال جيوز له تقليده قبل االجتهاد إلمكان أن يؤديه اجتهاده إىل 

الثالثة أنه لو جاز لغري الصحابة تقليد الصحابة مع متكنه من االجتهاد جلاز لبعض الصحابة من اجملتهدين تقليد 
  البعض ولو جاز ذلك ملا كان ملناظراهتم فيما وقع بينهم من املسائل اخلالفية معىن 

من اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فكان عمل  الرابعة أن الصحابة كانت تترك ما رأته باجتهادها ملا تسمعه
  غريهم باخلرب وترك العمل برأيهم أوىل 

ولقائل أن يقول على احلجة األوىل إمنا مل جيز التقليد العقليات ضرورة أن املطلوب فيها هو العلم وهذا غري حاصل 
  التقليد فافترقا بالتقليد خبالف مسائل االجتهاد فإن املطلوب فيها هو الظن وهو حاصل ب

وعلى الثانية أنه إذا اجتهد وأداه اجتهاده إىل حكم من األحكام فوثوقه به أمت من وثوقه مبا يقلد فيه الغري ألنه مع 
مساواة اجتهاده الجتهاد الغري حيتمل أن ال يكون الغري صادقا فيما أخرب به عن اجتهاده واجملتهد ال يكابر نفسه فيما 

  أدى إليه اجتهاده 
  قبل أن جيتهد مل حيصل له الوثوق حبكم ما فال يلزم من امتناع التقليد مع االجتهاد امتناعه مع عدمه و

  وعلى الثالثة أن من املخالفني يف هذه املسألة من جيوز تقليد الصحابة 

  بعضهم لبعض إذا كان املقلد أعلم كما سبق يف تفصيل املذاهب يف أول املسألة 
فى أن الوثوق باجتهاد الصحايب ملشاهدة الوحي والتنزيل ومعرفة التأويل واالطالع على وبتقدير التسليم فال خي

أحوال النيب صلى اهللا عليه و سلم وزيادة اختصاص الصحابة بالتشدد يف البحث عن قواعد الدين وتأسيس 
أنا فيه أمت من الوثوق  الشريعة وعدم تساحمهم فيها أشد من غريهم على ما قال عليه السالم خري القرون القرن الذي

  باجتهاد غري الصحايب 
  وما مثل هذا التفاوت فغري واقع بني الصحابة 

  وعلى هذا فال يلزم من جواز تقليد غري الصحايب للصحايب تقليد الصحايب للصحايب 
ته على وعن الرابعة أن اخلرب ال خيلو إما أن يكون صرحيا يف مناقضة مذهب الصحايب أو ال يكون صرحيا بل دالل

ذلك ظنية اجتهادية فإن كان األول فال خفاء يف امتناع تقليد الصحايب معه كما ميتنع على الصحايب العمل برأيه مع 
  ذلك اخلرب 



وإن كان الثاين فال نسلم أنه جيب على الصحايب الرجوع إليه مع استمراره على اعتقاد ما رآه أوال وترجيح ما أداه 
   إليه اجتهاده على ذلك اخلرب

  وعلى ذلك فال ميتنع تقليد الصحايب مع وجود ذلك اخلرب 
واملعتمد يف املسألة أن يقال القول جبواز التقليد حكم شرعي وال بد له من دليل واألصل عدم ذلك الدليل فمن 
از ادعاه حيتاج إىل بيانه وال يلزم من جواز ذلك يف حق العامي العاجز عن التوصل إىل حتصيل مطلوبه من احلكم جو

  ذلك يف حق من له أهلية التوصل إىل احلكم وهو قادر عليه ووثوقه به أمت مما هو مقلد فيه ملا سبق 
  فإن قيل دليل جواز التقليد يف حق من مل جيتهد وإن كانت له أهلية االجتهاد الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول 

أمر بالسؤال وأدىن درجاته )  ٤٣النحل ( } مون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعل{ أما الكتاب فقوله تعاىل 
جواز اتباع املسؤول واعتقاد قوله وليس املراد به من مل يعلم شيئا أصال بل من مل يعلم تلك املسألة ومن مل جيتهد يف 

وا اهللا أطيع{ املسألة وإن كانت له أهلية االجتهاد فيها غري عامل هبا فكان داخال حتت عموم اآلية وأيضا قوله تعاىل 
العلماء أمر غري العامل بطاعة العامل وأدىن درجاته ) بأويل األمر ( واملراد ( ) } وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم 

  جواز اتباعه فيما هو مذهبه 
وأما السنة فقوله عليه السالم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقوله صلى اهللا عليه و سلم عليكم بسنيت 

  خللفاء الراشدين من بعدي وقوله عليه السالم اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر وسنة ا
وأما اإلمجاع فهو أن عمر رجع إىل قول علي رضي اهللا عنه وإىل قول معاذ وبايع عبد الرمحن بن عوف عثمان على 

أهال لالجتهاد فصار ذلك اتباع سنة الشيخني أيب بكر وعمر ومل ينكر ذلك أحد من الصحابة مع أن املقلد كان 
  إمجاعا 

وأما املعقول فهو أنه ال يقدر باجتهاده على غري الظن واتباع اجملتهد فيما ذهب إليه مفيد للظن والظن معمول به يف 
  الشرعيات على ما سبق تقريره فكان اتباعه فيه جائزا 

  واجلواب عن اآلية األوىل أن املراد بأهل الذكر أهل العلم أي املتمكن 

  من حتصيل العلم بأهليته فيما يسأل عنه ال من العلم باملسألة املسؤول عنها حاضر عتيد لديه 
  فإن أهل الشيء 

  من هو متأهل لذلك الشيء ال من حصل له ذلك الشيء 
  واألصل تنزيل اللفظ على ما هو حقيقة فيه 

   وعلى هذا فتخص اآلية بسؤال من ليس من أهل العلم كالعامي ملن هو أهل له
وما حنن فيه فهو من أهل العلم بالتفسري املذكور فال يكون داخال حتت اآلية ألن اآلية ال داللة هلا على أمر أهل 

  العلم بسؤال أهل العلم فإنه ليس السائل أوىل بذلك من املسؤول 
إىل العوام بدليل أنه أوجب  الوالة بالنسبة إىل الرعية واجملتهدين بالنسبة) بأويل األمر ( وعن اآلية الثانية أن املراد 

  الطاعة هلم 
  واتباع اجملتهد للمجتهد وإن جاز عند اخلصوم فغري واجب باإلمجاع فال يكون داخال حتت عموم اآلية 

وعن السنة ما سبق يف مسألة مذهب الصحايب هل هو حجة أو ال وعن اإلمجاع أما عمر فإنه مل يكن مقدا لعلي 
ه اطلع من قوليهما على دليل أوجب رجوعه إليه وأما قصة عبد الرمحن بن عوف فقد وملعاذ فيما ذهبا إليه بل ألن



  سبق جواهبا يف املسائل املتقدمة 
وعن املعقول أنه لو اجتهد وأداه اجتهاده إىل حكم مل جيز له تقليد غريه يف خالف ما أدى إليه اجتهاده إمجاعا فلو 

 عن اجتهاده والبدل دون املبدل واألصل أن ال جيوز العدول إىل جاز له التقليد مع عدم االجتهاد لكان ذلك بدال
البدل مع إمكان حتصيل املبدل مبالغة يف حتصيل الزيادة من مقصوده اللهم إال أن يرد نص بالتخيري يوجب إلغاء 

س الزيادة من مقصود املبدل أو نص بأنه بدل عند العدم ال عند الوجود كما يف بنت خماض وابن لبون عن مخ
  وعشرين من اإلبل فإن وجود بنت خماض مينع من أداء ابن لبون وال ميتنع ذلك عند عدمها 

  واألصل عدم ذلك النص 

وما اختلفتم فيه { وقوله تعاىل )  ٢احلشر ( } فاعتربوا يا أويل األبصار { كيف وإن ما ذكروه معارض بقوله تعاىل 
)  ٣األعراف ( } واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم { اىل وقوله تع)  ١٠الشورى ( } من شيء فحكمه إىل اهللا 

وبقوله عليه السالم اجتهدوا فكل ميسر ملا خلق له )  ٣٦اإلسراء ( } وال تقف ما ليس لك به علم { وقوله تعاىل 
به علم  وتقليد العامل للعامل يلزم منه ترك االعتبار وترك العمل حبكم اهللا ورسوله وترك ما أنزل واقتفاء ما ليس له

  وترك االجتهاد املأمور به وهو خالف ظاهر النص 
  واذا تعارضت األدلة سلم لنا ما ذكرناه أوال 

  املسألة العاشرة اختلفوا يف أنه هل جيوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك ال

  حتكم إال بالصواب 
  ن العلماء فأجاز ذلك قوم لكن اختلفوا فقال موسى بن عمران جبواز ذلك مطلقا للنيب وغريه م

  وقال أبو علي اجلبائي جبواز ذلك للنيب خاصة يف أحد قوليه 
  وقد نقل عن الشافعي يف كتاب الرسالة ما يدل على التردد بني اجلواز واملنع ومنع من ذلك الباقون 

ضها واملختار جوازه دون وقوعه لكن ال بد من اإلشارة إىل حجج عول عليها اجملوزون بعضها يدل على اجلواز وبع
  يدل على الوقوع والتنبيه على ضعفها كاجلاري من عادتنا مث نذكر بعد ذلك ما هو املعتمد يف هذه املسألة 

  وقد احتجوا بالنص واإلمجاع واملعقول 

  أما النص فمن جهة الكتاب والسنة 
)  ٩٣آل عمران ( } كل الطعام كان حال لبين إسرائيل إال ما حرم اسرائيل على نفسه { أما الكتاب فقوله تعاىل 

  أضاف التحرمي إليه فدل على كونه مفوضا إليه وأما السنة فمن وجوه 
منها ما روي عن النيب عليه السالم أنه ملا قال يف مكة ال خيتلي خالها وال يعضد شجرها قال له العباس إال اإلذخر 

سه لعلمنا بأن الوحي مل ينزل عليه يف فقال النيب عليه السالم إال اإلذخر ومعلوم أن ذلك مل يكن إال من تلقاء نف
  تلك احلالة ولوال أن احلكم مفوض إليه ملا ساغ ذلك 

  ومنها قوله عليه السالم لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة 
  ومنها قوله عليه السالم عفوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق 

ا أم لألبد فقال بل لألبد ولو قلت نعم لوجب أضاف الوجوب والعفو ومنها ما روي أنه ملا قيل له أحجنا هذا لعامن
  إىل أمره وفعله ولوال أنه مفوض إىل أختياره ملا جاز 



ومنها ما روي عنه عليه السالم أنه أمر مناديا يوم فتح مكة أن اقتلوا ابن حبابة وابن أيب سرح ولو كانا متعلقني 
  فاعة عثمان ولو كان قد أمر بقتله بوحي ملا خالفه بشفاعة عثمان بأستار الكعبة مث عفا عن ابن أيب سرح بش

  م أنه ملا قتل النضر بن احلارث جاءته بنت النضر فأنشدته ومنها ما روي عنه عليه السال
ما كان ضرك لو مننت ورمبا من الفىت وهو املغيظ احملنق فقال عليه السالم أما إين لو كنت مسعت شعرها ما قتلته 

  ولو كان قتله بأمر من اهللا ملا خالفه وإن مسع شعرها 

ن ماعزا رجم فقال لو كنتم تركتموه حىت أنظر يف أمره وذلك يدل ومنها ما روي عنه عليه السالم أنه ملا قيل له إ
  على أن حكم الرجم كان مفوضا إىل رأيه 

ومنها قوله عليه السالم كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها وعن حلوم األضاحي أال فانتفعوا هبا وذلك يدل 
  على تفويض احلل واحلرمة يف ذلك إليه 

ل عن آحاد الصحابة فيما حكم به إن كان صوابا فمن اهللا ورسوله وإن كان خطأ فمين ومن وأما اإلمجاع فما نق
  الشيطان أضاف احلكم إىل نفسه ومل ينكر عليه منكر فصار ذلك إمجاعا 

ومن ذلك ما شاع وذاع من رجوع آحاد الصحابة عما حكم به أوال من غري نكري عليه ولو مل يكن ذلك من تلقاء 
  ل من الشارع ملا شاع ذلك منه وملا جاز تطابق الصحابة على عدم اإلنكار عليه نفسه بل عن دلي

  وأما املعقول فمن وجوه 
  األول أنه إذا جاز تفويض الشارع إىل املكلف اختيار واحدة من خصال الكفارة جاز مثله يف األحكام 

هدين شاء من غري دليل جاز مثله يف األحكام الثاين أنه إذا جاز أن يفوض إىل العامي العمل مبا شاء من فتوى أي اجملت
  الشرعية بالنسبة إىل اجملتهدين 

الثالث أنه إذا جاز احلكم باألمارة الظنية مع جواز اخلطإ فيها عن الصواب جاز احلكم مبا خيتاره اجملتهد من غري دليل 
  وإن جاز عدو له عن جهة الصواب 

من مجلة بنيه حىت يكون داخال يف عموم اآلية وعند ذلك فيحتمل أن ولقائل أن جييب عن اآلية بأن إسرائيل مل يكن 
  إسرائيل حرم ما حرم على نفسه باالجتهاد مستندا إىل دليل ظين ال أنه عن غري دليل 

  وعن اخلرب األول أنه قد قيل إن اإلذخر ليس من اخلال فال يكون داخال فيما حرم 
  ال واالستثناء من العباس والنيب عليه السالم كان تأكيدا وعلى هذا فإباحته تكون بناء على استصحاب احل

وبتقدير أن يكون مستثىن حقيقة مما حرم بطريق التأسيس لكن من احملتمل أن يكون ذلك بوحي سابق وهو األوىل 
أما أن يكون ذلك من تلقاء )  ٣النجم ( } وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى { لقوله تعاىل يف حق رسوله 

  نفسه من غري دليل فال 
وعن اخلرب الثاين أنه من اجلائز أن الوحي نزل بتخيريه يف أمرهم بالسواك الشاق عند كل صالة وعدم أمرهم بذلك 

  ال أن أمره هلم بالسواك يكون من تلقاء نفسه وجيب اعتقاد ذلك ملا سبق يف اآلية 
  مل يأخذ صدقة اخليل والرقيق منهم ال مبعىن أنه املسقط هلا  وعن اخلرب الثالث أنه إمنا أضاف العفو إىل نفسه مبعىن أنه

  ودليله ما سبق يف اآلية 
وعن اخلرب الرابع أن قوله ولو قلت نعم لوجب ال يدل على أن الوجوب مستند إىل قوله نعم من تلقاء نفسه بل ألنه 

  ال يقول ما يقول إال بوحي ملا سبق يف اآلية 



  قد أبيح القتل وتركه بالوحي بدليل ما سبق يف اآلية  وعن اخلامس أنه جيوز أن يكون
  وهو اجلواب عن قصة النضر بن احلارث وماعز 

  وعن اخلرب األخري أنه إمنا هنى وأباح بعد النهي بطريق الوحي ال أن ذلك من تلقاء نفسه 
  وعن اإلمجاع 

دليل بل ميكن أن يكون حكمه بناء  أما إضافة اخلطإ اىل أنفسهم فال يدل على أن من حكم منهم أنه حكم من غري
  على ما ظنه دليال وهو خمطىء فيه ولو كان ذلك عن اختيار قد أبيح هلم العمل به ملا شكوا يف كونه صوابا 

  وأما رجوع آحاد الصحابة عما حكم به إىل غريه فإمنا كان ذلك لظهور 

  اخلطأ له فيما ظنه دليال على احلكم أوال وقد سوغ له احلكم به 
  ا أن يكون ذلك من غري دليل فال أم

وعن الوجه األول من املعقول أنه ال يلزم من التخيري يف خصال الكفارة من غري اجتهاد جواز ذلك يف األحكام 
  الشرعية بدليل أن العامي له أن يتخري يف خصال الكفارة 

وقع التساوي بني الصورتني جلاز ذلك ومن قال جبواز التخيري يف األحكام الشرعية مل يقض جبوازه لغري اجملتهد ولو 
  للعامي وهو ممتنع باإلمجاع 

  ومبثله خيرج اجلواب عن الوجه الثاين 
وعن الوجه الثالث أنه ال يلزم من جواز العمل باألمارة مع كوهنا مفيدة للظن العمل باالختيار من غري ظن مفيد 

  للحكم 
تنع لذاته أو ملانع من خارج األول حمال فأنا إذا قدرناه مل يلزم عنه واملعتمد يف املسألة أن يقال لو امتنع ذلك إما أن مي

  لذاته حمال يف العقل وإن كان ملانع من خارج فاألصل عدمه وعلى من يدعيه بيانه 
فإن قيل ميتنع ذلك ألن الباري تعاىل إمنا شرع الشرائع ملصاحل العباد فلو فوض ذلك إىل اختيار العبد فاختيار العبد 

بني أن يكون مصلحة وبني أن يكون مفسدة فال نأمن من اختياره للمفسدة وذلك خالف ما وضعت له  متردد
  الشريعة 

واجلواب عن هذا اإلشكال أنه مبين على رعاية املصلحة يف أفعال اهللا تعاىل وقد أبطلناه يف موضعه وإن سلمنا اعتبار 
  فسدة لقول اهللا اختر فإنك ال ختتار إال الصواب ذلك يف أفعاله تعاىل ولكن قد أمنا يف ذلك من اختيار امل

فإن قيل ميتنع على الشارع قول ذلك الستحالة استمرار املكلف على اختيار الصالح دون الفساد كما ال جيوز 
  اتفاق األفعال الكثرية احملكمة من غري علم مث لو جاز ذلك يف حق اجملتهد جلاز مثله يف حق العامي وليس كذلك 

  ل جواز ذلك من الشارع أنا لو قدرنا وروده منه مل يلزم عنه لذاته حمال قلنا دلي
  قوهلم إنه ال يتفق اختيار الصالح يف األفعال الكثرية قلنا مىت إذا أخرب الصادق بذلك أو إذا مل خيرب األول ممنوع 

  والثاين مسلم 
  وعلى هذا فلو قال للعامي مثل ذلك كان جائزا عقال 

ال يتفق اختيار املصلحة يف األفعال الكثرية لكن مىت إذا كانت املصلحة خارجة عن الفعل املختار مث وإن سلمنا أنه 
  أو إذا كانت املصلحة هي نفس الفعل املختار األول مسلم والثاين ممنوع 

ال فإن قيل فيلزم من ذلك اإلباحة وإسقاط التكليف قلنا ليس كذلك بل هو إجياب التخيري وإجياب التخيري تكليف 



  أنه إباحة وإسقاط للتكليف 
فإن قيل إمنا حيسن إجياب ما ميكن اخللو منه وميتنع اخللو من الفعل والترك فال حيسن إجيابه قلنا هذا وإن استمر يف 

إجياب الفعل وتركه فال يستمر يف التخيري بني األحكام اليت يتصور اخللو منها كالتخيري بني أن يكون الفعل حمرما أو 
  واجبا 
  لك بأن يقال له اختر إما التحرمي وإما الوجوب وأيهما اخترت فال ختتر إال ما املصلحة فيه وذ

  وال خيفى جواز اخللو منهما باإلباحة 
وإن سلمنا أن املصلحة خارجة عن نفس الفعل املختار وأنه ميتنع اختيار املصلحة يف األفعال الكثرية ولكن ما املانع 

  من ذلك يف األفعال القليلة 
فإن قيل إنه إما أن يكون قد أوجب عليه اختيار ما املصلحة فيه أو خريه بني املصلحة واملفسدة فإن كان األول فقد 
كلفه ما ال يطاق حيث أوجب عليه اختيار املصلحة من غري دليل وإن كان الثاين فهو حمال على الشارع ملا فيه من 

  اإلذن منه يف فعل املفسدة وهو خارج عن العدل 

  نا إن أوجب عليه اختيار املصلحة وإن كان تكليفا مبا ال يطاق فهو جائز على ما سبق تقريره قل
وإن خريه بني أمرين فال ميتنع ذلك كما أنه يوجب عليه احلكم مبا أوجبه ظنه من األمارة الظنية وإن كان خمطئا 

  مرتكبا للمفسدة كما تقرر قبل 
علم املكلف به جاز التخيري بني املصلحة واملفسدة مع عدم علم املكلف وإذا جاز إجياب فعل ما هو مفسدة مع عدم 

  بذلك 

  املسألة احلادية عشرة القائلون جبواز االجتهاد للنيب عليه السالم اختلفوا

  يف جواز اخلطإ عليه يف اجتهاده 
  فذهب بعض أصحابنا إىل املنع من ذلك 

ئي ومجاعة من املعتزلة إىل جوازه لكن بشرط أن ال يقر وذهب أكثر أصحابنا واحلنابلة وأصحاب احلديث واجلبا
  عليه وهو املختار ودليله املنقول واملعقول 

  أما املنقول فمن جهة الكتاب والسنة 
)  ٤٣التوبة ( } عفا اهللا عنك مل أذنت هلم حىت يتبني لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبني { أما الكتاب فقوله تعاىل 

  ذنه هلم وذلك يدل على خطئه يف إ
إىل )  ٦٧األنفال ( } ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض { وقوله تعاىل يف املفاداة يف يوم بدر 

حىت قال النيب عليه السالم )  ٦٨األنفال ( } لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم { قوله تعاىل 
عمر ألنه كان قد أشار بقتلهم وهنى عن املفاداة وذلك دليل على خطئه يف لو نزل من السماء عذاب ملا جنا منه إال 

  املفاداة 
  أثبت املماثلة بينه وبني غريه )  ١١٠الكهف ( } إمنا أنا بشر مثلكم { وقوله تعاىل 

  وقد جاز اخلطأ على غريه فكان جائزا عليه ألن ما جاز على أحد املثلني يكون جائزا على اآلخر 
ما روي عن النيب عليه السالم أنه قال إمنا أحكم بالظاهر وإنكم لتختصمون إيل ولعل أحدكم أحلن وأما السنة ف



حبجته من بعض فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فال يأخذه فإمنا أقطع له قطعة من النار وذلك يدل على أنه قد 
  يقضي مبا ال يكون حقا يف نفس األمر 
  قال إمنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروين  وأيضا ما روي عنه عليه السالم أنه

وأيضا ما اشتهر عنه عليه السالم من نسيانه يف الصالة وحتلله عن ركعتني يف الرباعية يف قصة ذي اليدين وقول ذي 
  اليدين أقصرت الصالة أم سهوت فقال النيب عليه السالم أحق ما يقول ذو اليدين فقالوا نعم 

عقول فإنه لو امتنع وقوع اخلطإ منه يف اجتهاده فإما أن يكون ذلك لذاته أو ألمر من خارج ال جائز أن يقال وأما امل
  باألول فإنا لو فرضناه مل يلزم عنه احملال لذاته عقال 

  وإن كان ألمر خارج فاألصل عدمه وعلى مدعيه بيانه 
  فإن قيل ما ذكرمتوه معارض من ثالثة أوجه 

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا { رنا باتباع حكمه على ما قال تعاىل األول أنا قد أم
فلو جاز عليه اخلطأ يف حكمه لكنا قد أمرنا باتباع )  ٦٥النساء ( } يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 

  اخلطإ والشارع ال يأمر باخلطإ 
  كم جمتهد فيه كان إمجاعهم الثاين أن األمة إذا أمجعت على ح

  معصوما عن اخلطإ كما سبق بيانه 
  ولو جاز على النيب اخلطأ يف اجتهاده لكانت األمة أعلى رتبة منه وذلك حمال 

الثالث أن املقصود من البعثة وإظهار املعجزة اتباع النيب عليه السالم يف األحكام الشرعية إقامة ملصاحل اخللق فلو 
  حكمه ألوجب ذلك التردد يف قوله والشك يف حكمه وذلك مما خيل مبقصود البعثة وهو حمال جاز عليه اخلطأ يف 

  واجلواب عن اإلشكال األول أنه يلزم على ما ذكروه أمر الشارع للعامي باتباع قول املفيت مع جواز خطئه 
  فما هو جواب هلم يف صورة اإللزام فهو جواب لنا يف حمل النزاع 

أن من الناس من منع من تصور انعقاد اإلمجاع عن االجتهاد فضال عن وقوعه وامتناع اخلطأ  وعن اإلشكال الثاين
  فيه 

  ومنهم من جوزه وجوز مع ذلك خمالفته إلمكان اخلطإ فيه كما سبق ذكره يف مسائل اإلمجاع 
ذلك علو رتبة األمة على  وبتقدير التسليم النعقاد اإلمجاع عن االجتهاد وامتناع اخلطإ فيه فال مانع منه وال يلزم من

رتبة النيب عليه السالم مع اختصاصه بالرسالة وكون عصمة اإلمجاع مستفادة من قوله وأنه الشارع املتبع وأهل 
  اإلمجاع متبعون له ومأمورون بأوامره ومنهيون بنواهيه 

  وال كذلك بالعكس 
  وامره ونواهيه وعن الثالث أن املقصود من البعثة إمنا هو تبليغه عن اهللا تعاىل أ

واملقصود من إظهار املعجزات إظهار صدقه فيما يدعيه من الرسالة والتبليغ عن اهللا تعاىل وذلك مما ال يتصور خطؤه 
  فيه باإلمجاع 

وال كذلك ما حيكم به عن اجتهاده فإنه ال يقول ما يقوله فيه عن وحي وال بطريق التبليغ بل حكمه فيه حكم غريه 
  اخلطإ إليه يف ذلك ال يوجب اإلخالل مبعىن البعثة والرسالة  من اجملتهدين فتطرق

  املسألة الثانية عشرة اختلفوا يف النايف هل عليه دليل



  أو ال منهم من قال ال دليل عليه وسواء كان ذلك من القضايا العقلية أو الشرعية 
  لية دون الشرعية ومنهم من أوجب ذلك عليه يف املوضعني ومنهم من أوجبه عليه يف القضايا العق

  واملختار إمنا هو التفصيل 
وهو أن النايف إما أن يكون نافيا مبعىن ادعائه عدم علمه بذلك وظنه أو مدعيا للعمل أو الظن بالنفي فإن كان األول 

فاجلاهل ال يطالب بالدليل على جهله وال يلزمه ذلك كما ال يطالب على دعواه أين لست أجد أملا وال جوعا وال 
  وال بردا إىل غري ذلك حرا 

وإن كان الثاين فال خيلو إما أن يدعي العلم بنفي ما نفاه ضرورة أو ال بطريق الضرورة فإن كان األول فال دليل 
  عليه أيضا ألنه إن كان صادقا يف دعوى الضرورة فالضروري ال يطالب بالدليل عليه 

  يه أيضا فإنه ما ادعى حصوله له عن نظر وإن مل يكن صادقا يف دعواه الضرورة فال يطالب بالدليل عل
ويكفي املنع يف انقطاعه حيث إنه ال يقدر على حتقيق الضرورة يف ذلك والنظر غري مدعى له وإن ادعى العلم بنفيه 
ال بطريق الضرورة فال خيلو إما أن ال يكون قد حصل له بطريق مفض إليه أو يكون بطريق مفض إليه ال جائز أن 

  ن حصول علم غري ضروري من غري طريق يفضي إليه حمال يقال باألول أل
  وإن كان الثاين فال بد عند الدعوى واملطالبة بدليلها من ذكره وكشفه لينظر فيه 

وإال كان قد كتم علما نافعا مست احلاجة إىل إظهاره ودخل حتت قوله عليه السالم من كتم علما نافعا فقد تبوأ 
 ذلك يف دعوى اإلثبات والنفي وقد وجب على مدعي اإلثبات ذكر الدليل فكذلك مقعده من النار وألنه ال فرق يف

يف دعوى النفي كيف وإن اإلمجاع منعقد على أن من ادعى الوحدانية هللا تعاىل وقدمه أنه جيب عليه إقامة الدليل 
  وإن كان حاصل دعوى الوحدانية 

  نفي الشريك وحاصل دعوى القدم نفي احلدوث واألولية 
  اآلية } لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا { ا نبه اهللا تعاىل على نفي آهلة غري اهللا على الدليل يف قوله تعاىل وهلذ

فإن قيل فماذا تقولون فيما إذا ادعى رجل أنه نيب ومل تقم على دعواه بينة هل يلزم املكرين لنبوته إقامة الدليل على 
وجوب صالة سادسة أو صوم شوال أو املدعى عليه حبق إذا أنكر ما  أنه ليس بنيب أو ال يلزم وكذلك من أنكر

ادعي عليه به هل يلزمه إقامة الدليل على ما نفاه أو ال إن قلتم باألول فهو خالف اإلمجاع وإن قلتم بالثاين مع 
  كونه نافيا يف قضية غري ضرورية فقد سلمتم حمل النزاع 

  دليل يدل على النفي قلنا النفي يف مجيع هذه الصور مل خيل عن 
غري أنه قد يكتفي بظهوره عن ذكره وهو البقاء على النفي األصلي واستصحاب احلال مع عدم القاطع له وهو ما 

  يدل على النبوة وما يدل على وجوب صالة سادسة وعلى وجوب صوم شوال وشغل الذمة 
من الشارع يدل على النفي أو إمجاع من األمة  وإذا قيل إن النايف عليه دليل فالدليل املساعد يف ذلك إما نص وارد

  وإما التمسك باستصاحب النفي األصلي وعدم الدليل املغري القاطع وإما االستدالل بانتفاء الالزم على انتفاء امللزوم 
وهل ميكن االستدالل على النفي بالقياس الشرعي اختلفوا فيه بناء على االختالف يف جواز ختصيص العلة وال فرق 

   ذلك بني قياس العلة والداللة والقياس يف معىن األصل يف

  الباب الثاين يف التقليد واملفيت واملستفيت



  وما فيه االستفتاء 
فعبارة عن العمل بقول الغري من غري حجة ملزمة وهو مأخوذ من ) التقليد ( وما يتشعب عن ذلك من املسائل أما 

  ذ بقول العامي وأخذ اجملتهد بقول من هو مثله تقليده بالقالدة وجعلها يف عنقه وذلك كاألخ
وعلى هذا فالرجوع إىل قول النيب عليه السالم وإىل ما أمجع عليه أهل العصر من اجملتهدين ورجوع العامي إىل قول 

  املفيت وكذلك عمل القاضي بقول العدول ال يكون تقليدا لعدم عروه عن احلجة امللزمة 
ل على وجوب تصديقه من املعجزة ووجوب قبول قول اإلمجاع قول الرسول أما يف قبول قول الرسول فما د

ووجوب قبول قول املفيت والشاهدين اإلمجاع على ذلك وإن مسي ذلك تقليدا بعرف االستعمال فال مشاحة يف 
  اللفظ 
لية كأدلة حدوث فال بد وأن يكون من أهل االجتهاد وإمنا يكون كذلك بأن يكون عارفا باألدلة العق) املفيت ( وأما 

العامل وأن له صانعا وأنه واحد متصف مبا جيب له من صفات الكمال واجلالل منزه عن صفات النقص واخللل وأنه 
أرسل حممدا صلى اهللا عليه و سلم وأيده باملعجزات الدالة على صدقه يف رسالته وتبليغه لألحكام الشرعية وأن 

ها واختالف مراتبها يف جهات دالالهتا والناسخ واملنسوخ منها يكون مع ذلك عارفا باألدلة السمعية وأنواع
  واملتعارضات 

وجهات الترجيح فيها وكيفية استثمار األحكام منها على ما سبق تعريفه وأن يكون عدال ثقة حىت يوثق به فيما خيرب 
ألحكام الشرعية ال جبهة عنه من األحكام الشرعية ويستحب له أن يكون قاصدا لإلرشاد وهداية العامة إىل معرفة ا

الرياء والسمعة متصفا بالسكينة والوقار لريغب املستمع يف قبول ما يقول كافا نفسه عما يف أيدي الناس حذرا من 
  التنفري عنه 

فال خيلو إما أن يكون عاملا قد بلغ رتبة االجتهاد أو مل يكن كذلك فإن كان األول قد اجتهد يف ) املستفيت ( وأما 
أداه اجتهاده إىل حكم من األحكام فال خالف يف امتناع اتباعه لغريه يف خالف ما أداه إليه اجتهاده وإن مل املسألة و

يكن قد اجتهد فيها فقد اختلفوا يف جواز اتباعه لغريه من اجملتهدين فيما أدى إليه اجتهاده وقد سبق الكالم فيه جبهة 
  التفصيل وما هو املختار 
تهاد فال خيلو إما أن يكون عاميا صرفا مل حيصل له شيء من العلوم اليت يترقى هبا إىل رتبة وإن مل يكن من أهل االج

االجتهاد أو أنه قد ترقى عن رتبة العامة بتحصيل بعض العلوم املعتربة يف رتبة االجتهاد فإن كان األول فقد اختلف 
  لى ما يأيت يف جواز اتباعه لقول املفيت والصحيح أن وظيفته اتباع قول املفيت ع

  وإن كان الثاين فقد تردد أيضا فيه والصحيح أن حكمه حكم العامي 
فال خيلو إما أن يكون من القضايا العلمية أو الظنية االجتهادية فإن كان األول فقد اختلف ) االستفتاء ( وأما ما فيه 

  أيضا يف جواز اتباع قول الغري فيه واحلق امتناعه كما يأيت 
  فهو املخصوص جبواز االستفتاء عنه ووجوب اتباع قول املفيت وإن كان الثاين 

  وإذ أتينا على ما حققناه فلنرجع إىل املسائل املتشعبة عنه وهي مثان 

  املسألة االوىل اختلفوا يف جواز التقليد



ب له وما يستحيل يف املسائل األصولية املتعلقة باالعتقاد يف وجود اهللا تعاىل وما جيوز عليه وما ال جيوز عليه وما جي
  عليه 

  فذهب عبيد اهللا بن احلسن العنربي واحلشوية والتعليمية إىل جوازه 
  ورمبا قال بعضهم إنه الواجب على املكلف وإن النظر يف ذلك واالجتهاد فيه حرام 

  وذهب الباقون إىل املنع منه وهو املختار لوجوه 
  ز األول أن النظر واجب ويف التقليد ترك الواجب فال جيو

اآلية قال عليه السالم )  ١٦٤البقرة ( } إن يف خلق السماوات واألرض { ودليل وجوبه أنه ملا نزل قوله تعاىل 
  ويل ملن الكها بني حلييه ومل يتفكر فيها توعد على ترك النظر والتفكر فيها فدل على وجوبه 

وز عليه وما ال جيوز فالتقليد إما أن يقال إنه الثاين أن اإلمجاع من السلف منعقد على وجوب معرفة اهللا تعاىل وما جي
حمصل للمعرفة أو غري حمصل هلا القول بأنه حمصل للمعرفة ممتنع لوجوه األول أن املفيت بذلك غري معصوم ومن ال 

  يكون معصوما وال يكون خربه واجب الصدق وما ال يكون واجب الصدق فخربه ال يفيد العلم 
فيد العلم لكان العلم حاصال ملن قلد يف حدوث العامل وملن قلد يف قدمه وهو حمال إلفضائه الثاين أنه لو كان التقليد ي

  إىل اجلمع بني كون العامل حادثا وقدميا 
الثالث أنه لو كان التقليد مفيدا للعمل فالعلم بذلك إما أن يكون ضروريا أو نظريا ال جائز أن يكون ضروريا وإال 

ألنه لو خال اإلنسان ودواعي نفسه من مبدإ نشئه مل جيد ذلك من نفسه أصال واألصل ملا خالف فيه أكثر العقالء و
  عدم الدليل املفضي إليه فمن ادعاه ال بد له من بيانه 

الوجه الثالث من الوجوه األول أن التقليد مذموم شرعا فال يكون جائزا غري أنا خالفنا ذلك يف وجوب اتباع 
ن الصور فيما سبق لقيام الدليل على ذلك واألصل عدم الدليل املوجب لالتباع فيما العامي اجملتهد وفيما ذكرناه م

  حنن فيه فنبقي على مقتضي األصل 
ذكر ذلك ( ) } إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون { وبيان ذم التقليد قوله تعاىل حكاية عن قوم 

  يف معرض الذم هلم 
  ن وجوه األول أن النظر غري واجب لوجوه فإن قيل ما ذكرمتوه معارض م

وما جيادل يف آيات اهللا إال الذين { األول أنه منهي عنه ودليل النهي عنه الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعاىل 
  والنظر يفضي إىل فتح باب اجلدال فكان منهيا عنه )  ٤غافر ( } كفروا 

ى الصحابة ملا رآهم يتكلمون يف مسألة القدر وقال إمنا هلك من وأما السنة فما روي عن النيب عليه السالم أنه هن
كان قبلكم خلوضهم يف هذا وقال عليه السالم عليكم بدين العجائز وهو ترك النظر ولو كان النظر واجبا ملا كان 

  منهيا عنه 
ذلك منهم لنقل كما  الثاين أنه مل ينقل عن أحد من الصحابة اخلوض والنظر يف املسائل الكالمية مطلقا ولو وجد

  نقل عنهم النظر يف املسائل الفقهية ولو كان النظر يف ذلك واجبا لكانوا أوىل باحملافظة عليه 
الثالث أنه مل ينقل عن النيب عليه السالم وال عن أحد من الصحابة والتابعني إىل زمننا هذا اإلنكار على من كان يف 

  زماهنم من العوام ومن ليس له 



  على ترك النظر مع أهنم أكثر اخللق بل كانوا حاكمني بإسالمهم مقرين هلم على ما هم عليه  أهلية النظر
الرابع لو كان النظر يف معرفة اهللا تعاىل واجبا فإما أن جيب على العارف أو على غري العارف األول حمال ملا فيه من 

ضرورة توقف النظر الواجب عليه وأن ما ال يتم حتصيل احلاصل والثاين يلزم منه أن يكون اجلهل باهللا تعاىل واجبا 
الواجب إال به فهو واجب وألنه يلزم منه توقف معرفة إجياب اهللا تعاىل على معرفة ذاته ومعرفة ذاته على النظر 

  املتوقف على إجيابه وهو دور 
خبالف التقليد فكان  املعارضة الثانية أن النظر مظنة الوقوع يف الشبهات واضطراب اآلراء واخلروج إىل الضالل

  سلوك ما هو أقرب إىل السالمة أوىل 
  وهلذا صادفنا أكثر اخللق على ذلك فكان أوىل باالتباع 

الثالثة أن أدلة األصول فيما يرجع إىل الغموض واخلفاء أشد من أدلة الفروع فإذا جاز التقليد يف الفروع مع سهولة 
  وىل أدلتها دفعا للحرج فألن جيوز ذلك يف األصول أ

  الرابعة أن األصول والفروع قد استويا يف التكليف هبما وقد جاز التقليد يف الفروع فكذلك يف األصول 
{ واجلواب عن املعارضة األوىل مبنع النهي عن النظر وأما اآلية فاملراد هبما إمنا هو اجلدال بالباطل على ما قال تعاىل 

وجادهلم باليت هي أحسن { دون اجلدال باحلق ودليله قوله تعاىل )  ٥غافر ( } وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق 
  ) وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن { وقوله تعاىل )  ١٢٥النحل ( } 

ولو كان اجلدال باحلق منهيا عنه ملا كان مأمورا به مث كيف يكون النظر منهيا عنه وقد أثىن اهللا تعاىل على الناظرين 
أورد ذلك يف معرض الثناء واملدح )  ١٩١آل عمران ( } ويتفكرون يف خلق السموات واألرض {  بقوله تعاىل

  واملنهي عنه ال يكون ممدوحا عليه 
  وبه خيرج اجلواب عن هنيه عن النظر يف القدر 

  وقوله عليه السالم عليكم بدين العجائز مل يثبت ومل يصح 
   فيما قضاه وأمضاه مجعا بينه وبني ما ذكرناه من األدلة وإن صح فيجب محله على التفويض إىل اهللا تعاىل

يلزم منه نسبة الصحابة إىل اجلهل مبعرفة اهللا تعاىل مع كون ) مل ينقل عن أحد من الصحابة النظر يف ذلك ( قوهلم 
  الواحد منا عاملا بذلك وهو حمال 

ه إىل النظر والدليل وإمنا مل تنقل عنهم وإذا كانوا عاملني بذلك فليس العلم بذلك من الضروريات فتعني إسناد
  املناظرة يف ذلك لصفاء أذهاهنم وصحة عقائدهم وعدم من حيوجهم إىل ذلك 

  وحيث نقل عنهم ذلك يف مسائل الفروع فلكوهنا اجتهادية والظنون فيها متفاوتة خبالف املسائل القطعية 

  لى العامة ترك النظر قوهلم إن النيب صلى اهللا عليه و سلم والصحابة مل ينكروا ع
قلنا إمنا مل ينكروا ذلك ألن املعرفة الواجبة كانت حاصلة هلم وهي املعرفة بالدليل من جهة اجلملة ال من جهة 

  التفصيل 
إمنا يلزم ذلك أن لو كان اجلهل مقدورا للعبد وهو ) إن وجوب النظر يلزم منه وجوب اجلهل باهللا تعاىل ( قوهلم 

  غري مسلم 
ال نسلم ذلك فإن الواجب الشرعي عندنا غري متوقف على النظر كما سبق يف مسألة ) زم منه الدور يل( قوهلم 

  شكر املنعم 



قلنا فاعتقاد من يقلده إما أن يكون عن تقليد ) إن النظر مظنة الوقوع يف الشبهات والتردي يف الضالالت ( قوهلم 
م فيمن قلده كالكالم فيه وهو تسلسل ممتنع وإن كان أو نظر ضرورة امتناع كونه ضروريا فإن كان األول فالكال

الثاين فاحملذور الالزم من النظر الزم يف التقليد مع زيادة وهو احتمال كذب من قلده فيما أخربه به خبالف الناظر 
  مع نفسه فإنه ال يكابر نفسه فيما أدى إليه نظره 

  قوهلم إن التقليد عليه األكثر والسواد األعظم 
{ ال يدل على أنه أقرب إىل السالمة ألن التقليد يف العقائد املضلة أكثر من الصحيحة على ما قال تعاىل  قلنا ذلك

)  ٢٤ص ( } وقليل ما هم { وقال تعاىل )  ١١٦األنعام ( } وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهللا 
لباقي يف النار وإمنا كان ذلك ألن أدلة احلق دقيقة وقال عليه السالم تفترق أميت ثالثا وسبعني فرقة واحدة ناجية وا
  غامضة ال يطلع عليها سوى أصحاب األذهان الصافية والعقول 

  الرجحة مع املبالغة يف اجلد واالجتهاد وذلك مما يندر ويقل وقوعه 
صول القطع ليس كذلك فإن املطلوب يف األ) ان أدلة األصول أخفى فكان التقليد فيها أوىل من الفروع ( قوهلم 

واليقني خبالف الفروع فإن املطلوب فيها الظن وهو حاصل من التقليد فال يلزم من جواز التقليد يف الفروع جوازه 
  يف األصول 

  وبه يكون اجلواب عن املعارضة األخرية أيضا 

  املسألة الثانية العامي ومن ليس له أهلية االجتهاد

الجتهاد يلزمه اتباع قول اجملتهدين واألخذ بفتواه عند احملققني من وان كان حمصال لبعض العلوم املعتربة يف ا
  األصوليني 

  ومنع من ذلك بعض معتزلة البغداديني وقالوا ال جيوز ذلك اال بعد أن يتبني له صحة اجتهاده بدليله 
  ونقل عن اجلبائي أنه أباح ذلك يف مسائل االجتهاد دون غريها كالعبادات اخلمس 

  هو املذهب األول واملختار إمنا 
  ويدل عليه النص واإلمجاع واملعقول 

وهو عام لكل املخاطبني وجيب أن )  ٤٣النحل ( } فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون { أما النص فقوله تعاىل 
أو ال يكون عاما يف السؤال عن كل ما ال يعلم حبيث يدخل فيه حمل النزاع وإال كان متناوال لبعض ما ال يعلم بعينه 

بعينه واألول غري مأخوذ من داللة اللفظ والثاين يلزم منه ختصيص ما فهم من معىن األمر بالسؤال وهو طلب الفائدة 
  ببعض الصور دون البعض وهو خالف األصل 

اجلواز وهو خالف مذهب ) فاسألوا ( وإذا كان عاما يف األشخاص ويف كل ما ليس مبعلوم فأدىن درجات قوله 
  اخلصوم 

ا اإلمجاع فهو أنه مل تزل العامة يف زمن الصحابة والتابعني قبل حدوث املخالفني يستفتون اجملتهدين ويتبعوهنم يف وأم
األحكام الشرعية والعلماء منهم يبادرون إىل إجابة سؤاهلم من غري إشارة إىل ذكر الدليل وال ينهوهنم عن ذلك من 

  لمجتهد مطلقا غري نكري فكان إمجاعا على جواز اتباع العامي ل
وأما املعقول فهو أن من ليس له أهلية االجتهاد إذا حدثت به حادثة فرعية إما أن ال يكون متعبدا بشيء وهو 



خالف اإلمجاع من الفريقني وإن كان متعبدا بشيء فإما بالنظر يف الدليل املثبت للحكم أو بالتقليد األول ممتنع ألن 
مجع إىل النظر يف أدلة احلوادث واالشتغال عن املعايش وتعطيل الصنائع ذلك مما يفضي يف حقه ويف حق اخللق أ

واحلرف وخراب الدنيا وتعطيل احلرث والنسل ورفع االجتهاد والتقليد رأسا وهو من احلرج واإلضرار املنفي بقوله 
هو عام يف كل وبقوله عليه السالم ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم و} وما جعل عليكم يف الدين من حرج { تعاىل 

  حرج وضرار ضرورة كونه نكرة يف سياق النفي 
غري أنا خالفناه يف امتناع التقليد يف أصول الدين ملا بيناه من الفرق يف مسألة امتناع التقليد يف أصول الدين وألن 

فكان احلرج يف الوقائع احلادثة الفقهية أكثر بأضعاف كثرية من املسائل األصولية اليت قيل فيها بامتناع التقليد 
  إجياب االجتهاد فيها أكثر فبقينا فيما عدا ذلك عاملني بقضية الدليل وهو عام يف املسائل االجتهادية وغريها 

وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون { فإن قيل ما ذكرمتوه معارض بالكتاب والسنة واملعقول أما الكتاب فقوله تعاىل 
 {  

  علوم فكان منهيا عنه والقول بالتقليد قول مبا ليس مب
  وأيضا 

ذكر ذلك يف )  ٢٣الزخرف ( } إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون { قوله تعاىل حكاية عن قوم 
  معرض الذم للتقليد واملذموم ال يكون جائزا 

كل ميسر ملا خلق له وأما السنة فقوله عليه السالم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقوله عليه السالم اجتهدوا ف
  والنصان عامان يف األشخاص ويف كل علم ومها يدالن على وجوب النظر 

وأما املعقول فمن وجهني األول أن العامي لو كان مأمورا بالتقليد فال يأمن أن يكون من قلده خمطئا يف اجتهاده وأنه 
  لى الشارع ممتنع كاذب فيما أخربه به فيكون العامي مأمورا باتباع اخلطإ والكذب وذلك ع

الثاين أن الفروع واألصول مشتركة يف التكليف هبا فلو جاز التقليد يف الفروع ملن ظهر صدقه فيما أخرب به جلاز 
  ذلك يف األصول 

واجلواب عن اآلية األوىل أهنا مشتركة الداللة فإن النظر أيضا واالجتهاد يف املسائل االجتهادية قول مبا ليس مبعلوم 
  سلوك أحد األمرين وال بد من 

وليس يف اآلية دليل على تعيني امتناع أحدمها كيف وجيب محلها على ما ال يعلم فيما يشترط فيه العلم تقليال 
  لتخصيص العموم وملا فيه من موافقة ما ذكرناه من األدلة 

  ذكرناه من األدلة  وعن اآلية الثانية بوجوب محلها على ذم التقليد فيما يطلب فيه العلم مجعا بينها وبني ما
  وعن اخلرب األول أنه متروك باإلمجاع يف حمل النزاع فإن القائل فيه 

  قائالن قائل بأن الواجب التقليد وقائل إن الواجب إمنا هو النظر والعلم غري مطلوب فيهما إمجاعا 
لكنه ال عموم له وعن الثاين ال نسلم داللته على الوجوب على ما سبق تعريفه وإن دل على وجوب االجتهاد 

بالنسبة إىل كل مطلوب حىت يدخل فيه حمل النزاع وإن كان عاما بلفظه لكن جيب محله على من له أهلية االجتهاد 
  مجعا بينه وبني ما ذكرناه من األدلة 

وعن الوجه األول من املعقول أنه وإن اجتهد العامي فال نأمن من وقوع اخلطإ منه بل هو أقرب إىل اخلطإ لعدم 



  هليته واحملذور يكون مشتركا أ
  وعن الوجه الثاين ما سبق من الفرق 

  املسألة الثالثة القائلون بوجوب االستفتاء على العامي

اتفقوا على جواز استفتائه ملن عرفه بالعلم وأهلية االجتهاد والعدالة بأن يراه منتصبا للفتوى والناس متفقون على 
  من عرفه بالضد من ذلك سؤاله واالعتقاد فيه وعلى امتناعه في

  واختلفوا يف جواز استفتاء من مل يعرفه بعلم وال جهالة 
  واحلق امتناعه على مذهب اجلمهور وذلك ألنه ال نأمن أن يكون حال 

  املسؤول كحال السائل يف العامية املانعة من قبول القول 
الجتهاد نظرا إىل أن األصل عدم ذلك وإىل وال خيفى أن احتمال العامية قائم بل هو أرجح من احتمال صفة العلم وا

  أن الغالب إمنا هو العوام وأن اندراج من جهلنا حالة حتت األغلب أغلب على الظن 
  وهلذا امتنع قبول قول مدعي الرسالة وقبول قول الراوي والشاهد إذا مل يقم دليل على صدقه 

إما أن يقال إنه جيب عليه البحث عن عدالته أو ال جيب فإن قيل إذا مل يعرف العامي السائل عدالة املفيت فال خيلو 
  فإن قيل باألول فهو خالف ما الناس عليه يف العادة من غري نكري 

وإن قيل بالثاين فال خيفى أن احتمال عدم العدالة مقاوم الحتمال العدالة وعند ذلك فاحتمال صدقه فيما خيرب به 
  مقاوم الحتمال كذبه 
من جواز االستفتاء مع اجلهل بالعدالة جوازه مع اجلهل بالعلم أو ال يلزم فإن مل يلزم فما  وعند ذلك إما أن يلزم

  الفرق وإن لزم فهو املطلوب 

قلنا ال نسلم جريان العادة مبا ذكروه عند إرادة االستفتاء وعلى هذا فال بد من السؤال عن العدالة مبا يغلب على 
  الظن من قول عدل أو عدلني 

نه ال حيتاج إىل البحث عن ذلك فالفرق ظاهر وذلك ألن الغالب من حال املسلم وال سيما املشهور وإن سلمنا أ
بالعلم واالجتهاد إمنا هو العدالة وهو كاف يف إفادة الظن وال كذلك يف العلم ألنه ليس األصل يف كل إنسان أن 

  يكون عاملا جمتهدا وال الغالب ذلك 

  مي عاملا يف مسألة فأفتاهاملسألة الرابعة إذا استفىت العا

مث حدث مثل تلك الواقعة فهل جيب على املفيت أن جيتهد هلا ثانيا وال يعتمد على االجتهاد األول اختلفوا فيه فمنهم 
  من قال ال بد من االجتهاد ثانيا الحتمال أن يتغري اجتهاده ويطلع على ما مل يكن اطلع عليه أوال 

  آخر ألن األصل عدم اطالعه على ما مل يطلع عليه أوال  ومنهم من قال ال حاجة إىل اجتهاد
  واملختار إمنا هو التفصيل وهو أنه إما أن يكون ذاكرا لالجتهاد األول 



  أو غري ذاكر له فإن كان األول فال حاجة إىل اجتهاد آخر كما لو اجتهد يف احلال 
  وإن كان الثاين فال بد من االجتهاد ألنه يف حكم من مل جيتهد 

  سألة اخلامسة اختلفوا يف أنه هل جيوز خلو عصر من األعصار عن جمتهدامل

  ميكن تفويض الفتاوى إليه فمنع منه قوم كاحلنابلة وغريهم وجوزه آخرون وهو املختار 
وذلك ألنه لو امتنع المتنع إما لذاته أو ألمر من خارج األول حمال فإنا لو فرضنا وقوعه مل يلزم عنه لذاته حمال عقال 

  إن كان الثاين فاألصل عدمه وعلى مدعيه بيانه و
  فإن قيل دليل امتناعه النص واملعقول 

أما النص فقوله عليه السالم ال تزال طائفة من أميت على احلق حىت يأيت أمر اهللا وحىت يظهر الدجال وأيضا ما روي 
وانك فقال أنتم أصحايب إخواين قوم يأتون عنه عليه السالم أنه قال واشوقاه إىل إخواين قالوا يا رسول اهللا ألسنا إخ

  بعدي يهربون بدينهم من شاهق إىل شاهق ويصلحون 

إذا فسد الناس وأيضا قوله عليه السالم العلماء ورثة األنبياء وأحق األمم بالوراثة هذه األمة وأحق األنبياء بإرث 
  العلم عنه 

  نيب هذه األمة 
يف الدين واالجتهاد فيه فرض على الكفاية حبيث إذا اتفق الكل على تركه  وأما املعقول فمن وجهني األول أن التفقه

  أمثوا 
  فلو جاز خلو العصر عمن يقوم به لزم منه اتفاق أهل العصر على اخلطإ والضاللة وهو ممتنع ملا سبق 

د إليه يف معرفة الثاين أن طريق معرفة األحكام الشرعية إمنا هو االجتهاد فلو خال العصر عن جمتهد ميكن االستنا
  األحكام أفضى إىل تعطيل الشريعة واندراس األحكام وذلك ممتنع ألنه على خالف عموم ما سبق من النصوص 

واجلواب عما ذكروه من النصوص أهنا معارضة مبا يدل على نقيضها فمن ذلك قوله عليه السالم بدىء اإلسالم 
 يقبض العلم انتزاعا ولكن بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عامل غريبا وسيعود كما بدأ وقوله عليه السالم إن اهللا ال

اختذ الناس رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا وقوله عليه السالم تعلموا الفرائض وعلموها الناس 
 عليه و سلم فإهنا أول ما ينسى وقوله عليه السالم لتركنب سنن من كان قبلكم حذوا القذة بالقذة وقوله صلى اهللا

خري القرون القرن الذي أنا فيه مث الذي يليه مث الذي يليه مث تبقى حثالة كحثالة التمر ال يعبأ اهللا هبم وإذا تعارضت 
  النصوص سلم لنا ما ذكرناه من الدليل أوال 

اد فرضا على وما ذكروه من الوجه األول من املعقول فجوابه أن يقال مىت يكون التفقه يف الدين والتأهل لالجته
الكفاية يف كل عصر إذا أمكن اعتماد العوام على األحكام املنقولة إليهم يف كل عصر عمن سبق من اجملتهدين يف 

  العصر األول بالنقل املغلب على الظن أو إذا مل ميكن األول ممنوع والثاين مسلم ولكن ال نسلم امتناع ذلك 
  أيضا وهذا هو اجلواب عن الوجه الثاين من املعقول 

  املسألة السادسة من ليس مبجتهد هل جتوز له الفتوى مبذهب غريه



من اجملتهدين كما هو املعتاد يف زمننا هذا اختلفوا فيه فذهب أبو احلسني البصري ومجاعة من األصوليني إىل املنع من 
مذهب الغري جلاز ذلك ذلك ألنه إمنا يسأل عما عنده ال عما عند غريه وألنه لو جازت الفتوى بطريق احلكاية عن 

  للعامي وهو حمال خمالف لإلمجاع 
  ومنهم من جوزه إذا ثبت ذلك عنده بنقل من يوثق بقوله 

واملختار أنه إذا كان جمتهدا يف املذهب حبيث يكون مطلعا على مأخذ اجملتهد املطلق الذي يقلده وهو قادر على 
  ع والنظر واملناظرة يف ذلك كان له الفتوى التفريع على قواعد إمامه وأقواله متمكن من الفرق واجلم

  متييزا له عن العامي ودليله انقطاع اإلمجاع من أهل كل عصر على قبول 

  مثل هذا النوع من الفتوى وإن مل يكن كذلك فال 

  املسألة السابعة إذا حدثت للعامي حادثة وأراد االستفتاء عن حكمها

ن كان األول وجب عليه الرجوع إليه واألخذ بقوله وإن كان الثاين فإما أن يكون يف البلد مفت واحد أو أكثر فإ
فقد اختلف األصوليون فمنهم من قال ال يتخري بينهم حىت يأخذ بقول من شاء منهم بل يلزمه االجتهاد يف أعيان 
اعة املفتني من األورع واألدين واألعلم وهو مذهب أمحد بن حنبل وابن سريج والقفال من أصحاب الشافعي ومج

من الفقهاء واألصوليني مصريا منهم إىل أن قول املفتيني يف حق العامي ينزل منزلة الدليلني املتعارضني يف حق اجملتهد 
وكما جيب على اجملتهد الترجيح بني الدليلني فيجب على العامي الترجيح بني املفتيني إما بأن يتحفظ من كل باب 

ها فمن أجابه أو كان أكثر إصابة اتبعه أو بأن يظهر له ذلك بالشهرة من الفقه مسائل ويتعرف أجوبتها ويسأل عن
  والتسامع وألن طريق معرفة هذه األحكام إمنا هو الظن والظن يف تقليد األعلم واألدين أقوى فكان املصري إليه أوىل 

ماء وسواء تساووا أو وذهب القاضي أبو بكر ومجاعة من األصوليني والفقهاء إىل التخيري والسؤال ملن شاء من العل
  تفاضلوا وهو املختار 

  ويدل على ذلك أن الصحابة كان فيهم الفاضل واملفضول من اجملتهدين 
فإن اخللفاء األربعة كانوا أعرف بطريق االجتهاد من غريهم وهلذا قال عليه السالم عليكم بسنيت وسنة اخللفاء 

  الراشدين من بعدي عضوا 

سالم أقضاكم علي وأفرضكم زيد وأعرفكم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل وكان فيهم عليها بالنواجذ وقال عليه ال
  العوام ومن فرضه االتباع للمجتهدين واألخذ بقوهلم ال غري 

ومع ذلك مل ينقل عن أحد من الصحابة والسلف تكليف العوام االجتهاد يف أعيان اجملتهدين وال أنكر أحد منهم 
ه مع وجود األفضل ولو كان ذلك غري جائز ملا جاز من الصحابة التطابق على عدم اتباع املفضول واالستفتاء ل

إنكاره واملنع منه ويتأيد ذلك بقوله عليه السالم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ولوال إمجاع الصحابة على 
  ذلك لكان القول مبذهب اخلصوم أوىل 

  هدين يف حكم حادثة من احلوادثاملسألة الثامنة إذا اتبع العامي بعض اجملت



  وعمل بقوله فيها اتفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه يف ذلك احلكم بعد ذلك إىل غريه 
وهل له اتباع غري ذلك اجملتهد يف حكم آخر اختلفوا فيه فمنهم من منع منه ومنهم من أجازه وهو احلق نظرا إىل ما 

عامي لكل عامل يف مسألة وأنه مل ينقل عن أحد من السلف احلجر على وقع عليه إمجاع الصحابة من تسويغ استفتاء ال
العامة يف ذلك ولو كان ذلك ممتنعا ملا جاز من الصحابة إمهاله والسكوت عن اإلنكار عليه وألن كل مسألة هلا 

   حكم نفسها فكما مل يتعني األول لالتباع يف املسألة األوىل إال بعد سؤاله فكذلك يف املسألة األخرى
  وأما اذا عني العامي مذهبا معينا كمذهب الشافعي أو أيب حنيفة أو 

غريه وقال أنا على مذهبه وملتزم له فهل له الرجوع إىل األخذ بقول غريه يف مسألة من املسائل اختلفوا فيه فجوزه 
صار الزما له كما لو  قوم نظرا إىل أن التزامه ملذهب معني غري ملزم له ومنع من ذلك آخرون ألنه بالتزامه املذهب

  التزم مذهبه يف حكم حادثة معينة 
واملختار إمنا هو التفصيل وهو أن كل مسألة من مذهب األول اتصل عمله هبا فليس له تقليد الغري فيها وما مل يتصل 

  عمله هبا فال مانع من اتباع غريه فيها 
  القاعدة الرابعة يف الترجيحات وتشتمل على مقدمة وبابني 

  ملقدمة ففي بيان معىن الترجيح ووجوب العمل بالراجح وما فيه الترجيح أما ا
  أما الترجيح فعبارة عن اقتران أحد الصاحلني للداللة على املطلوب مع تعارضهما مبا يوجب العمل به وإمهال اآلخر 

ليس بصاحل فإن الترجيح  احتراز عما ليسا بصاحلني للداللة أو أحدمها صاحل واآلخر) اقتران أحد الصاحلني ( فقولنا 
  إمنا يكون مع حتقق التعارض وال تعارض مع عدم الصالحية لألمرين أو أحدمها 

احتراز عن الصاحلني اللذين ال تعارض بينهما فإن الترجيح إمنا يطلب عند التعارض ال مع ) مع تعارضهما ( وقولنا 
تعارضة يف أصل القياس كما يأيت وللمتعارضني مع عدمه وهو عام للمتعارضني مع التوافق يف االقتضاء كالعلل امل

  التنايف يف االقتضاء كاألدلة املتعارضة يف الصور 

  املختلف فيها نفيا وإثباتا 
  ) مبا يوجب العمل بأحدمها وإمهال اآلخر ( وقولنا 

  قوية والترجيح احتراز عما اختص به أحد الدليلني عن اآلخر من الصفات الذاتية أو العرضية وال مدخل له يف الت
وأما أن العمل بالدليل الراحح واجب فيدل عليه ما نقل وعلم من إمجاع الصحابة والسلف يف الوقائع املختفلة على 

وجوب تقدمي الراجح من الظنني وذلك كتقدميهم خرب عائشة رضي اهللا عنها يف التقاء اخلتانني على خرب أيب هريرة 
ت عن النيب عليه السالم أنه كان يصبح جنبا وهو صائم على ما رواه أبو هريرة من يف قوله إمنا املاء من املاء وما رو

  قوله عليه السالم من أصبح جنبا فال صوم له لكوهنا أعرف حبال النيب عليه السالم 
وكانوا ال يعدلون إىل اآلراء واألقيسة إال بعد البحث عن النصوص واليأس منها ومن فتش عن أحواهلم ونظر يف 

  ع اجتهاداهتم علم علما ال يشوبه ريب أهنم كانوا يوجبون العمل بالراجح من الظنني دون أضعفهما وقائ
  ويدل على ذلك أيضا تقرير النيب عليه السالم ملعاذ حني بعثه إىل 

  اليمن قاضيا على ترتيب األدلة وتقدمي بعضها على بعض كما سبق تقريره غري مرة 
  حا فالعقالء يوجبون بعقوهلم العمل بالراحج وألنه إذا كان أحد الدليلني راج



  واألصل تنزيل التصرفات الشرعية منزلة التصرفات العرفية 
  وهلذا قال عليه السالم ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن 

  فإن قيل ما ذكرمتوه معارض بالنص واملعقول 
  أمر باالعتبار مطلقا من غري تفصيل )  ٢احلشر ( } فاعتربوا يا أويل األبصار { أما النص فقوله تعاىل 

  وأيضا قوله عليه السالم حنن حنكم بالظاهر واهللا يتوىل السرائر والدليل املرجوح ظاهر فجاز العمل به 
وأما املعقول فهو أن األمارات الظنية املتعارضة ال تزيد على البينات املتعارضة والترجيح غري معترب يف البينات حىت 

  شهادة األربعة على شهادة االثنني إنه ال تقدم 
قلنا أما اآلية فغايتها األمر بالنظر واالعتبار وليس فيها ما ينايف القول بوجوب العمل بالترجيح فإن إجياب أحد 

  األمرين ال ينايف إجياب 

  غريه 
الدليل الراجح وأما اخلرب فيدل على جواز العمل بالظاهر والظاهر هو ما ترجح أحد طرفيه على اآلخر ومع وجود 

  فاملرجوح املخالف له ال يكون راجحا من جهة خمالفته للراجح فال يكون ظاهرا فيه 
  وأما املعقول فال نسلم امتناع الترجيح يف باب الشهادة بل عندنا يقدم قول األربعة على قول االثنني على رأي لنا 

  ن املتبع يف ذلك إمنا هو إمجاع الصحابة وإن سلمنا أنه ال اعتبار بالترجيح يف باب الشهادة فإمنا كان أل
  وقد ألف منهم اعتبار ذلك يف باب تعارض األدلة دون باب الشهادة 

  وأما ما فيه الترجيح فهي الطرق املوصلة إىل املطلوبات 
  وهي تنقسم إىل قطعي وظين 

  املتعارضني على اآلخر  أما القطعي فال ترجيح فيه ألن الترجيح ال بد وأن يكون موجبا لتقوية أحد الطريقني

واملعلوم املقطوع به غري قابل للزيادة والنقصان فال يطلب فيه الترجيح وألن الترجيح إمنا يكون بني متعارضني 
وذلك غري متصور يف القطعي ألنه إما أن يعارضه قطعي أو ظين األول حمال ألنه يلزم منه إما العمل هبما وهو مجع 

امتناع العمل هبما وهو مجع بني النقيضني يف النفي أو العمل بأحدمها دون اآلخر وال  بني النقيضني يف اإلثبات أو
  أولوية مع التساوي 

  والثاين أيضا حمال المتناع ترجح الظين على القاطع وامتناع طلب الترجيح يف القاطع 
  كيف وإن الدليل القاطع ال يكون يف مقابلته دليل صحيح فلم يبق سوى الطرق الظنية 

  الطرق الظنية منقسمة إىل شرعية وعقلية وليس من غرضنا بيان العقلية بل الشرعية و
وهي إما أن تكون موصلة إىل الظن بأمر مفرد وهي احلدود أو الظن بأمر مركب وهي األدلة الشرعية من الكتاب 

  والسنة واإلمجاع والقياس واالستدالل كما سبق حتقيقه 
لطريقني بابا الباب األول يف ترجيحات الطرق املوصلة إىل التصديقات فلنرسم يف ترجيحات كل واجد من ا

  الشرعية 

  والتعارض إما أن يكون بني منقولني أو معقولني أو منقول ومعقول 
  فلنرسم يف كل واحد قسما 



  القسم األول يف التعارض الواقع بني منقولني والترجيح بينهما

  ملنت ومنه ما يعود إىل املدلول ومنه ما يعود إىل أمر من خارج منه ما يعود إىل السند ومنه ما يعود إىل ا
فأما ما يعود إىل السند فمنه ما يعود إىل الراوي ومنه ما يعود إىل ومنه ما يعود إىل املروي ومنه ما يعود إىل املروي 

  عنه 
  فأما ما يعود إىل الراوي فمنه ما يعود إىل نفسه ومنه ما يعود إىل تزكيته 

  يعود إىل نفس الراوي فترجيحات فأما ما 
األول أن تكون رواة أحدمها أكثر من رواة اآلخر فما رواته أكثر يكون مرجحا خالفا للكرخي ألنه يكون أغلب 
على الظن من جهة أن احتمال وقوع الغلط والكذب على العدد األكثر أبعد من احتمال وقوعه يف العدد األقل 

  يد الظن وألن خرب كل واحد من اجلماعة يف

  وال خيفى أن الظنون اجملتمعة كلما كانت أكثر كانت أغلب على الظن حىت ينتهي إىل القطع 
وهلذا فإنه ملا كان احلد الواجب بالزىن من أكرب احلدود وآكدها جعلت الشهادة عليه أكثر عددا من غريه وأن النيب 

   أخربه بذلك أبو بكر وعمر عليه السالم مل يعمل بقول ذي اليدين أقصرت الصالة أم نسيت حىت
  ومل يعمل أبو بكر خبرب املغرية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أطعم اجلدة السدس حىت اعتضد خبرب حممد بن مسلمة 

  ومل يعمل عمر خبرب أيب موسى حىت اعتضد خبرب أيب سعيد اخلدري 
خر أو أنه أشهر بذلك فروايته مرجحة ألن الثاين أن يكون راوي أحد احلديثني مشهورا بالعدالة والثقة خبالف اآل

  سكون النفس إليه أشد والظن بقوله أقوى 
  الثالث أن يكون أحد الراويني أعلم وأضبط من اآلخر أو أورع وأتقى فروايته أرجح ألهنا أغلب على الظن 

نسخة مساعه أو خط الرابع أن يكون أحد الراويني حالة روايته ذاكرا للرواية عن شيخه غري معتمد يف ذلك على 
  نفسه خبالف اآلخر فهو أرجح ألنه يكون أبعد من السهو والغلط 

اخلامس أن يكون أحد الراويني قد عمل مبا روى واآلخر خالف ما روى فمن مل خيالف روايته أوىل لكونه أبعد عن 
  الكذب بل هو أوىل من رواية من مل يظهر منه العمل بروايته 

قد عرف من حال أحد الراويني أنه ال يروي عن غري العدل كابن املسيب وحنوه خبالف السادس أن يكونا مرسلني و
  اآلخر فرواية األول تكون أوىل 

السابع أن يكون راوي أحد اخلربين مباشرا ملا رواه واآلخر غري مباشر فرواية املباشر تكون أوىل لكونه أعرف مبا 
نكح ميمونة وهو حالل فإنه يرجح على رواية ابن عباس أنه  روى وذلك كرواية أيب رافع أن النيب عليه السالم

  نكحها وهو حرام ألن أبا رافع كان هو السفري بينهما والقابل لنكاحها عن رسول اهللا 
  الثامن أن يكون أحد الراويني هو صاحب القصة كما روت ميمونة 

باس لكوهنا أعرف حبال العقد من غريها أهنا قالت تزوجين رسول اهللا وحنن حالالن فإهنا تقدم على رواية ابن ع
  لشدة اهتمامها خالفا للجرجاين من أصحاب أيب حنيفة 

التاسع أن يكون أحد الراويني أقرب إىل النيب عليه السالم حال مساعه من اآلخر فروايته تكون أوىل وذلك كرواية 
ذكر أنه كان حتت ناقته حني لىب النيب عليه  ابن عمر إفراد النيب عليه السالم فإهنا مقدمة على من روى أنه قرن ألنه



  السالم وأنه مسع إحرامه باإلفراد 
العاشر إذا كان أحد الراويني من كبار الصحابة واآلخر من صغارهم فرواية األكرب أرجح ألن الغالب أنه يكون 

م والنهى وألن حمافظته على أقرب إىل النيب عليه السالم حالة السماع لقوله عليه السالم ليليين منكم أولوا األحال
  منصبه مما يوجب التحرز عن الكذب أكثر من الصغري 

احلادي عشر إذا كان أحد الراويني متقدم اإلسالم على الراوي اآلخر فروايته أوىل إذ هي أغلب على الظن لزيادة 
  أصالته يف اإلسالم وحتريره فيه 

فقيه أو هو أفقه وأعلم بالعربية فخربه يكون مرجحا لكونه الثاين عشر أن يكون أحد الراويني فقيها واآلخر غري 
  أعرف مبا يرويه لتمييزه بني ما جيوز وما ال جيوز 

  الثالث عشر أن يكون أحد الراويني أفطن وأذكى وأكثر تيقظا من اآلخر فروايته أوىل لكثرة ضبطه 
  اوي عن احلفظ أوىل لكثرة ضبطه الرابع عشر أن يكون أحد الراويني روايته عن حفظ واآلخر عن كتاب فالر

اخلامس عشر إن كان أحد الراويني مشهور النسب خبالف اآلخر فروايته أوىل ألن احترازه عما يوجب نقص 
  منزلته املشهورة يكون أكثر 

السادس عشر إذا كان يف رواة أحد اخلربين من يلتبس امسه باسم بعض الضعفاء خبالف اآلخر فالذي ال يلتبس امسه 
  ألنه أغلب على الظن  أوىل

السابع عشر أن يكون أحد الراويني قد حتمل الرواية يف زمن الصىب واآلخر يف زمن بلوغه فرواية البالغ أوىل لكثرة 
  ضبطه 

  وأما ما يعود إىل التزكية فترجيحات 
مرجحة ألهنا  األول أن يكون املزكي ألحد الراويني أكثر من اآلخر أو أن يكون املزكى له أعدل وأوثق فروايته

  أغلب على الظن 
الثاين أن تكون تزكية أحدمها بصريح املقال واآلخر بالرواية عنه أو بالعمل بروايته أو احلكم بشهادته فرواية من 
تزكيته بصريح املقال مرجحة على غريها ألن الرواية قد تكون عمن ليس بعدل وكذلك العمل مبا يوافق الرواية 

  وهو موافق هلا وال يكون ذلك هبما وال كذلك التزكية بصريح املقال  والشهادة قد تكون بغريها
الثالث تزكية أحد الراويني باحلكم بشهادته واآلخر بالرواية عنه فرواية املعمول بشهادته أوىل ألن االحتياط يف 

  الشهادة فيما يرجع إىل أحكام اجلرح والتعديل أكثر منه يف الرواية والعمل هبا 
واية الواحد واملرأة دون شهادهتما وقبلت رواية الفرع مع إنكار األصل هلا على بعض اآلراء ومن غري وهلذا قبلت ر

  ذكر األصل خبالف الشهادة 
الرابع أن تكون تزكية أحدمها بالعمل بروايته واآلخر بالرواية عنه فاألول أرجح ألن الغالب من العدل أنه ال يعمل 

  رواية ألن كثريا ما يروي العدل عمن لو سئل عنه جلرحه أو توقف يف حاله برواية غري العدل وال كذلك يف ال
  وباجلملة فاحتمال العمل برواية غري العدل أقل من احتمال الرواية عن غري العدل 

  واحتمال العمل بدليل غريه وإن كان قائما إال أنه بعيد عن البحث التام مع عدم االطالع عليه 
  واية فترجيحات وأما ما يعود إىل نفس الر

  األول أن يكون أحد اخلربين متواترا واآلخر آحادا فاملتواتر لتيقنه أرجح من اآلحاد لكون مظنونا 



  الثاين أن يكون أحد اخلربين مسندا واآلخر مرسال فاملسند أوىل لتحقق املعرفة براويه واجلهالة براوي اآلخر 
  قبل إذا شهد مرسال وهلذا تقبل شهادة الفرع إذا عرف شاهد األصل وال ت

فإن قيل الراوي إذا كان عدال ثقة وأرسل اخلرب فالغالب أن ال يكون إال مع اجلزم بتعديل من روي عنه وإال كان 
ذلك تلبيسا على املسلمني وهو بعيد يف حقه وهذا خبالف ما إذا ذكر املروي عنه فإنه غري جازم بتعديله فكان 

  املرسل أوىل 
  م بروايته عمن مل يذكره إذا مل يكن يل نفس األمر عدال أن لو وجب اتباعه يف قوله قلنا التلبيس إمنا يلز

وإمنا جيب اتباعه يف قوله أن لو ظهرت عدالة األصل وهو دور كيف وإنه لو كان ذلك تعديال منه فهو غري مقبول 
  رف بفسق لكونه تعديال مطلقا وإن كان مقبوال فإمنا يقبل إذا كان مضافا إىل شخص معني مل يع

  وأما إذا كان غري معني فال الحتمال أن يكون حبيث لو عينه الطلعنا من حاله على فسق قد جهله الراوي 
مث ولو كان تعديال مقبوال إال أنه إذا كان مذكورا مشهور احلال وقد عدل مبثل ذلك التعديل أو أعلى منه كان 

ة املروي عنه إذا كان مصرحا به وجزمه بعدالة من قبول قوله أوىل وأغلب على الظن وعدم جزم الراوي بعدال
سكت عن ذكره بعد أن ظهر تعديل املذكور بتعديل غريه ال يكون موجبا للترجيح بل من ظهرت عدالته بطريق 

  متفق عليه يكون أوىل ممن ظهرت عدالته بطريق خمتلف فيه 
تابعي التابعني فما هو من مراسيل التابعني  الثالث أن يكون أحد اخلربين من مراسيل التابعني واآلخر من مراسيل

أوىل ألن الظاهر من التابعي أنه ال يروي عن غري الصحايب وعدالة الصحابة مبا ثبت من ثناء النيب عليه السالم 
  وتزكيته هلم يف ظواهر الكتاب والسنة أغلب على الظن من العدالة يف حق غريهم من املتأخرين 

  القرون القرن الذي أنا فيه وقال عليه السالم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم  وهلذا قال عليه السالم خري

  اهتديتم ومل يرو مثل ذلك يف حق غريهم 
الرابع أن يكون أحدمها معنعنا وطريق ثبوت اآلخر الشهرة مع عدم النكري أو اإلسناد إىل كتاب من كتب احملدثني 

بة إىل الطريق األول فلمساواته له يف عدم النكري وزيادته عليه برواية فاملعنعن أوىل ألنه أغلب على الظن أما بالنس
  العدل عن العدل وأما بالنسبة إىل الطريق الثاين فألنه أسلم من الغلط والتلبيس وأبعد عن التبديل والتصحيف 

ند إىل كتب احملدثني اخلامس أن يكون أحدمها ثابتا بطريق الشهرة واآلخر باإلسناد إىل كتاب من كتب احملدثني فاملس
أوىل من جهة أن احتمال تطرق الكذب إىل ما دخل يف صنعة احملدثني وإن مل يكن من كتبهم املشهورة هبم واملنسوبة 

  إليهم أبعد من احتمال تطرقه إىل ما اشتهر وهو غري منسوب إليهم 
  وهلذا فإن كثريا ما اشتهر مع كذبه ورد احملدثني له 

مسندا إىل كتاب موثوق بصحته كمسلم والبخاري واآلخر مسندا إىل كتاب غري مشهور  السادس أن يكون أحدمها
  بالصحة وال بالسقم كسنن أيب داود وحنوها فاملسند إىل الكتاب املشهور بالصحة أوىل 

خبط السابع أن تكون رواية أحدمها بقراءة الشيخ عليه واآلخر بقراءته هو على الشيخ أو بإجازته أو مناولته له أو 
  رآه يف كتاب 

  فما الرواية فيه بقراءة الشيخ أرجح ألنه أبعد عن غفلة الشيخ عما يرويه 
الثامن أن تكون رواية أحدمها باملناولة واآلخر باإلجازة فاملناولة أوىل ألن اإلجازة غري كافية وهو أن يقول خذ هذا 

  يادة الكتاب وحدث به عين فقد مسعته من فالن وعند ذلك فتكون إجازة وز
  واإلجازة تكون راجحة على رؤية اخلط يف الكتاب ألن اخلطوط مما تشتبه وال احتمال يف نسبة لفظه إليه باإلجازة 



وكذلك لو قال الشيخ هذا خطي فاإلجازة تكون أوىل ألن داللة لفظ الشيخ على الرواية عمن روى عن أظهر من 
  داللة خطه عليها 

  ة عن اخلط واملناولة أوىل من اإلجازة كانت املناولة أوىل من الرواية عن اخلط وإذا كانت اإلجازة أوىل من الرواي
التاسع أن يكون أحد اخلربين أعلى إسنادا من اآلخر فيكون أوىل ألنه كلما قلت الرواة كان أبعد عن احتمال 

  الغلط والكذب 
متفق على رفعه إىل النيب عليه السالم  العاشر أن يكون أحد اخلربين قد اختلف يف كونه موقوفا على الراوي واآلخر

  فاملتفق على رفعه أوىل ألنه أغلب على الظن 
احلادي عشر أن تكون رواية أحد اخلربين بلفظ النيب واآلخر مبعناه فرواية اللفظ أوىل لكوهنا أضبط وأغلب على 

  الظن بقول الرسول 
رى مع احلجاب وذلك كرواية القاسم بن حممد الثاين عشر أن تكون إحدى الروايتني بسماع من غري حجاب واألخ

عن عائشة من غري حجاب لكوهنا عمة له أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا فإهنا تقدم على رواية أسود عنها أن 
زوجها كان حرا لسماعه عنها مع احلجاب ألن الرواية من غري حجاب شاركت الرواية مع احلجاب يف السماع 

  منه وزادت تيقن عني املسموع 
  الثالث عشر إذا كانت إحدى الروايتني قد اختلفت دون األخرى فاليت ال اختالف فيها أوىل لبعدها عن االضطراب 

  وأما ما يعود إىل املروي فترجيحات 
األول أن تكون رواية أحد اخلربين عن مساع من النيب عليه السالم والرواية األخرى عن كتاب فرواية السماع أوىل 

  طرق التصحيف والغلط لبعدها عن ت
  الثاين أن تكون إحدى الروايتني عن مساع من النيب عليه السالم 

واألخرى عما جرى يف جملسه أو زمانه وسكت عنه فرواية السماع أوىل لكوهنا أبعد عن غفلة النيب عليه السالم 
  زمانه خارجا عن جملسه  وذهوله خبالف الرواية عما جرى يف جملسه وسكت عنه فرواية السماع أوىل مما جرى يف

الثالث أن تكون إحدى الروايتني عما خطره مع السكوت عنه أعظم من خطر املسكوت عنه يف الرواية االخرى 
  فما خطره أعظم يكون أرجح لكون السكوت عنه أغلب على الظن يف تقريره 

رواية الصيغة تكون راجحة لقوة الرابع أن تكون إحدى الروايتني عن صيغة النيب عليه السالم واألخرى عن فعله ف
  داللتها وضعف الفعل 

وهلذا أن من خالف يف داللة الفعل وجواز االحتجاج به مل خيالف يف الصيغ ألن ما يفعله النيب عليه السالم إىل 
االختصاص به أقرب من اختصاصه مبدلول الصيغة وألن تطرق الغفلة إىل اإلنسان يف فعله أكثر منها يف كالمه وهلذا 

  قلما يتكلم اإلنسان غافال خبالف الفعل 
اخلامس أن يكون أحدمها خرب واحد ورد فيما تعم به البلوى خبالف اآلخر فما ال تعم به البلوى أوىل لكونه أبعد 

عن الكذب من جهة أن تفرد الواحد بنقل ما تعم به البلوى مع توفر الدواعي على نقله قريب من الكذب وذلك 
  امللك يف وسط السوق مبشهد من اخللق كمن تفرد بنقل قتل 

  وهلذا كان خمتلفا فيه ومتفقا على مقابله 
  وأما ما يعود إىل املروي عنه فترجيحات 

األول أن يكون أحد الراويني قد روى عمن أنكر روايته عنه كما يف حديث الزهري خبالف الراوي اآلخر فما مل 



  ب على الظن يقع فيه إنكار املروي عنه يكون أرحج لكونه أغل
  الثاين أن يكون األصل يف أحد اخلربين قد أنكر رواية الفرع عنه 

إنكار نسيان ووقوف واآلخر إنكار تكذيب وجحود فاألول أوىل ألن غلبة الظن بالرواية عنه أكثر من غلبة الظن 
  بالثاين 

  وأما الترجيحات العائدة إىل املنت 
  يا فالنهي من حيث هو هني مرجح على األمر لثالثة أوجه األول منها أن يكون أحدمها أمرا واآلخر هن

  األول أن الطلب فيه الترك أشد 
وهلذا لو قدر كون كل واحد منهما مطلقا فإن أكثر من قال باخلروج عن عهدة األمر بالفعل مرة واحدة نازع يف 

  النهي 
حمامل األمر لتردده بني الوجوب والندب الثاين أن حمامل النهي وهي تردده بني التحرمي والكراهة ال غري أقل من 

  واإلباحة على بعض اآلراء 
الثالث أن الغالب من النهي طلب دفع املفسدة ومن األمر طلب حتصيل املصلحة واهتمام العقالء بدفع املفاسد أكثر 

  من اهتمامهم بتحصيل املصاحل 
ح على املبيح نظرا إىل أنه إن عمل به ال يصري الترجيح الثاين أن يكون أحدمها آمرا واآلخر مبيحا فاآلمر وإن ترج

خمالفا للمبيح وال كذلك بالعكس الستواء طريف املباح وترجح جانب املأمور به إال أن املبيح يترجح على اآلمر من 
  أربعة أوجه األول أن مدلول املبيح متحد ومدلول اآلخر متعدد كما سبق تعريفه فكان أوىل 

ن العمل باملبيح تأويل اآلخر بصرفه عن حممله الظاهر إىل احململ البعيد والعمل باآلمر يلزم الثاين أن غاية ما يلزم م
  منه تعطيل املبيح بالكلية والتأويل أوىل من التعطيل 

الثالث أن املبيح قد ميكن العمل مبقتضاه على تقديرين على تقدير مساواته لآلمر ورجحانه والعمل مبقتضى اآلمر 
  يح وما يتم متوقف على الترج

  العمل به على تقديرين يكون أوىل مما ال يتم العمل به اال على تقدير واحد 
الرابع أن العمل باملبيح بتقدير أن يكون الفعل مقصودا للمكلف ال خيتل لكونه مقدورا له والعمل باآلخر يوجب 

  اإلخالل مبقصود الترك بتقدير كون الترك مقصودا له 
  أحدمها أمرا واآلخر خربا فاخلرب يكون راجحا لثالثة أوجه  الترجيح الثالث أن يكون

  األول أن مدلول اخلرب متحد خبالف األمر على ما سبق فكان أوىل لبعده عن االضطراب 
  الثاين أن اخلرب أقوى يف الداللة وهلذا امتنع نسخه على بعض اآلراء خبالف األمر 

كالم الشارع وهو فوق احملذور الالزم من فوات مقصود األمر  الثالث أن العمل يلزمه حمذور الكذب يف اخلرب من
  فكان اخلرب أوىل 

  الترجيح الرابع أن يكون أحدمها ناهيا واآلخر مبيحا فاملبيح يكون مقدما على ما عرف يف األمر 
  اخلامس أن يكون أحدمها هنيا واآلخر خربا فاخلرب مقدم على النهي على ما عرف يف األمر أيضا 

  أن يكون أحدمها مبيحا واآلخر خربا فاخلرب مقدم ملا سبق يف الوجه الثاين والثالث يف األمر إذا عارض اخلرب السادس 
  السابع أن يكون أحدمها مشتركا واآلخر غري مشترك بل متحد املدلول فما احتد مدلوله أوىل لبعده عن اخللل 



  قي أوىل لعدم افتقاره إىل القرنية املخلة بالتفاهم الثامن أن يكون مدلول أحدمها حقيقيا واآلخر جمازيا فاحلقي
  التاسع أن يكونا مشتركني إال أن مدلوالت أحدمها أقل من مدلوالت 

  اآلخر فاألول أوىل لقلة اضطرابه وقرب استعماله فيما هو املقصود منه 
ف اآلخر فاملنقول أوىل لعدم العاشر أن يكونا جمازين إال أن أحدمها منقول مشهور يف حمل التجوز كلفظ الغائط خبال

  افتقاره اىل القرنية 
  احلادي عشر أن يكون املصحح للتجوز يف أحدمها أظهر وأشهر من اآلخر فهو أوىل 

  الثاين عشر أن يكون لفظ أحدمها مشتركا واآلخر جمازا غري منقول 
  يك باعتباره وااللتفات إليه وقد ذكرنا ما يستحقه كل واحد منهما من الترجيح يف األمر بطريق االستقصاء فعل

  الثالث عشر أن يكونا حقيقيني اال أن أحدمها أظهر وأشهر فاألظهر مرجح 
  الرابع عشر أن تكون إحدى احلقيقتني متفقا عليها واألخرى خمتلفا فيها فاملتفق عليه أوىل ألنه أغلب على الظن 

حذف خبالف األخرى فالذي ال حيتاج إىل ذلك اخلامس عشر أن تكون داللة أحدمها غري حمتاجة إىل إضمار وال 
  أوىل لقلة اضطرابه 

السادس عشر أن يكون أحدمها يدل على مدلوله بالوضع الشرعي واآلخر بالوضع اللغوي وكل واحد منهما 
مستعمل يف الشرع فها هنا يظهر أن العمل باللفظ اللغوي يكون أوىل ألنه من لسان الشارع مع كونه مقررا لوضع 

وما هو عرفه ومصطلحه وإن كان من لسانه إال أنه مغري للوضع اللغوي وال خيفى أن العمل مبا هو من لسان  اللغة
الشارع من غري تغيري أوىل من العمل مبا هو من لسانه مع التغيري وألنه أبعد عن اخلالف وهذا خبالف ما إذا أطلق 

ىن آخر وصار عرفا له فإنه مهما أطلق الشارع ذلك لفظا واحدا وكان له مدلول لغوي وقد استعاره الشارع يف مع
  اللفظ فيجب تنزيله على عرفه الشرعي دون 

  اللغوي ألن الغالب من الشارع أنه إذا أطلق لفظا وله موضوع يف عرفه أنه ال يريد به غريه 
واحد فالذي فيه جماز  السابع عشر أن يكون العمل بأحدمها يلزم منه اجلمع بني جمازين واآلخر ال يلزم منه غري جماز

  واحد أوىل ألنه أبعد عن االضطراب وأقرب إىل األصل 
الثامن عشر أن يكون أحدمها داال على مطلوبه من وجهني أو أكثر واآلخر ال يدل إال من جهة واحدة فالذي 

  كثرت جهة داللته أوىل ألنه أغلب على الظن 
فاملؤكدة أوىل ألنه أقوى داللة وأغلب على الظن وذلك التاسع عشر أن تكون داللة أحدمها مؤكدة دون األخرى 

  كما يف قوله عليه السالم فنكاحها باطل باطل باطل 
  العشرون أن تكون داللة أحدمها على مدلوله بطريق املطابقة واآلخر بداللة االلتزام فداللة املطابقة أوىل ألهنا أضبط 

 أن العمل بأحدمها يف مدلوله ضرورة صدق املتكلم أو لضرورة احلادي والعشرون أن يكونا دالني جبهة االقتضاء إال
وقوع امللفوظ به عقال واآلخر لضرورة وقوع امللفوظ به شرعا كما سبق تعريفه فما يتوقف عيله صدق املتكلم 

فوقوع امللفوظ به عقال أوىل نظرا إىل بعد اخللف يف كالم الشارع وامتناع خمالفة املعقول وقرب املخالفة يف 
  املشروع 

الثاين والعشرون أن يكونا دالني جبهة التنبيه واإلمياء إىل أن أحدمها لو مل يقدر كون املذكور فيه علة للحكم املذكور 
معه كان ذكره عبثا وحشوا واآلخر من قبيل ما رتب فيه احلكم على الوصف بفاء التعقيب فالذي لو مل يقدر فيه 



نظرا إىل حمذور العبث يف كالم الشارع وإلغاؤه أمت من حمذور املخالفة الداللة  التعليل كان ذكره عبثا أوىل من اآلخر
  حرف الفاء على 

التعليل وإمكان تأويلها بغري السببية بل وهو أوىل من سائر أنواع التنبيه واإلمياء ملا ذكرناه من زيادة احملذور وما دل 
  باقي أقسام التنبيه واإلمياء على العلية بفاء التعقيب لظهورها مقدم على ما عداه من 

الثالث والعشرون أن يكونا دالني جبهة املفهوم إال أن أحدمها من قبيل مفهوم املخالفة واآلخر من قبيل مفهوم 
املوافقة فقد ميكن ترجيح مفهوم املوافقة على مفهوم املخالفة من جهة أنه متفق عليه وخمتلف يف مقابله وقد ميكن 

عليه من وجهني األول أن فائدة مفهوم املخالفة التأسيس وفائدة مفهوم املوافقة التأكيد  ترجيح مفهوم املخالفة
والتأسيس أصل والتأكيد فرع فكان مفهوم املخالفة أوىل الثاين أن مفهوم املوافقة ال يتم إال بتقدير فهم املقصود من 

   حمل السكوت أشد احلكم يف حمل النطق وبيان وجوده يف حمل السكوت وأن اقتضاءه للحكم يف
وأما مفهوم املخالفة فإنه يتم بتقدير عدم فهم املقصود من احلكم يف حمل النطق وبتقدير كونه غري متحقق يف حمل 

السكوت وبتقدير أن يكون له معارض يف حمل السكوت وال خيفى أن ما يتم على تقديرات أربعة أوىل مما ال يتم إال 
  على تقدير واحد 
أن تكون داللة أحدمها من قبيل داللة االقتضاء وداللة اآلخر من قبيل داللة اإلشارة فداللة  الرابع والعشرون

  االقتضاء أوىل لترجحها بقصد املتكلم هلا خبالف داللة اإلشارة 
اخلامس والعشرون أن تكون داللة أحدمها من قبيل داللة االقتضاء واآلخر من قبيل داللة التنبيه واإلمياء فداللة 

  تضاء أوىل لتوقف صدق املتكلم أو مدلول منطوقه عليه خبالف داللة التنبيه واإلمياء االق

السادس والعشرون أن تكون داللة أحدمها من قبيل داللة االقتضاء واآلخر من قبيل داللة املفهوم فداللة االقتضاء 
قتضاء من املبطالت أقل مما يعترض أوىل لوقوع االتفاق عليها ووقوع اخلالف يف مقابلها وألن ما يعترض داللة اال

  املفهوم وهبذا كان ما كان من قبيل داللة التنبيه واإلمياء مقدما على داللة املفهوم 
السابع والعشرون أن تكون داللة أحدمها من قبيل املنطوق واآلخر من قبيل داللة غري املنطوق فاملنطوق أوىل لظهور 

   داللته وبعده عن االلتباس خبالف مقابله
الثامن والعشرون أن يكون أحدمها عاما واآلخر خاصا فاخلاص مقدم على العام لثالثة أوجه األول أنه أقوى يف 

الداللة وأخص باملطلوب الثاين أن العمل بالعام يلزم منه إبطال داللة اخلاص وتعطيله وال يلزم من العمل باخلاص 
  لتعطيل فوق حمذور التأويل تعطيل العام بل تأويله وختصيصه وال خيفى أن حمذور ا

الثالث أن ضعف العموم بسبب تطرق التخصيص إليه وضعف اخلصوص بسبب تأويله وصرفه عن ظاهره إىل جمازه 
وال خيفى أن تطرق التخصيص إىل العمومات أكثر من تطرق التأويل إىل اخلاص وهلذا كانت أكثر العمومات 

  املطلق الدال على واحد ال بعينه مرجحا على العام  خمصصة وأكثر الظواهر اخلاصة مقررة وهبذا يكون
التاسع والعشرون أن يكون أحدمها عاما خمصصا واآلخر غري خمصص فالذي مل يدخله التخصيص أوىل لعدم تطرق 

الضعف إليه وعلى هذا فما كان عاما من وجه وخاصا من وجه يكون مرجحا على ما هو عام من كل وجه وكذلك 
قيد من وجه مرجح على ما هو مطلق من كل وجه وما هو منطوق من كل وجه مقدم على ما املطلق من وجه وامل

  هو حقيقي من 



  وجه دون وجه وكذلك احلقيقي من كل وجه مقدم على ما هو حقيقي من وجه 
جيح الثالثون أن يكونا عامني إال أن أحدمها من قبيل الشرط واجلزاء واآلخر من قبيل النكرة املنفية فقد ميكن تر

داللة الشرط واجلزاء لكون احلكم فيه معلال خبالف النكرة املنفية واملعلل أوىل من غري املعللل وقد ميكن ترجيح 
داللة نفي النكرة بأن داللته أقوى وهلذا كان خروج الواحد منه بعد خلفا يف الكالم عندما إذا قال ال رجل يف الدار 

  اللة النكرة املنفية أوىل من مجيع أقسام العموم وكان فيها رجل خبالف مقابله وهبذا تكون د
احلادي والثالثون أن تكون داللة أحدمها من قبيل داللة الشرط واجلزاء واآلخر من قبيل أمساء اجلموع فاألول أوىل 

ألن أكثر من خالف يف صيغ العموم وافق على صيغة الشرط واجلزاء وألن الداللة فيه مشرية إىل احلكم والعلة 
  ف مقابله وهبذا يكون أوىل من باقي أقسام العموم خبال

الثاين والثالثون أن تكون داللة أحدمها من قبيل اجلمع املعرف واآلخر مجع منكر فاملعرف أوىل لوجهني األول أن 
بعض من وافق على عموم اجلمع املعرف خالف يف املنكر فكان أقوى لقربه إىل الوفاق الثاين أنه ال يدخله االهبام 

الف املنكر فكان أوىل ورمبا رجع املنكر بكونه داال على عدد أقل من اجلمع املعرف فكان أقرب إىل اخلصوص خب
  فكان أوىل 

الثالث والثالثون أن يكون أحدمها اسم مجع معرف واآلخر اسم جنس دخله األلف والالم فاسم اجلمع أوىل ال 
) من ( املعرف فكان أقوى عموما وهبذا يكون مقدما على  مكان محل اسم اجلنس على الواحد املعهود خبالف اجلمع

  ) ما ( و 
الرابع والثالثون إذا كان أحدمها من قبيل اسم اجلنس املعرف واآلخر من قبيل من وما فمن وما أوىل لعدم احتماهلما 

  للعهد واحتمال ما قابلهما له 
   اخلامس والثالثون أن يكون أحد الظاهرين مضطربا يف لفظه خبالف

  اآلخر فغري املطرب أوىل ألنه أدل على احلفظ والضبط 
السادس والثالثون أن يكون أحدمها قد دل على احلكم وعلته واآلخر دل على احلكم دون علته فالدال على العلة 

  أوىل ألنه أقرب إىل االيضاح والبيان 
لغ يف البيان من الفعل وإن كان أحدمها السابع والثالثون أن يكون أحدمها قوال واآلخر فعال فالقول أوىل ألنه أب

  قوال وفعال واآلخر قول فقط فالقول والفعل أوىل ألنه أقوى يف البيان 
الثامن والثالثون أن يكون أحدمها مشتمال على زيادة مل يتعرض اآلخر هلا كرواية من روي أنه عليه السالم كرب يف 

  عا الشتماهلا على زيادة علم خفي على اآلخر صالة العيد سبعا فإهنا مقدمة على رواية من روى أرب
التاسع والثالثون أن يكون أحد املنقولني الظاهرين إمجاعا واآلخر نصا وسواء كان من الكتاب أو السنة فاالمجاع 

  مرجح ألن النسخ مأمون فيه خبالف النص 
واآلخر مل يدخل فيه سوى أهل األربعون أن يكونا امجاعني ظاهرين إال أن أحدمها قد دخل فيه مجيع أهل العصر 

  احلل والعقد فالذي دخل فيه اجلميع أوىل ألنه أغلب على الظن وأبعد عن اخلالف فيه 
احلادي واألربعون أن يكون أحدمها قد دخل فيه مع أهل احلل والعقد الفقهاء الذين ليسوا أصوليني واألصوليني 

ألول أوىل لقرهبم من املعرفة واالحاطة بأحكام الشرع الذين ليسوا فقهاء وخرج عنه العوام واآلخر بالعكس فا
واستنباطها من مداركها وهبذا املعىن يكون أيضا ما دخل فيه األصويل الذي ليس بفقيه ومل يدخل الفقيه أوىل مما هو 

  بالعكس ألن األصويل 



   أعرف مبدارك األحكام وكيفية تلقي األحكام من املنطوق واملفهوم واألمر والنهي وغريه
الثاين واألربعون أن يكون أحدمها قد دخل فيه اجملتهد املبتدع الذي ليس بكافر خبالف اآلخر فما دخل فيه اجملتهد 

  املبتدع أوىل ألن الظاهر من حاله الصدق وألنه أبعد عن اخلالف 
يسوا أصوليني الثالث واألربعون أن يكون أحدمها قد دخل فيه اجملتهد املبتدع دون العوام والفروعيني الذين ل

واألصوليون الذين ليسوا فروعيني واآلخر بعكسه فما دخل فيه اجملتهد املبتدع أوىل إذا اخللل يف قوله إمنا هو من 
جهة كذبه فيما يقول واخللل يف قول من عداه من املذكورين إمنا هو من جهله وعدم احاطته وعدم كماله وال خيفى 

الفاسق حلرمته وتعلق االمث به اندر من اخللل الناشىء بسبب اجلهل وعدم أن احتمال وقوع اخللل جبهة الكذب من 
  االحاطة 

الرابع واألربعون أن يكون أحد االمجاعني من الصحابة واآلخر من التابعني فامجاع الصحابة أوىل للثقة بعدالتهم 
أحكام الشريعة وألنه أبعد وبعد تقاعدهم عن حتقيق احلق وإبطال الباطل وغلبة جدهم وكثرة اجتهادهم يف متهيد 

عن خالف من خالف يف امجاع غري الصحابة وعلى هذا فامجاع التابعني يكون مقدما على امجاع من بعدهم لقرهبم 
  من العصر األول ولقوله عليه السالم خري القرون القرن الذي أنا فيه مث الذي يليه فامجاعهم يكون أغلب على الظن 

حد االمجاعني قد انقرض عصره خبالف اآلخر فما انقرض عصره يكون أوىل اخلامس واألربعون أن يكون أ
  الستقراره وبعده عن اخلالف 

السادس واألربعون أن يكون أحدمها مأخوذا عن انقسام األمة يف مسألة من املسائل على قولني يف أنه امجاع على 
إثباته أوىل ألنه أبعد عن اللبس وعما يقوله  نفي قول ثالث واالمجاع اآلخر على إثبات القول الثالث فاالمجاع على

  املنازع يف األول من وجوه القدح ويبديه من االحتماالت 

السابع واألربعون أن يكون أحدمها مسبوقا باملخالفة خبالف اآلخر فالذي مل يسبق باملخالفة أوىل ألنه أغلب على 
  الظن وأبعد عن اخلالف 

رجع بعض اجملتهدين فيه عما حكم به موافقا للباقني لدليل ظهر له خبالف  الثامن واألربعون أن يكون أحدمها قد
  اآلخر فما مل يرجع فيه بعض اجملتهدين أوىل لبعده عن املناقضة واخلالف فيه 

التاسع واألربعون أن يكون أحدمها امجاع الصحابة إال أنه مل يدخل فيه غري اجملتهدين واآلخر من إمجاع التابعني إال 
دخل فيه مجيع أهل عصرهم فإمجاع الصحابة أوىل للوثوق بعدالتهم وزيادة جدهم كما سبق تقريره ويف معىن أنه قد 

  هذا يكون قد رجع واحد من الصحابة عن الواقعة خبالف التابعني 
اخلمسون أن يكون أحدمها قد دخل فيه مجيع أهل العصر إال أنه مل ينقرض عصرهم واآلخر بالعكس فما دخل فيه 

أهل العصر أوىل ألن غلبة الظن فيه متيقنة واحتمال الرجوع بسبب عدم انقراض العصر موهوم ويف معناه أن  مجيع
يكون ما مل ينقرض عصره قد دخل فيه اجملتهد املبتدع أو األصويل الذي ليس فروعيا أو الفروعي الذي بأصويل 

  واآلخر خبالفه 
نقسام األمة على قولني كما سبق إال أنه مل ينقرض عصره احلادي واخلمسون أن يكون أحدمها غري مأخوذ من ا

واآلخر بعكسه فاألول أوىل نظرا إىل أن جهة االمجاع فيه اقوى بيقني أو رجوع الواحد عنه قبل انقراض العصر 
  موهوم ويف معناه إذا كان أحد امجاعني قد انقرض عصره إال أنه مسبوق باملخالفة واآلخر بعكسه 

أن يكون أحد االمجاعني مأخوذا من انقسام األمة على قولني إال انه غري مسبوق مبخالفة بعض الثاين واخلمسون 



  املتقدمني واآلخر بعكسه فالذي مل يكن مأخوذا من انقسام األمة على قولني أوىل لقوة االمجاع فيه 
  وأما الترجيحات العائدة إىل املدلول 

اإلباحة وهذا مما اختلف فيه فذهب األكثر كأصحابنا وأمحد بن األول منها أن يكون حكم أحدمها احلظر واآلخر 
حنبل والكرخي والرازي من أصحاب أيب حنيفة إىل أن احلاظر أوىل وذهب أبو هاشم وعيسى بن أبان إىل التساوي 

  والتساقط 
  تياط والوجه يف ترجيح ما مقتضاه احلظر أن مالبسة احلرام موجبة للمأمث خبالف املباح فكان أوىل باالح

وهلذا فإنه لو اجتمع يف العني الواحدة حظر وإباحة كاملتولد بني ما يؤكل وما ال يؤكل قدم التحرمي على اإلباحة 
وكذلك إذا طلق بعض نسائه بعينها مث أنسيها حرم وطء اجلميع تقدميا للحرمة على اإلباحة وإليه اإلشاره بقوله 

احلرام احلالل وقال عليه السالم دع ما يريبك إىل ما ال يريبك غري  عليه السالم ما اجتمع احلالل واحلرام إال غلب
أنه قد ميكن ترجيح ما مقتضاه اإلباحة من جهة أخرى وهي أنا لو عملنا مبا مقتضاه التحرمي لزم منه فوات مقصود 

  اإلباحة من الترك مطلقا 
الغالب أنه إذا كان حراما فال بد وأن تكون  ولو عملنا مبا مقتضاه اإلباحة فقد ال يلزم منه فوات مقصود احلظر ألن

املفسدة ظاهرة وعند ذلك فالغالب أن امللكف يكون عاملا هبا وقادرا على دفعها لعلمه بعدم لزوم احملذور من ترك 
املباح وألن املباح مستفاد من التخيري قطعا خبالف استفادة احلرمة من النهي لتردده بني احلرمة والكراهة فكان أوىل 

  على هذا فال خيفى وجه الترجيح بني ما مقتضاه احلرمة وما مقتضاه الندب و
الثاين أن يكون مدلول أحدمها احلظر واآلخر الوجوب فما مقتضاه التحرمي أوىل لوجهني األول هو أن الغالب من 

  تكميلها واهتمام  احلرمة إمنا هو دفع مفسدة مالزمة للفعل أو تقليلها ويف الوجوب حتصيل مصلحة مالزمة للفعل أو

  الشارع والعقالء بدفع املفاسد أمت من اهتمامهم بتحصيل املصاحل 
وهلذا فإن من أراد فعال لتحصيل مصلحة ينفر عنه إذا عارضه يف نظرة لزوم مفسدة مساوية للمصلحة كمن رام 

منه يف الواجب كانت  حتصيل درهم على وجه يلزم منه فوات مثله وإذا كان ما هو املقصود من التحرمي أشد وآكد
  احملافظة عليه أوىل 

وهلذا كان ما شرعت العقوبات فيه من فعل احملرمات أكثر من ترك الواجبات وأشد كالرجم املشروع يف زىن 
  احملصن 

  الوجه الثاين أن إفضاء احلرمة إىل مقصودها أمت من إفضاء الوجوب إىل مقصوده فكانت احملافظة عليه أوىل 
  احلرمة يتأتى بالترك وذلك كاف مع القصد له أو مع الغفلة عنه وال كذلك فعل الواجب وذلك ألن مقصود 

وأيضا فإن ترك الواجب وفعل احملرم إذا تساويا يف داعية الطبع إليهما فالترك يكون أيسر وأسهل من الفعل لتضمن 
  الفعل مشقة احلركة وعدم املشقة يف الترك 
  ىل باحملافظة عليه وما يكون حصول مقصوده أوقع يكون أو

الثالث أن يكون حكم أحدمها احلرمة واآلخر الكراهة فاحلظر أوىل ملساواته الكراهة يف طلب الترك وزيادته عليه مبا 
يدل على اللوم عند الفعل وألن املقصود منهما إمنا هو الترك ملا يلزمه من دفع املفسدة املالزمة للفعل واحلرمة أوىف 

  كانت أوىل باحملافظة لتحصيل ذلك املقصود ف
وأيضا فإن العمل باحملرم ال يلزم منه إبطال داللة املقتضي للكراهة وهو طلب الترك والعمل باملقتضي للكراهة مما 



  جيوز معه الفعل وفيه إبطال داللة احملرم 
ضي للكراهة يكون وال خيفى أن العمل مبا ال يفضي إىل اإلبطال يكون أوىل ومبا حققناه يف ترجيح احملرم على املقت

  ترجيح املوجب على املقتضي للندب 
  الرابع أن يكون حكم أحدمها إثباتا واآلخر نفيا وذلك كخرب بالل بأن 

النيب عليه السالم دخل البيت وصلى وخرب أسامة أنه دخل ومل يصل فالنايف مرجح على املثبت خالفا للقاضي عبد 
  اجلبار يف قوله إهنما سواء 

مترجحا على النايف الشتماله على زيادة علم غري أن النايف لو قدرنا تقدمه على املثبت كانت  واملثبت وإن كان
فائدته التأكيد ولو قدرنا تأخره كانت فائدته التأسيس وفائدة التأسيس أوىل ملا سبق تقريره فكان القضاء بتأخريه 

  أوىل 
  كمه دون تقدمه فإن قيل إال أنه يلزم من تأخره خمالفة الدليل املثبت ورفع ح

  قلنا هو معارض مبثله فإنا لو قدرنا تقدم النايف فاملثبت بعده يكون نافيا حلكمه ورافعا له 
فإن قيل املثبت وإن كان رافعا حلكم النايف على تقدير تأخره عنه فرافع ملا فائدته التأكيد ولو قدرنا تأخر النايف كان 

  ثبت أوىل مبطال ملا فائدته التأسيس فكان فرض تأخر امل
قلنا إال أنه وإن كانت فائدة النايف التأكيد على تقدير تقدمه فاملثبت يكون رافعا حلكم تأسيسي وهو الباقي على 

احلال األصلي وزيادة ما حصل من النايف من التأكيد وال كذلك ما لو كان النايف متأخرا فإنه ال يرفع غري التأسيس 
كيد يكون أوىل مما يفضي إىل رفع األمرين معا وما يقال من أن املثبت مفيد ملا وما ال يفضي إىل رفع التأسيس مع التأ

  هو حكم شرعي باالتفاق والنايف غري جممع على إفادته حلكم شرعي 
والغالب من الشارع أنه ال يتوىل بيان غري الشرعي فمع أنه غري سديد من جهة أن احلكم الشرعي غري مقصود لذاته 

ته لكونه وسيلة إليها وحكمة اإلثبات وإن كانت مقصودة فكذلك حكمة النفي فهو معارض وإمنا هو مقصود حلكم
من جهة أن الغالب من الشارع على ما هو املألوف منه إمنا هو التقرير ال التغيري وعلى هذا فاحلكم للنفي األصلي 

  يكون أوىل من املغري 
  ا اخلامس أن يكون حكم أحدمها معقوال واآلخر غري معقول فم

حكمه غري معقول وإن كان الثواب بتلقيه أكثر لزيادة مشقته كما نطق به احلديث إال أن مقصود الشارع بشرع ما 
هو معقول أمت مما ليس مبعقول نظرا إىل سهولة االنقياد وسرعة القبول وما شرعه أفضى إىل حتصيل مقصود الشرع 

  يكون أوىل 
عقول حىت إنه قد قيل إنه ال حكم إال وهو معقول حىت يف ضرب وهلذا كان شرع املعقول أغلب من شرع غري امل

الدية على العاقلة وحنوه مما ظن أنه غري معقول وألن ما يتعلق باملعقول من الفائدة بالنظر إىل حمل النص بالتعدية 
يف العلل فهو  واإلحلاق أكثر منه يف غري املعقول فكان أوىل وما كانت جهة تعقله أقوى كما يأيت وجه التفصيل فيه

  أوىل 
السادس أن يكون أحدمها مشتمال على زيادة ال وجود هلا يف اآلخر كموجب اجللد مع املوجب للجلد والتغريب 
فاملوجب للزيادة يكون أوىل ألن العمل بالزيادة غري موجب إلبطال منطوق اآلخر فيما دل عليه من وجوب اجللد 

ط موجب إلبطال املنطوق يف الداللة على وجوب الزيادة وما ال وإجزائه عن نفسه والعمل باملوجب للجلد فق



يفضي إىل إبطال حكم الدليل أوىل مما يفضي إىل اإلبطال وألن داللة املوجب للجلد على نفي الزيادة غري مأخوذة 
ا من منطوق اللفظ ووجوب الزيادة مأخوذ من منطوق اللفظ وخمالفة ما ليس مبنطوق باملنطوق أوىل من العكس مل

  تقدم 
السابع أن يكون موجب أحدمها اجللد واآلخر الدرء فالدارىء يكون أوىل نظرا إىل ما حققناه يف ترجيح ما حكمه 

النفي على ما حكمه اإلثبات وألن اخلطأ يف نفي العقوبة أوىل من اخلطإ يف حتقيقها على ما قال عليه السالم ألن 
وألن ما يعترض احلد من املبطالت أكثر مما يعترض الدرء فكان أوىل خيطىء يف العفو خري من أن خيطىء يف العقوبة 

  لبعده عن اخللل وقربه إىل املقصود وألنه على خالف الدليل النايف للحد والعقوبة 

الثامن أن يكون حكم أحدمها وقوع الطالق أو العتق وحكم اآلخر نفيه قال الكرخي ما حكمه الوقوع أوىل ألنه 
ايف مللك البضع وملك اليمني والنايف هلما على خالفه وميكن أن يقال بل النايف هلما أوىل ألنه على وفق الدليل الن

  على وفق الدليل املقتضي لصحة النكاح وإثبات ملك اليمني املترجح على النفي له 
تبط التاسع أن يكون حكم أحدمها تكليفيا وحكم اآلخر وضعيا فالتكليفي وإن اشتمل على زيادة الثواب املر

بالتكليف وكان ألجله راجحا فالوضعي من جهة أنه ال يتوقف على ما يتوقف عليه احلكم التكليفي من أهلية 
  املخاطب وفهمه ومتكنه من الفعل يكون مترجحا 

العاشر أن يكون حكم أحدمها أخف من اآلخر فقد قيل إن األخف أوىل ألن الشريعة مبناها على التخفيف على ما 
ما جعل عليكم يف الدين { وقال تعاىل )  ١٨٥البقرة ( } يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر {  قال اهللا تعاىل

وقال عليه السالم ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم وقيل إن األثقل أوىل نظرا إىل الشرعية )  ٧٨احلج ( } من حرج 
ها يف الفعل األخف على ما قال عليه السالم ثوابك إمنا يقصد هبا مصاحل املكلفني واملصلحة يف الفعل األشق أعظم من

على قدر نصبك وألن الغالب على الظن إمنا هو تأخره عن األخف نظرا إىل املألوف من أحوال العقالء فإن من 
قصد حتصيل مقصود بفعل من األفعال ومل حيصل به ال يقصد حتصيله مبا هو أخف منه بل مبا هو أعلى منه فبتقدير 

على األثقل يكون موافقا لنظر أهل العرف فكان أوىل وألن زيادة ثقله تدل على تأكد املقصود منه  تقدم األخف
  على مقصود األخف فاحملافظة عليه تكون أوىل 

احلادي عشر أن يكون كل واحد من اخلربين خربا واحدا إال أن حكم أحدمها مما تعم به البلوى خبالف حكم اآلخر 
  ىل لكونه فما ال تعم به البلوى أو

أبعد عن الكذب من جهة أن تفرد الواحد بنقل ما تعم به البلوى مع توفر الدواعي على نقله أقرب إىل الكذب كما 
  تقرر قبل وهلذا كان خمتلفا فيه ومتفقا على مقابله 

  وأما الترجيحات العائدة إىل أمر خارج 
و سنة أو إمجاع أو قياس أو عقل أو حس واآلخر األول منها أن يكون أحد الدليلني موافقا لدليل آخر من كتاب أ

على خالفه فما هو على وفق الدليل اخلارج أوىل لتأكد غلبة الظن بقصد مدلوله وألن العمل به وإن أفضى إىل 
خمالفة مقابله وهو دليل واحد فالعمل مبقابله يلزم منه خمالفة دليلني والعمل مبا يلزم معه خمالفة دليل واحد أوىل مما 

  زم منه خمالفة دليلني يل
الثاين أن يكون أحدمها قد عمل مبقتضاه علماء املدينة أو األئمة األربعة أو بعض األمة خبالف اآلخر فما عمل به 

يكون أوىل أما ما عمل به أهل املدينة فألهنم أعرف بالتنزيل وأخرب مبواقع الوحي والتأويل وكذلك األئمة واخللفاء 



ه السالم على متابعتهم واالقتداء هبم على ما سبق تعريفه وذلك يغلب على الظن قوته يف الراشدون حلث النيب علي
الداللة وسالمته عن املعارض وعلى هذا أيضا ما عمل مبقتضاه بعض األمة يكون أغلب على الظن فكان أوىل ويف 

آلخر أو أن يعمل بكل معىن هذا أن يعتضد كل واحد منهما بدليل غري أن ما عضد أحدمها راجح على ما عضد ا
  واحد منهما بعض األمة غري أن من عمل بأحدمها أعرف مبواقع الوحي والتنزيل فيكون أوىل 

الثالث أن يكون كل واحد منهما مؤوال إال أن دليل التأويل يف أحدمها أرجح من دليل التأويل يف اآلخر فهو أوىل 
  لكونه أغلب على الظن 

ى احلكم والعلة واآلخر على احلكم دون العلة فما يدل على العلة يكون أوىل لقربه الرابع أن يكون أحدمها داال عل
إىل املقصود بسبب سرعة االنقياد وسهولة القبول ولداللته على احلكم من جهة لفظه ومن جهة داللته عليه بواسطة 

  داللته على العلة وما دل على احلكم جبهتني يكون أوىل وألن العمل 

ة ما قابله من جهة واحدة والعمل باملقابل يلزم منه خمالفة الدليل اآلخر على احلكم من جهتني فكان به يلزمه خمالف
أوىل ورمبا رجح ما مل يدل على العلة من جهة أن املشقة يف قبوله أشد والثواب عليه أعظم إال أنه مرجوح بالنظر إىل 

  مقصود التعقل ولذلك كان هو األغلب 
منهما على احلكم والعلة إال أن داللة أحدمها على العلية أقوى من داللة اآلخر عليها  اخلامس أن يدل كل واحد

  كما بيناه فيما تقدم فاألقوى يكون أوىل لكونه أغلب على الظن 
السادس أن يكونا عامني إال أن أحدمها ورد على سبب خاص خبالف اآلخر وعند ذلك فتعارضهما إما أن يكون 

اخلاص أو بالنسبة اىل غريه فإن كان األول فالوارد على ذلك السبب يكون أوىل لكونه أمر  بالنسبة إىل ذلك السبب
به وألن حمذور املخالفة فيه نظرا إىل أن تأخري البيان عما دعت احلاجة إليه يكون أمت من احملذور الالزم من املخالفة 

  يف اآلخر لكونه غري وارد فيها 
ن أوىل ألن عمومه أقوى من عموم مقابله الستوائهما يف صيغة العموم وغلبة الظن وإن كان الثاين فالعام املطلق يكو

بتخصيص ما ورد على الواقعة هبا نظرا إىل بيان ما دعت احلاجة إليه وإىل أن األصل إمنا هو مطابقة ما ورد يف 
القائلني بالعموم خبالف معرض البيان ملا مست إليه احلاجة وألن ما ورد على السبب اخلاص خمتلف يف تعميمه عند 

  مقابله وعلى هذا فمحذور املخالفة يف العام املطلق يكون أشد 
السابع أن يكون أحدمها قد وردت به املخاطبة على سبيل اإلخبار بالوجوب أو التحرمي أو غريه كما يف قوله تعاىل 

ومن دخله { اء كما يف قوله تعاىل أو يف معرض الشرط واجلز)  ٢اجملادلة ( } والذين يظاهرون منكم من نسائهم { 
  يا أيها الذين { واآلخر وردت املخاطبة به شفاها كما يف قوله تعاىل )  ٩٧آل عمران ( } كان آمنا 

فإن تقابال يف حق من وردت املخاطبة إليه شفاها فخطاب املشافهة أوىل وإن كان ذلك } آمنوا كتب عليكم الصيام 
ة إليه شفاها كان اآلخر أوىل ملا حققناه يف معارضة العام املطلق والوارد على بالنظر إىل غري من وردت املخاطب

السبب املعني وألن اخلطاب شفاها إمنا يكون للحاضر من املوجودين وتعميمه بالنسبة إىل غريهم إمنا يكون بالنظر 
لى الواحد حكمي على إىل دليل آخر إما من إمجاع األمة على أنه ال تفرقة أو من قوله عليه السالم حكمي ع

  اجلماعة 
الثامن أن يكون أحدمها مما جيوز تطرق النسخ إليه أو قد اختلف يف تطرق النسخ إليه خبالف اآلخر فالذي ال يقبل 

  النسخ يكون أوىل لقلة تطرق األسباب املوهية إليه 



فما اتفق على العمل به وإن  التاسع أن يكونا عامني إال أن أحدمها قد اتفق على العمل به يف صورة خبالف اآلخر
كان قد يغلب على الظن زيادة اعتباره إال أن العمل مبا مل يعمل به يف صورة متفق عليها أوىل إذ العمل به مما ال 

يفضي إىل تعطيل اآلخر لكونه قد عمل به يف اجلملة والعمل مبا عمل به يفضي إىل تعطيل ما مل يعمل به وما يفضي 
  يفضي إىل التعطيل  إىل التأويل أوىل مما

وما عمل به يف الصورة املتفق عليها وإن لزم أن يكون فيها راجحا على العام املقابل إال أنه حيتمل أن يكون الترجيح 
له ألمر خارج ال وجود له يف حمل النزاع وهو وإن كان املرجح اخلارج بعيد الوجود لكن جيب اعتقاد وجوده نفيا 

  إلمهال العام اآلخر 
ل لو كان له مرجح من خارج لوقفنا عليه بعد البحث التام وقد حبثنا فلم جند شيئا من ذلك واحتمال خمالفة فإن قي

السرب أيضا بعيد فهو معارض مبثله فإنه لو كان رجحانه ملعىن يعود إىل نفسه لوقفنا عليه بعد البحث وقد حبثنا فلم 
  جنده 

  ناه أوال وعند ذلك فيتقاوم الكالمان وقد يسلم لنا ما ذكر
العاشر أن يكون أحدمها قد قصد به بيان احلكم املختلف فيه خبالف اآلخر فالذي قصد به البيان للحكم يكون أوىل 

  ألنه يكون أمس 

فإنه قصد به بيان )  ٢٣النساء ( } وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف { باملقصود وذلك كما يف قوله تعاىل 
)  ٣النساء ( } أو ما ملكت أميانكم { يف الوطء مبلك اليمني فإنه مقدم على قوله تعاىل حترمي اجلمع بني األختني 

  حيث مل يقصد به بيان اجلمع 
احلادي عشر أن يكون أحدمها أقرب إىل االحتياط وبراءة الذمة خبالف اآلخر فاألقرب إىل االحتياط يكون مقدما 

  لكونه أقرب إىل حتصيل املصلحة ودفع املضرة 
ين عشر أن يكون أحدمها يستلزم نقص الصحايب كحديث القهقهة يف الصالة خبالف اآلخر فالذي ال يستلزم الثا

وكذلك { ذلك أوىل لكونه أقرب إىل الظاهر املوافق حلال الصحايب ووصف اهللا له بالعدالة على ما قال تعاىل 
  أي عدوال )  ١٤٣البقرة ( } جعلناكم أمة وسطا 

بأحد اخلربين تفسري الراوي بفعله أو قوله فإنه يكون مرجحا على ما ليس كذلك ألن الثالث عشر أن يقترن 
  الراوي للخرب يكون أعرف وأعلم مبا رواه 

الرابع عشر أن يذكر أحد الراويني سبب ورود ذلك النص خبالف اآلخر فالذاكر للسبب أوىل ألن ذلك يدل على 
  زيادة اهتمامه مبا رواه 

د اقترن بأحد اخلربين ما يدل على تأخريه عن اآلخر كاخلرب الذي ظهر بعد استظهار النيب اخلامس عشر أن يكون ق
عليه السالم وقوة شوكته خبالف اآلخر فالظاهر بعد قوة شوكة النيب عليه السالم أوىل ألن احتمال ظهور مقابله 

  ب على الظن فكان أوىل قبل قوة الشوكة أكثر من احتمال وقوع ما ظهر بعد قوة الشوكة فكان تأخريه أغل
ويف معناه أن يكون أحد الراويني متأخر اإلسالم عن اآلخر فالغالب أن ما رواه عن النيب عليه السالم بعد إسالمه 

  فروايته أوىل ألن رواية اآلخر حيتمل أن تكون قبل إسالم املتأخر 

  الظن  وحيتمل أن تكون بعد إسالمه فكان تأخري ما رواه متأخر اإلسالم أغلب على
ويف معناه أن يعلم أن موت متقدم اإلسالم كان متقدما على إسالم املتأخر وكذلك إذا علمنا أن غالب رواية أحد 



الراويني قبل الغالب من رواية اآلخر فروايته تكون مرجوحة ألن الغالب تقدم ما رواه وكذلك إذا كانت رواية 
غري املؤرخة يكون أغلب وكذلك إذا كان أحد اخلربين  أحدمها مؤرخة بتاريخ مضيق دون اآلخر فاحتمال تقدم

يدل على التخفيف واآلخر على التشديد فاحتمال تأخر التشديد أظهر ألن الغالب منه عليه السالم أنه ما كان 
  يشدد إال حبسب علو شأنه واستيالئه وقهره وهلذا أوجب العبادات شيئا فشيئا وحرم احملرمات شيئا فشيئا 

  يف التعارض الواقع بني معقولني القسم الثاين

اهللا جل ذكره واملعقوالن إما قياسان أو استدالالن أو قياس واستدالل فإن كان التعارض بني قياسني فالترجيح 
بينهما قد يكون مبا يعود إىل أصل القياس وقد يكون مبا يعود إىل فرعه وقد يكون مبا يعود إىل مدلوله وقد يكون مبا 

  ج يعود إىل أمر خار
  فأما ما يعود إىل األصل فمنه ما يعود إىل حكمه ومنه ما يعود إىل علته فأما ما يعود إىل حكم األصل فترجيحات 
األول أن يكون احلكم يف أصل أحدمها قطعيا ويف اآلخر ظنيا فما حكم أصله قطعي أوىل ألن ما يتطرق إليه من 

  على الظن  اخللل بسبب حكم األصل منفي وال كذلك اآلخر فكان أغلب
  ويف معىن هذا ما يكون احلكم يف أصل أحدمها ممنوعا ويف اآلخر غري ممنوع فغري املمنوع يكون أوىل 

  الثاين أن يكون حكم األصل فيهما ظنيا غري أن الدليل املثبت ألحدمها أرجح من املثبت لآلخر فيكون أوىل 
الف اآلخر فالذي مل خيتلف يف نسخه أوىل لبعده الثالث أن يكون حكم األصل يف أحدمها مما اختلف يف نسخه خب

  عن اخللل 

الرابع أن يكون احلكم يف أصل أحدمها غري معدول به عن سنن القياس كما ذكرناه فيما تقدم خبالف اآلخر فما مل 
  يعدل به عن سنن القياس أوىل لكونه أبعد عن التعبد وأقرب إىل املعقول وموافقة الدليل 

األصل يف أحدمها قد قام دليل خاص على وجوب تعليله وجواز القياس عليه وال كذلك  اخلامس أن يكون حكم
اآلخر فما قام الدليل فيه على وجوب تعليله وجواز القياس عليه أوىل وإن مل يكون ذلك شرطا يف صحته كما سبق 

  ملا فيه من األمن من غائلة التعبد والقصور على األصل ولبعده عن اخلالف 
يكون حكم أحد األصلني مما اتفق القياسون على تعليله واآلخر خمتلف فيه فما اتفق على تعليله أوىل إذ السادس أن 

  هو أبعد عن االلتباس وأغلب على الظن 
السابع أن يكون حكم أحد األصلني قطعيا لكنه معدول به عن سنن القياس واآلخر ظين لكنه غري معدول به عن 

  نن القياس أوىل لكونه موافقا للدليل وأبعد عن التعبد سنن القياس فالظين املوافق لس
الثامن أن يكون حكم أحدمها يف األصل قطعيا إال أنه مل يقم دليل خاص على وجوب تعليله وعلى جواز القياس 
عليه وحكم اآلخر ظين إال أنه قد قام الدليل على وجوب تعليله وعلى جواز القياس عليه فما حكمه قطعي أوىل 

يتطرق إليه من اخللل إمنا هو بسبب قربه من احتمال التعبد والقصور على األصل املعني وما يتطرق إىل الظين ألن ما 
من اخللل فمن جهة أن يكون األمر يف نفسه خالف ما ظهر واحتمال التعبد والقصور على ما ورد الشرع فيه 

  ا هو ظاهر باحلكم أبعد من احتمال ظن الظهور ملا ليس بظاهر والترك للعمل مب
التاسع أن يكون حكم أصل أحدمها قطعيا إال أنه مل يتفق على تعليله وحكم اآلخر ظين إال أنه متفق على تعليله 

  فالظين املتفق على تعليله أوىل ألن تعدية احلكم من األصل إىل الفرع إمنا هو فرع تعقل العلة يف 



هو متفق عليه أغلب واحتمال اخللل بالنظر إىل احلكم األصل وحتقق وجودها يف الفرع واحتمال معرفة ذلك فيما 
الظين وإن كان قائما ومأمونا يف جانب احلكم القطعي إال أن احتمال قطع القياس فيما مل يتفق على تعليله لعدم 

االطالع على ما هو املقصود من حكم األصل أغلب من احتمال انقطاع القياس خللل ملتحق بالظاهر الدال على 
  صل مع ظهور دليله وعدم االطالع عليه بعد البحث التام فيه حكم األ

العاشر أن يكون دليل ثبوت احلكم يف أصل أحدمها أرحج من اآلخر إال أنه خمتلف يف نسخه خبالف اآلخر فما 
  دليله راجح أوىل ألن األصل عدم النسخ وقول النسخ معارض بقول عدم النسخ فكان احتمال عدم النسخ أرجح 

عشر أن يكون دليل ثبوت احلكم يف أحدمها راجحا على دليل حكم أصل اآلخر إال أنه معدول به عن سنن احلادي 
القياس والقاعدة العامة خبالف اآلخر فما مل يعدل به عن القاعدة أوىل ألنه يلزم من العمل به اجلري على وفق 

ه يلزم منه إمهال جانب الترجيح يف اآلخر وما القاعدة العامة اليت ورد احلكم يف القياس اآلخر على خالفها غري أن
يلزم من العمل باآلخر فإمنا هو اعتبار ظهور الترجيح لكن مع خمالفة القاعدة املتفق عليها واحتمال خمالفة القواعد 
العامة املتفق عليها أبعد من احتمال خمالفة الشذوذ من ظواهر األدلة كيف وإن العمل مبا دليل ثبوت حكم أصله 

حمافظة على أصل الدليل الظين والقاعدة العامة والعمل مبا ظهر الترجيح يف دليل ثبوت حكمه فيه املوافقة ملا  ظين
  ظهر من الترجيح وخمالفة القاعدة وأصل الدليل اآلخر 

  وال خيفى أن العمل مبا يلزم منه موافقة ظاهرين وخمالفة ظاهر واحد أوىل من العكس 
بوت حكم أصل أحدمها راجحا على دليل اآلخر إال أنه مل يقم دليل خاص على وجوب الثاين عشر أن يكون دليل ث

  تعليله وعلى جواز القياس عليه خبالف اآلخر فما ظهر الترجيح يف دليله أوىل ملا ذكرناه فيما إذا كان احلكم قطعيا 

متفق على تعليله خبالف الثالث عشر أن يكون دليل ثبوت حكم أصل أحدمها أرجح من دليل اآلخر إال أنه غري 
  اآلخر فما اتفق على تعليله أوىل ملا ذكرناه فيما إذا كان حكم األصل يف أحدمها قطعيا واآلخر ظنيا 

الرابع عشر أن يكون حكم أصل أحدمها مما اتفق على عدم نسخه إال أنه معدول به عن القاعدة العامة خبالف 
  ق حتقيقه اآلخر فما مل يعدل به عن القاعدة أوىل ملا سب

اخلامس عشر أن يكون حكم أصل أحدمها غري معدول به عن القاعدة العامة إال أنه مل يقم دليل خاص على وجوب 
تعليله وجواز القياس عليه خبالف اآلخر فما هو على وفق القاعدة العامة أوىل ألن العمل به عمل بأغلب ما يرد به 

ل باشتراط كون احلكم يف األصل غري معدول به عن القاعدة الشرع والعمل مبقابله بالعكس وألن أكثر من قا
العامة خالف يف اشتراط قيام الدليل على وجوب تعليل احلكم وجواز القياس عليه ومل يشترط غري الشذوذ فكونه 

  غري معدول به عن القاعدة العامة أمس بالقياس 
لعامة إال أنه مل يتفق على تعليله واآلخر السادس عشر أن يكون حكم أصل أحدمها غري معدول به عن القاعدة ا

بعكسه فما اتفق على تعليه أوىل ألن كل واحد من القياسني وإن كان خمتلفا فيه إال أن احتمال وقوع التعبد يف 
القياس يبطله قطعا وخمالفة القاعدة العامة غري مبطلة للقياس قطعا وما يبطل القياس قطعا بتقدير وقوعه يكون 

  بة إىل ما ال يبطله قطعا مرجوحا بالنس
  وأما الترجيحات العائدة إىل علة حكم األصل فمنها ما يرجع إىل طريق إثباهتا ومنها ما يرجع إىل صفتها 

  أما الترجيحات العائدة إىل طرق إثباهتا 
له فاألول منها أن يكون وجود علة أحد القياسني مقطوعا به يف أصله خبالف علة اآلخر فما وجود علته يف أص



  قطعي أوىل وسواء كان وجودها معقوال أو حمسا مدلوال عليه أو غري مدلول لكونه أغلب على الظن 
  ويف 

معىن هذا أن يكون وجود العلتني مظنونا غري أن ظن وجود إحدامها أرجح من االخرى فقياسها أوىل ألهنا أغلب 
  على الظن 

  ا ويف اآلخر ظنيا فيكون أوىل ألنه أغلب على الظن الثاين أن يكون دليل علية الوصف يف أحد القياسني قطعي
الثالث أن يكون دليل العلتني ظنيا غري أن دليل إحدى العلتني أرجح من دليل األخرى فما دليلها أرجح فقياسها 

  أوىل ألنه أغلب على الظن 
تقسيم واألخرى املناسبة الرابع أن يكون طريق علية الوصف فيهما االستنباط إال أن دليل إحدى العلتني السرب وال

فما طريق ثبوت العلية فيه السرب والتقسيم يكون أوىل ألن احلكم يف الفرع كما يتوفف على حتقق مقتضيه يف 
األصل يتوقف على انتفاء معارضه يف األصل والسرب والتقسيم فيه التعرض لبيان املقتضي وإبطال املعارض خبالف 

  لتقسيم أوىل إثبات العلة باإلحالة فكان السرب وا
فإن قيل وصف العلة ال بد وأن يكون مناسبا يف نفس األمر أو شبهيا المتناع التعليل بالوصف الطروي وال خيفى أن 
احتمال عدم املناسبة بعد إظهارها بالطريق التفصيلي أبعد من احتمال عدمها يف السرب والتقسيم حيث مل يتعرض فيه 

  أوىل لبياهنا تفصيال فكان طريق املناسبة 
قلنا إال أن التعرض ملناسبة الوصف ال داللة له بوجه على نفي املعارض يف األصل فإنه المتناع من اجتماع مناسبني 
يف حمل واحد على حكم واحد وداللة البحث والسرب على مناسب يف األصل غري الوصف املشترك مع أن األصل 

شترك مناسب وال خيفى أن ما يدل على مناسبة العلة أن يكون احلكم معقول املعىن وأن يدل على أن الوصف امل
  وعلى انتفاء معارضها أوىل مما يدل على مناسبتها وال يدل على انتفاء معارضها 

فإن قيل إال أن طريق إثبات العلة باملناسبة أو الشبه أدل على مناسبة الوصف بعد إظهارها من داللة السرب والتقسيم 
أن يصدق الناظر يف قوله وأن يكذب وبتقدير صدقه فظهور ذلك خمتص به دون  على انتفاء وصف آخر الحتمال

  غريه خبالف طريق املناسبة فإنه ظاهر بالنظر إىل اخلصمني 
قلنا بل العكس أوىل وذلك ألن اخللل العائد إىل دليل نفي املعارض إمنا هو بالكذب أو الغلط لعدم الظفر بالوصف 

الوصف املبحوث عنه ظاهرا جليا ووقوع الكذب مع كون الباحث عدال أبعد  وال خيفى أن وقوع الغلط مع كون
  من احتمال وقوع الغلط فيما أبدى من املناسبة مع كوهنا خفية مضطربة 

اخلامس أن يكون نفي الفارق يف أصل أحد القياسني مقطوعا به ويف اآلخر مظنونا فما قطع فيه بنفي الفارق يكون 
  ن أوىل لكونه أغلب على الظ

السادس أن يكون طريق ثبوت إحدى العلتني السرب والتقسيم واألخرى الطرد والعكس فما طريق ثبوته السرب 
والتقسيم أوىل إذ هو دليل ظاهر على كون الوصف علة وما دار احلكم معه وجودا وعدما غري ظاهر العلية ألن 

زمة للشدة املطربة الدائرة مع حترمي الشرب احلكم قد يدور مع األوصاف الطردية كما يف الرائحة الفائحة املال
وجودا وعدما مع أهنا ليست علة ألن العلة ال بد وأن تكون يف األصل مبعىن الباعث ال مبعىن األمارة كما سبق 

  تقريره 
 والرائحة الفائحة ليست باعثة إذ ال يشم منها رائحة املناسبة وكما أنه غري ظاهر يف الداللة على علية الوصف فال



  داللة له على مالزمة العلة ملا قدمناه يف إبطال الطرد والعكس 
  وهبذا يكون القياس الذي طريق إثبات العلية فيه املناسبة أوىل مما طريق إثباهتا فيه الطرد والعكس 

  وأما الترجيحات العائدة إىل صفة العلة 
يف اآلخر وصفا حقيقيا فما علته وصف فاألول منها أنه إذا كانت علة األصل يف أحد القياسني حكما شرعيا و

  حقيقي أوىل لوقوع االتفاق عليه ووقوع اخلالف يف مقابله فكانت أغلب على الظن 

الثاين أن تكون علة احلكم الثبويت يف أحدمها وصفا وجوديا ويف اآلخر وصفا عدميا فما علته ثبوتية أوىل لالتفاق 
  عليه ووقوع اخلالف يف مقابله 

  علة أحدمها مبعىن الباعث ويف اآلخر مبعىن األمارة فما علته باعثة أوىل لالتفاق عليه  الثالث أن تكون
الرابع أن تكون علة أحدمها وصفا ظاهرا منضبطا ويف اآلخر خبالفه فما علته مضبوطة أوىل ألنه أغلب على الظن 

  لظهوره ولبعده عن اخلالف 
ذات أوصاف فما علته ذات وصف واحد أوىل ألنه أقرب اخلامس أن تكون علة أحدمها وصفا متحدا ويف اآلخر 

  إىل الضبط وأبعد عن اخلالف 
  السادس أن تكون علة أحدمها أكثر تعدية من علة اآلخر فهو أوىل لكثرة فائدته 

  السابع أن تكون علة أحدمها مطردة خبالف اآلخر فما علته مطردة أوىل لسالمتها عن املفسد وبعدها عن اخلالف 
  هذا أن تكون علة أحدمها غري منكسرة خبالف علة اآلخر فما علته غري منكسرة أوىل لبعدها عن اخلالف  ويف معىن

الثامن أن تكون علة أحدمها منعكسة خبالف علة اآلخر فما علته منعكسة أوىل ألهنا أغلب على الظن وأبعد عن 
  اخلالف 

  خر فما علته غري متأخرة أوىل لبعده عن اخلالف التاسع أن تكون علة أحدمها غري متأخرة عن احلكم خبالف اآل

العاشر أن تكون علة أحدمها مطردة غري منعكسة وعلة اآلخر منعكسة غري مطردة فاملطردة أوىل ملا بيناه من اشتراط 
  االطراد وعدم اشتراط االنعكاس وهلذا فإن من سلم اشتراط االطراد خالف يف اشتراط االنعكاس 

ابط احلكمة يف علة أحد القياسني جامعا للحكمة مانعا هلا خبالف ضابط حكمة العلة يف احلادي عشر أن يكون ض
  القياس اآلخر كما بيناه فاجلامع املانع أوىل لزيادة ضبطه وبعده عن اخلالف 

الثاين عشر أن تكون العلة يف أحدمها غري راجعة على احلكم الذي استنبطت منه برفعه أو رفع بعضه خبالف اآلخر 
  أوىل لسالمة علته عما يوهيها وبعدها عن اخلالف  فهو

الثالث عشر أن تكون علة أحد القياسني مناسبة وعلة اآلخر شبهية فما علته مناسبة أوىل لزيادة غلبة الظن هبا 
  وزيادة مصلحتها وبعدها عن اخلالف 

ن قبل واملقصود من العلة الرابع عشر أن يكون املقصود من إحدى العلتني من املقاصد الضرورية كما بيناه م
األخرى غري ضروري فما مقصوده من احلاجات الضرورية أوىل لزيادة مصلحته وغلبة الظن به وهلذا فإنه مل ختل 

  شريعة عن مراعاته وبولغ يف حفظه بشرع أبلغ العقوبات 
سينات اخلامس عشر أن يكون مقصود إحدى العلتني من احلاجات الزائدة ومقصود األخرى من باب التح

  والتزيينات فما مقصوده من باب احلاجات الزائدة أوىل لتعلق احلاجة به دون مقابله 
السادس عشر أن يكون مقصود إحدى العلتني من مكمالت املصاحل الضرورية ومقصود األخرى من أصول 



يكون أوىل وهلذا احلاجات الزائدة فما مقصوده من مكمالت الضروريات وإن كان تابعا هلا ومقابله أصل يف نفسه 
  أعطى حكم أصله حىت شرع يف شرب قليل اخلمر ما شرع يف كثريه 

  السابع عشر أن يكون مقصود إحدى العلتني حفظ أصل الدين ومقصود 

األخرى ما سواه من املقاصد الضرورية فما مقصوده حفظ أصل الدين يكون أوىل نظرا إىل مقصوده ومثرته من نيل 
رب العاملني وما سواه من حفظ األنفس والعقل واملال وغريه فإمنا كان مقصودا من أجله  السعادة األبدية يف جوار

  ( ) } وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون { على ما قال تعاىل 
فإن قيل بل ما يفضي إىل حفظ مقصود النفس أوىل وأرجح وذلك ألن مقصود الدين حق اهللا تعاىل ومقصود غريه 

ي مرجح على حقوق اهللا تعاىل مبين على الشح واملضايقة وحقوق اهللا تعاىل مبنية على حق لآلدمي وحق اآلدم
املساحمة واملساهلة من جهة أن اهللا تعاىل ال يتضرر بفوات حقه فاحملافظة عليه أوىل من احملافظة على حق ال يتضرر 

دحم حق اهللا تعاىل وحق اآلدمي يف مستحقه بفواته وهلذا رجحنا حقوق اآلدمي على حق اهللا تعاىل بدليل أنه لو از
  حمل واحد وضاق عن استيفائهما بأن يكون قد كفر وقتل عمدا عدوانا فإنا نقتله قصاصا ال بكفره 

وأيضا فإنا قد رجحنا مصلحة النفس على مصلحة الدين حيث خففنا عن املسافر بإسقاط الركعتني وأداء الصوم 
الصوم وقدمنا مصلحة النفس على مصلحة الصالة يف صورة إجناء وعن املريض بترك الصالة قائما وترك أداء 

الغريق وأبلغ من ذلك أنا رجحنا مصلحة املال على مصلحة الدين حيث جوزنا ترك اجلمعة واجلماعة ضرورة حفظ 
أدىن شيء من املال ورجحنا مصاحل املسلمني املتعلقة ببقاء الذمي بني أظهرهم على مصلحة الدين حىت عصمنا دمه 

  وماله مع وجود الكفر املبيح 
قلنا أما النفس فكما هي متعلق حق اآلدمي بالنظر إىل بعض األحكام فهي متعلق حق اهللا تعاىل بالنظر إىل أحكام أخر 

وهلذا حيرم عليه قتل نفسه والتصرف مبا يفضي إىل تفويتها فالتقدمي إمنا هو ملتعلق احلقني وال ميتنع تقدمي حق اهللا 
  لى ما متحض حقا هللا كيف وإن مقصود الدين متحقق بأصل شرعية القتل وقد حتقق والقتل وحق اآلدمي ع

بالفعل إمنا هو لتحقيق الوعيد به واملقصود بالقصاص إمنا هو التشفي واالنتقام وال حيصل ذلك للوارث بشرع القتل 
ع أحدمها كيف وإن تقدمي حق دون القتل بالفعل على ما يشهد به العرف فكان اجلمع بني احلقني أوىل من تضيي

اآلدمي ها هنا ال يفضي إىل تفويت حق اهللا فيما يتعلق بالعقوبة البدنية مطلقا لبقاء العقوبة األخروية وتقدمي حق اهللا 
  مما يفضي إىل فوات حق اآلدمي من العقوبة البدنية مطلقا فكان ذلك أوىل 

النفس على مقصود أصل الدين بل على فروعه وفروع  وأما التخفيف عن املسافر واملريض فليس تقدميا ملقصود
الشيء غري أصل الشيء مث وإن كان فمشقة الركعتني يف السفر تقوم مقام مشقة األربع يف احلضر وكذلك صالة 

  املريض قاعدا بالنسبة إىل صالته قائما وهو صحيح فاملقصود ال خيتلف 
خلف وهو القضاء وبه يندفع ما ذكروه من صورة إنقاذ الغريق وأما أداء الصوم فألنه ال يفوت مطلقا بل يفوت إىل 

وترك اجلمعة واجلماعة حلفظ املال أيضا وبقاء الذمي بني أظهر املسلمني معصوم الدم واملال ليس ملصلحة املسلمني 
ال بل ألجل اطالعه على حماسن الشريعة وقواعد الدين ليسهل انقياده ويتيسر استرشاده وذلك من مصلحة الدين 

من مصلحة غريه وكما أن مقصود الدين مقدم على غريه من مقاصد الضروريات فكذلك ما يتعلق به من مقصود 
النفس يكون مقدما على غريه من املقاصد الضرورية أما بالنظر إىل حفظ النسب فألن حفظ النسب إمنا كان 



ا لعينه وذاته بل ألجل بقاء النفس مرفهة مقصودا ألجل حفظ الولد حىت ال يبقى ضائعا ال مريب له فلم يكن مطلوب
  منعمة حىت تأيت بوظائف التكاليف وأعباء العبادات 

وأما بالنظر إىل حفظ العقل فمن جهة أن النفس أصل والعقل تبع فاحملافظة على األصل أوىل وألن ما يفضي إىل 
رب املسكر ال يفضي إىل فواته مطلقا فوات النفس على تقدير أفضليته يفوهتا مطلقا وما يفضي إىل تفويت العقل كش

  فاحملافظة باملنع مما يفضي إىل الفوات مطلقا أوىل 
وعلى هذا أيضا يكون املقصود يف حفظ النسب أوىل من املقصود يف حفظ العقل ومقدم على ما يفضي إىل حفظ 

كذلك املال وهلذا كانت هذه املال لكونه مركب األمانة ومالك التكليف ومطلوبا للعبادة بنفسه من غري واسطة وال 
  الرتب خمتلفة يف العقوبات املرتبة عليها على حنو اختالفها يف أنفسها 

  ومبثل تفاوت هذه الرتب يكون التفاوت بني مكمالهتا 
الثامن عشر أن يكون الوصف اجلامع يف أحد القياسني نفس علة حكم األصل واآلخر دليل علة األصل ومالزمها 

  نفس العلة أوىل لظهورها وركون النفس إليها فالذي فيه اجلامع 
التاسع عشر أن تكون علة األصل يف أحد القياسني مالئمة وعلة اآلخر غريبة فما علته مالئمة أوىل ألهنا أغلب على 

  الظن وأبعد عن اخلالف 
النقض عليه من  العشرون أن تكون علة األصلني منقوضة إال أنه قد ظهر يف صورة النقض يف أحدمها ما ميكن إحالة

  وجود مانع أو فوات شرط خبالف األخرى فهي أوىل ألهنا أغلب على الظن 
احلادي والعشرون أن تكون علة أحد القياسني قد يتخلف عنها مدلوهلا يف صورة بطريق االستثناء على خالف 

مها جبهة االستثناء القاعدة العامة واألخرى يتخلف عنها حكمها ال على جهة االستثناء فاليت يتخلف عنها حك
  تكون أوىل لقرهبا إىل الصحة وبعدها عن اخلالف 

الثاين والعشرون أن تكون علة أحد القياسني قد خلفها يف صورة النقض ما هو أليق هبا لكون مناسبتها فيها أشد 
  كما ذكرناه فيما تقدم خبالف 

  األخرى فهي أوىل لتبني عدم إلغائها خبالف األخرى 
ن أن تكون علة أحد القياسني ال مزاحم هلا يف أصلها خبالف األخرى فاليت ال مزاحم هلا أوىل ألهنا الثالث والعشرو

  أغلب على الظن وأقرب إىل التعدية 
  وعلى هذا يكون ما رجحاهنا على مزامحها أكثر مقدمة أيضا 

فالنافية تكون أوىل ألن الرابع والعشرون أن تكون علة أحد القياسني مقتضية لإلثبات واألخرى مقتضية للنفي 
مقتضاها يتم على تقدير رجحاهنا وعلى تقدير مساواهتا ومقتضى املثبتة ال يتم إال على تقدير رجحاهنا وما يتم 

  مطلوبه على تقدير من تقديرين يكون أغلب على الظن مما ال يتم مطلوبه إال على تقدير واحد معني 
شرعي باالتفاق خبالف النافية وما فائدهتا شرعية باالتفاق تكون أوىل فإن قيل اال أن العلة املثبتة مقتضاها حكم 

وأيضا فإنه جيب اعتقاد اختصاص أصل النافية مبعىن ال وجود له يف الفرع تقليال ملخالفة الدليل كيف وإن ما 
 وعلى هذا ذكرمتوه من الترجيح للنافية غري مستقيم على رأي من يعتقد التخيري عند تساوي الدليلني املتعارضني

  فيتساوى القدمان 
قلنا أما كون حكم إحدى العلتني شرعي فال يرجح به ألن احلكم إمنا كان مطلوبا ال لنفسه بل ملا يفضي إليه من 



احلكم به والشارع كما يود حتصيل احلكمة بواسطة ثبوت احلكم يود حتصيلها بواسطة نفيه كيف وإن العلة النافية 
  ثبتة على خالفه فكانت أوىل متأيدة بالنفي األصلي وامل

وما قيل من وجوب اعتقاد اختصاص النافية مبعىن يف األصل ال وجود له يف الفرع فهو معارض مبثله يف املثبتة وأنه 
  جيب اعتقاد اختصاص أصلها 

مقوال به مبعىن ال وجود له يف الفرع تقليال ملخالفة الدليل النايف وليس أحدمها أوىل من اآلخر والتخيري وإن كان 
عند تعارض الدليلني مع التساوي من كل وجه فليس إال على بعض اآلراء الشاذة بالنسبة إىل ما قابله كيف وإن 

احلكم إمنا يثبت ملا يصلح أو يكون مقصودا وإثبات احلكم عند التعارض من كل وجه لتحصيل مصلحة على وجه 
  يكون منتفيا النتفاء مقصوده  يلزم منه مفسدة مساويه ال يصلح أن يكون مقصودا فاحلكم

اخلامس والعشرون أن تكون حكمة إحدى العلتني قد اختلت احتماال ملانع أخل هبا دون األخرى فاليت ال خيتل 
  حكمها احتماال أوىل لقرهبا إىل الظن وبعدها عن اخللل واخلالف 

خرى فتكون أوىل لزيادة السادس والعشرون أن تكون علة أحد القياسني أفضى إىل حتصيل مقصودها من األ
  مناسبتها بسبب ذلك 

السابع والعشرون أن تكون علة أحد القياسني مشرية إىل نقيض املطلوب ومناسبة له من وجه خبالف األخرى فما ال 
تكون مناسبة لنقيض املطلوب تكون أوىل لكوهنا أظهر يف إفضائها إىل حكمها وأغلب على الظن وأبعد عن 

  االضطراب 
لعشرون أن تكون علة أحد القياسني متضمنة ملقصود يعم مجيع املكلفني واألخرى متضمنة ملقصود يرجع الثامن وا

  إىل آحادهم فاألوىل أوىل لعموم فائدهتا 
  التاسع والعشرون أن تكون علة أحد القياسني أكثر مشوال ملواقع اخلالف من األخرى فتكون أوىل لعموم فائدهتا 

ىل الفرع فأربعة األول أن يكون فرع أحد القياسني مشاركا ألصله يف عني احلكم وعني وأما الترجيحات العائدة إ
العلة وفرع اآلخر مشاركا ألصله يف جنس احلكم وجنس العلة أو جنس احلكم وعني العلة أو بالعكس فما 

  املشاركة فيه يف عني العلة وعني احلكم 

  ص واألعم أغلب على الظن من االشتراك يف املعىن األعم أوىل ألن التعدية باعتبار االشتراك يف املعىن األخ
وعلى هذا فما املشاركة فيه بني األصل والفرع عني أحد األمرين إما احلكم أو العلة تكون أوىل مما املشاركة فيه بني 

فما أصله وفرعه يف جنس األمرين وإن كان فرع أحدمها مشاركا ألصله يف عني العلة وجنس احلكم واآلخر بعكسه 
املشاركة فيه يف عني العلة وجنس احلكم أوىل ألن تعدية احلكم من األصل إىل الفرع إمنا هي فرع تعدية العلة فهي 

  األصل يف التعدية وعليها املدار 
الثاين أن يكون الفرع يف أحد القياسني متأخرا عن أصله ويف اآلخر متقدما فما الفرع فيه متأخر أوىل لسالمته عن 

  بعده عن اخلالف وعلمنا بثبوت احلكم فيه مبا استنبط من األصل االضطراب و
الثالث أن يكون وجود العلة يف أحد الفرعني قطعيا ويف اآلخر ظنيا فما وجود العلة فيه قطعي أوىل ألن أغلب على 

  الظن وأبعد عن احتمال القادح فيه 
ال خبالف اآلخر فإنه يكون أوىل ألنه أغلب الرابع أن يكون حكم الفرع يف أحدمها قد ثبت بالنص مجلة ال تفصي

  على الظن وأبعد عن اخلالف 



  وأما الترجيحات العائدة إىل حكم الفرع وإىل أمر خارج فعلى ما أسلفناه يف املنقوالت 
وقد يتركب مما ذكرناه من الترجيحات ومقابالت بعضها لبعض ترجيحات أخر خارجة عن احلصر ال خيفى إجيادها 

  لى من أخذت الفطانة بيده يف مواضعها ع
  وقد أشرنا إىل مجلة منها يف كتابنا املوسوم مبنتهى املسالك يف رتب السالك فعليك مبراجعته 
  وعلى هذا فال خيفى الترجيح املتعلق باالستدالالت املتعارضة بالنظر إىل ذواهتا وطرق إثباهتا 

  ن يكون خاصا وإما عاما وأما التعارض الواقع بني املنقول واملعقول فاملنقول إما أ

  فإن كان خاصا فإما أن يكون داال مبنظومه أو ال مبنظومه 
  فإن كان األول فهو أوىل لكونه أصال بالنسبة إىل الرأي وقلة تطرق اخللل إليه 

  وإن كان الثاين فمنه ما هو ضعيف جدا ومنه ما هو قوي جدا ومنه ما هو متوسط بني الرتبتني 
على حسب ما يقع يف نفس اجملتهد من قوة الداللة وضعفها وذلك مما ال ينضبط وال حاصر  والترجيح إذ ذاك يكون

  له حبيث متكن اإلشارة إليه يف هذا الكتاب وإمنا هو موكول إىل الناظرين يف آحاد الصور اليت ال حصر هلا 
توقف وقيل يتقدم على جلي وأما إن كان املنقول عاما فقد قيل بتقدم القياس عليه وقيل بتقدم العموم وقيل بال
  القياس دون خفيه وقيل يتقدم القياس على ما دخله التخصيص دون ما مل يدخله 

واملختار إمنا هو تقدمي القياس وسواء كان جليا أو خفيا ألنه يلزم من العمل بعموم العام إبطال داللة القياس مطلقا 
  ما يلزم منه ختصيصه وتأويله وال يلزم من العمل بالقياس إبطال العام مطلقا بل غاية 

وال خيفى أن اجلمع بني الدليلني على وجه يلزم منه تأويل أحدمها أوىل من العمل بأحدمها وإبطال اآلخر وألن 
  القياس يتناول املتنازع فيه خبصوصه واملنقول يتناوله بعمومه واخلاص أقوى من العام 

دم على الفرع وأيضا فإن تطرق اخللل إىل العموم أقل من فإن قيل إال أن العموم أصل والقياس فرع واألصل مق
  تطرقه إىل القياس على ما سبق تقريره فكان أوىل 

قلنا أما األول فإمنا يلزم أن لو كان ما قيل بتقدمي القياس عليه هو أصل ذلك القياس وليس كذلك بل جاز أن يكون 
  فرعا لغريه 

  فهو فرع بالنسبة إىل ما هو من جنسه فإن قيل وإن مل يكن فرعا لذلك العام بعينه 
قلنا إال أن ذلك ال مينع من ختصيص العموم بالقياس وإال ملا جاز ختصيص عموم الكتاب خبرب الواحد لكونه فرعا 

  بالنسبة إىل ما هو من جنسه وهو ممتنع على ما سبق 
تمل اخلصوص واحتمال ذلك يف وما ذكروه من الترجيح الثاين فهو معارض مبثله فإن العام وإن كان ظاهرا فيح

  الشرع أغلب من احتمال الغلط من اجملتهد املتبحر على ما ال خيفى 
  وال كذلك القياس } واهللا بكل شيء عليم { وهلذا قيل إنه ما من عام إال وهو خمصوص إال يف قوله تعاىل 

  الباب الثاين يف الترجيحات الواقعة بني احلدود

التصورية واعلم أن احلدود على اختالف أنواعها منقسمة إىل عقلية ومسعية كانقسام  املوصلة إىل املعاين املفردة
  احلجج 

  غري أن ما هو متعلق غرضنا ها هنا إمنا هو السمعية ومن السمعية ما كان ظنيا 



  وعند تعارض احلدين السمعيني فقد يقع الترجيح بينهما من وجوه 
حية ناصة على الغرض املطلوب من غري جتوز وال استعادة وال األول أن يكون أحدمها مشتمال على ألفاظ صر

اشتراك وال غرابة وال اضطراب وال مالزمة بل بطريق املطابقة أو التضمن خبالف اآلخر فهو أوىل لكونه أقرب إىل 
  الفهم وأبعد عن اخللل واالضطراب 

  كونه أفضى إىل التعريف الثاين أن يكون املعرف يف أحدمها أعرف من املعرف يف اآلخر فهو أوىل ل
الثالث أن يكون أحدمها معرفا باألمور الذاتية واآلخر باألمور العرضية فاملعرف باألمور الذاتية أوىل ألنه مشارك 

  للمعرف باألمور العرضية يف التمييز ومرجح عليه بتصوير معىن احملدود 
م أوىل لتناوله حمدود اآلخر وزيادة وما كان الرابع أن يكون أحد احلدين أعم من اآلخر فقد ميكن أن يقال األع

  أكثر فائدة فقد ميكن أن 

يقال بأن األخص أوىل نظرا إىل أن مدلوله متفق عليه ومدلول اآلخر من الزيادة خمتلف فيه وما مدلوله متفق عليه 
  أوىل 

  كون أوىل ألنه أشد تعريفا اخلامس أن يكون أحدمها قد أيت فيه جبميع ذاتياته واآلخر ببعضها مع التمييز فاألول ي
السادس أن يكون أحدمها على وفق النقل السمعي واآلخر على خالفه فاملوافق يكون أوىل لبعده عن اخللل وألنه 

  أغلب على الظن 
  السابع أن يكون طريق اكتساب أحدمها أرجح من طريق اكتساب اآلخر فهو أوىل ألنه أغلب على الظن 

قا للوضع اللغوي واآلخر على خالفه أو أنه أقرب إىل موافقته واآلخر أبعد فاملوافق أو الثامن أن يكون أحدمها مواف
ما هو أكثر موافقة للوضع اللغوي يكون أوىل ألن األصل إمنا هو التقرير دون التغيري لكونه أقرب إىل الفهم وأسرع 

  إىل االنقياد 
  ري فكان أوىل وهلذا كان التقرير هو الغالب وكان متفقا عليه خبالف التغي

التاسع أن يكون أحدمها مما قد ذهب إىل العمل به أهل املدينة أو اخللفاء الراشدون أو مجاعة من األمة أو واحد من 
  املشاهري باالجتهاد والعدالة والثقة مبا يقول خبالف اآلخر فهو أوىل لكونه أغلب على الظن وأقرب إىل االنقياد 

ا تقرير حكم احلظر واآلخر تقرير الوجوب أو الكراهة أو الندب فما يلزم منه العاشر أن يلزم من العمل بأحدمه
  تقرير احلظر أوىل ملا قدمناه يف احلجج 

  احلادي عشر أن يلزم من أحدمها تقرير حكم النفي واآلخر 

  اإلثبات فاملقرر للنفي أوىل ملا سبق يف احلجج 
اآلخر حكم غري معقول فما يلزم منه تقرير حكم معقول الثاين عشر أن يلزم من أحدمها تقرير حكم معقول ومن 

  أوىل ملا سبق يف احلجج 
  الثالث عشر أن يلزم من أحدمها درء احلد والعقوبة ومن اآلخر إثباته فالدارىء للحد أوىل ملا سبق أيضا 

حلكم فيه ما سبق يف الرابع عشر أن يكون أحدمها يالزمه احلرية أو الطالق واآلخر يالزمه الرق أو إبقاء النكاح فا
  احلجج 

  وقد يتشعب من تقابل هذه الترجيحات ترجيحات أخرى كثرية خارجة عن احلصر ال ختفى على متأملها 
  وهذا آخر ما أردناه وهناية ما رتبناه 



اللهم فكما أهلمت بإنشائه وأعنت على إهنائه فاجعله نافعا يف الدنيا وذخرية صاحلة يف األخرى واختم بالسعادة 
النا وحقق بالزيادة آمالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إىل حصنك مصرينا ومآلنا وتقبل بفضلك أعمالنا آج

  إنك جميب الدعوات 
ومفيض اخلريات واحلمد اهللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه أمجعني وسلم 

  إىل يوم الدين 
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